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2021 FAI 

DATA ANALYTICS, Hugo Domingos 

A auditoria interna tem vindo a ser transformada pela utilização crescente de dados. A principal vantagem é o 

tratamento sistemático, mas existem dois desafios. O primeiro prende-se com o tratamento indiscriminado 

dos dados, que pode conduzir a identificar fragilidades que, na realidade, não existem.  

O segundo desafio é que, na ausência de uma visão global do risco, a auditoria interna pode ser inundada de 

dados. A solução passa pela análise dos riscos, pelo conhecimento dos processos e por uma definição cuidada 

dos objetivos antes de iniciar o trabalho de data analytics. Este passo crucial permite definir as prioridades e 

os objetivos da extração de dados.  

Qual o ponto de partida para data analytics?  

Realidade dual  

Em Portugal, tudo indica que existe uma disparidade 

entre as empresas de maior dimensão, por um lado, e as 

Pequenas e Médias Empresas, por outro, no que diz 

respeito ao data analytics. As empresas de maior 

dimensão têm recursos que podem aplicar à 

implementação de projetos ligados à transição digital, 

entre os quais projetos de data analytics. Já as PMEs se 

dividem entre start-ups de tecnologia, e empresas de 

setores tradicionais. Estas últimas têm por vezes 

dificuldade em acompanhar a transição digital.  

 

As empresas de maior dimensão, muitas delas cotadas, 

empregam quadros com competências nas áreas de 

Sistemas, de análise de dados e de auditoria. Apostam na 

análise de dados porque tal é vital para a sua condução 

eficaz e porque há a perceção que contribui para a gestão 

do risco. Uma grande parte das empresas cotadas, e não 

só, tem tradição de recolha sistemática de dados internos 

há décadas.  

Uma evolução recente prende-se com o crescimento 

exponencial da carteira de dados das organizações. O 

termo “Big Data” surge para descrever a realidade atual, 

na qual os processos operacionais e de suporte estão cada 

vez mais digitalizados e produzem quantidades 

consideráveis de dados.  

Torna-se cada vez mais aparente que o “Big Data”, só 

por si, acrescenta pouco valor a não ser que seja 

devidamente analisado (Auditors 2017). O gráfico 

seguinte mostra que, nas empresas de países europeus de 

maior dimensão ou mais desenvolvidos, tais como os 

Países Baixos, o Reino Unido e a Dinamarca, a utilização 

de “Big Data” gerado internamente pelas empresas para 

conduzir análise é uma realidade, rondando os 17% a 

26% dos casos amostrados. Portugal encontra-se numa 

situação intermédia já que, segundo a amostra, 10% das 

empresas utiliza “Big Data”, o que nos coloca um pouco 

abaixo da média europeia, a par com a República Checa 

ou ainda a Macedónia do Norte.  
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Fonte: Eurostat 2021. Com base em questionário sobre Tecnologias de Informação e Comunicação (ICT) realizado em 

base anual. Com base numa amostra de 142 mil empresas de países europeus. Percentagem de empresas com pelo menos 

10 colaboradores, excluindo setor financeiro. Dados a 2020.  

Pequenas e médias empresas 

O gráfico acima também nos indica que, para 90% das 

empresas portuguesas amostradas (com mais de 10 

colaboradores) é pouco usual a recolha e tratamento de 

dados para fins de análise. Sabe-se que, por vezes, as 

tabelas quantitativas recolhidas em Excel são apagadas 

após uma semana ou um mês, antes mesmo de serem 

utilizadas.  

Tudo leva a crer que seja esta a realidade dominante 

sobretudo em empresas de menor dimensão, com exceção 

das start-ups de tecnologia. Trata-se  

de um contexto desafiante, já que o tecido industrial 

português assenta nas PMEs.  

Caminho a trilhar  

Para as empresas de menor dimensão, para os diferentes 

setores ou indústrias, a solução passa por promover a 

consciencialização da utilidade de recolher dados, desde 

logo a partir das tabelas que já são recolhidas e usadas de 

forma efémera ou parcial, tentando extrair delas tudo o que 

podem dar para o esclarecimento sobre o desempenho da 

empresa e da sua relação com o mercado.  

De facto, em empresas de menor dimensão, é difícil 

mobilizar orçamento e dedicar tempo à recolha de dados, 

mas um primeiro esforço de análise deve ser feito. 

As associações empresariais teriam toda a vantagem em 

difundir exemplos de boas práticas nacionais e 

internacionais em matéria de recolha de dados próprios 

pelas empresas. Importa dar a conhecer as vantagens das 

análises daí resultantes e as melhorias de eficiência.  

As associações empresariais também podem desempenhar 

um papel crescente na divulgação de aplicações de data 

analytics, para promover a sua adoção.  

Do lado do Governo, parece haver mais interesse em 

promover eventos em torno da tecnologia que possam 

atrair um público muito alargado, do que apostar em ações 

de sensibilização dirigidas para fomentar a digitalização e 

a utilização acrescida de análise de dados.  

Quanto às empresas de maior tamanho, se não estão já a 

usar “Big Data” para chegar a decisões de gestão, têm 

maior facilidade em mobilizar recursos para implementar 

um projeto nessa área.  

O ponto de partida é apostar numa aplicação de extração 

de dados corrente, desde logo começando a reter, rever e 

constituir tabelas de dados retirados dos sistemas que 

possuem em produtivo.  

Deste ponto de vista, as empresas de maior dimensão têm 

a vida simplificada, até porque as ferramentas de extração 

de dados já são usadas muitas vezes pelas áreas 

operacionais e podem depois ser aproveitadas pelas áreas 

transversais ou de suporte para conduzirem a sua própria 

análise, sem necessidade de um acréscimo de recursos 

significativo. 

 Quais os principais obstáculos? 

Uma das consequências lógicas daquilo que vimos é que 

existe uma diferença entre as empresas de maior 

dimensão, que beneficiam da digitalização e têm recursos 

para apostar em ferramentas digitais e as PMEs de setores 

mais tradicionais, para as quais a transição digital pode 

estar a passar ao lado. 
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Qualquer organização que utilize sistemas de apoio à 

decisão, incluindo a realização de auditorias com base em 

data analytics, deve ter mecanismos de controlo. Estes 

devem incidir não só sobre a parte mais técnica da 

extração de dados como também sobre o trabalho dos 

próprios auditores.  

O risco é que, ao utilizar data analytics, os auditores não 

tenham espírito crítico na análise. Ao usar um algoritmo 

que utiliza uma grande quantidade de dados, os auditores 

podem chegar  

a certas conclusões e emitir recomendações, que não 

levam consideração todas as dimensões do processo em 

análise.  

Por exemplo, um auditor que utilize uma grande 

quantidade de dados operacionais sobre o processo de 

compras de um certo produto ou serviço pode facilmente 

chegar a conclusões erradas. Consideremos uma situação 

na qual foi dada uma autorização de compra para consultar 

um fornecedor de forma repetida ou ainda, na qual é 

utilizado sempre o mesmo fornecedor.  

Se o auditor levar em consideração unicamente a análise 

de dados, poderá chegar a uma conclusão sobre a 

utilização indevida de um fornecedor, que não corresponde 

à realidade. 

Isto pode acontecer, por exemplo, se a empresa tomou 

uma decisão estratégica algures no passado, da qual resulta 

que só irá utilizar um fornecedor, ou um conjunto muito 

reduzido de fornecedores daí em diante.  

O exemplo típico é uma empresa que optar por utilizar o 

sistema operativo Windows, vai passar a comprar 

aplicações e atualizações à Microsoft. 

O controlo deve incidir não só sobre a parte técnica da 

recolha de dados ou os algoritmos de análise dos mesmos, 

mas também sobre o próprio auditor, a sua capacidade de 

análise e o seu conhecimento dos processos da empresa 

que audita. Na prática o que interessa é o sistema:  

o algoritmo e o auditor que utiliza o algoritmo. 

Outro risco é o tratamento de dados pessoais para análise e 

o risco de partilha indevida.  

De realçar que o Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados não proíbe o tratamento dos dados pessoais desde 

que os mesmos sirvam para fins legítimos em virtude dos 

objetivos da empresa. 

 Deste ponto de vista, a análise de dados pessoais, desde 

que sirva os propósitos da empresa e seja feita de acordo 

com os limites impostos pelo RGPD, é permitida. Estes 

limites têm a ver, por exemplo, com a minimização da 

utilização dos dados. 

Outra limitação que resulta do RGPD é a necessidade de 

destruir as bases de dados que foram constituídas, depois 

de concluir a análise. Estas limitações, desde que sejam 

conhecidas logo em fase de planeamento do projeto, não 

devem constituir uma dificuldade.  

Reduzir a intervenção humana na transmissão dos dados e 

da informação pode resultar numa inundação de dados. 

Sem uma visão clara dos riscos poderá haver a tendência 

para analisar grandes quantidades de dados irrelevantes. 

Daí a importância de planear e identificar, logo  

à partida, os riscos. Esta abordagem dá mais importância 

ao papel dos auditores internos, que estão perto da 

organização e conhecem os processos.  

Finalmente, existe o desafio da formação dos auditores, 

que devem ter treino na revisão de algoritmos, por vezes 

complexos.  

A formação certa depende do grau de maturidade da 

empresa e da área de auditoria interna bem como das 

competências individuais, do ponto de partida de cada 

auditor. Para além de dar formação, importa garantir a 

consciencialização dos auditores internos, para melhorar a 

sua compreensão do data analytics e das suas aplicações 

(Auditors 2017). Deve ser esse o ponto de partida para 

evitar o risco de entrar em temas excessivamente técnicos 

logo ao início. 

Impacto do data analytics no processo de auditoria  

 O trabalho de preparação do data analytics, à semelhança 

de outros projetos de melhoria contínua que 

desenvolvemos, deve ser encarado como uma iniciativa e 

um projeto à parte, paralelamente à realidade em 

produção, esperando desse projeto os melhores resultados. 

O objetivo não deve ser, logo à partida, constituir as 

tabelas e usá-las diretamente no quadro de uma auditoria, 

pois elas ainda devem ser testadas e maturadas.  

Assim, é importante dividir o trabalho do data analytics 

em dois processos distintos.  

O primeiro é a constituição de tabelas de dados. O 

segundo consiste na utilização das tabelas, para auditar os 

processos e aferir a eficácia dos controlos.  
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Primeiro passo: entender as linhas de reporte e definir os 

sponsors do projeto de constituição de tabelas de dados  

Antes de começar auditorias com base em data analytics, é 

importante planear as linhas de reporte bem como a 

recolha e estruturação de dados enquanto projeto 

independente. 

A constituição de tabelas de dados estruturados, a partir 

dos dados em produção de aplicações da empresa, por 

exemplo de dados em SAP, deve ser vista como um 

projeto com responsáveis, papéis bem definidos e linhas 

de reporte claras.  

A constituição de tabelas de dados estruturados constitui 

um projeto em si, que consta no plano de auditoria. Há que 

encontrar um sponsor junto da Comissão de Auditoria ou 

do organismo ao qual a Auditoria Interna reporta.  

Também deve haver um sponsor, se possível, no órgão 

executivo ou na Direção de Sistemas de Informação, já 

que vai ser necessário envolver esta última para assegurar 

a extração dos dados e para apoiar na estruturação das 

tabelas.  

Na fase de planeamento, convém assegurar uma estreita 

colaboração entre a Direção de Sistemas de Informação e a 

Direção de Auditoria Interna. Isto depende naturalmente 

da maturidade e dos conhecimentos das duas partes.  

O normativo 2200, Engagement Planning, do Intitute of 

Internal Auditors determina que o auditor interno deve 

comunicar com a Direção (Management) para assegurar a 

disponibilidade de pessoas chave (IIA, The Institute of 

Internal Auditors, and IIA 2017). 

 Neste caso concreto, importa assegurar não só a 

disponibilidade de auditores internos como também de 

um(a) representante da Direção de Sistemas de 

Informação, tendo em conta a especificidade do projeto. 

A equipa de Sistemas de Informação também precisa de 

ter elementos que entendam os objetivos da Auditoria 

Interna, bem como os seus métodos de trabalho. Caso 

contrário, rapidamente se chega a um impasse.  

Segundo passo: definir os objetivos do trabalho de 

constituição de tabelas de dados 

A decisão, tomada no passo anterior, de tratar a 

constituição de tabelas ou o levantamento de controlos 

como um projeto à parte, tem várias vantagens. Um dos 

principais benefícios é que se pode dedicar mais tempo a 

constituir as tabelas sem ter a pressão de as usar para 

produzir trabalho, de imediato.  

Ao início, o data analytics exige investimento. A parte da 

recolha e estruturação dos dados não tem que acontecer ao 

mesmo tempo que a análise dos dados.  

O âmbito dos dados a recolher e os objetivos da análise 

são essenciais e devem ser, idealmente, aprovados pela 

Comissão de Auditoria. Caso contrário, corre-se dois 

riscos: ou os dados são insuficientes e as tabelas devem ser 

ajustadas a jusante. Ou, alternativamente, existe  

o risco de serem recolhidos dados em excesso que depois 

não são usados. Todavia,  

o risco de desalinhamento entre os riscos da organização e 

os dados recolhidos pode ser mitigado se for seguida a 

metodologia Agile.  

Terceiro passo: constituir as tabelas 

Esta fase deve ser feita em colaboração com a Direção de 

Sistemas de Informação.  

A execução, a partir deste passo, poderá ir buscar certos 

princípios Agile. Os projetos de software eram 

inicialmente desenvolvidos com uma metodologia 

sequencial, dita em cascata. A gestão  

do projeto em cascata passa pelo planeamento, pelo 

desenvolvimento de um projeto e pela implementação em 

sequência. 

A metodologia de gestão em cascata depende de um 

trabalho aprofundado de recolha de requisitos no início do 

projeto e pela aceitação que as alterações a meio do 

projeto não são, em regra geral, bem-vindas (Coleman and 

Kasahara 2019). 

A metodologia Agile aposta na flexibilidade e na 

capacidade de adaptação. Desenvolver um projeto em 

Agile passa por dividir o projeto, neste caso a constituição 

de tabelas de dados, em interações de duas a quatro 

semanas, chamadas sprints.  

No final de cada iteração, deve ser cumprido o objetivo de 

terminar a extração de uma ou mais tabela de dados. Desta 

forma, o calendário do projeto de constituição de tabelas é 

dividido em vários pequenos projetos com metas bem 

definidas.  

A metodologia Agile, apesar de ser específica ao 

desenvolvimento de aplicações, também pode ser adaptada 

a esta fase do projeto de constituição de tabelas de dados.  

No início do projeto, é importante fazer um levantamento 

dos processos chave. Nesta fase, há que envolver a 

Direção de Sistemas de Informação, para relacionar 

processos com dados e com fontes de dados. A Direção de 

Sistemas de Informação irá identificar quais os sistemas de 

onde os dados devem ser extraídos.  
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O auditor ou auditores internos escolhidos para este 

projeto devem saber identificar os riscos da empresa e 

também devem ter conhecimentos de métodos 

quantitativos.  

O conhecimento mais importante é porventura acerca dos 

processos da organização. Sem um conhecimento dos 

processos, os auditores vão ter dificuldade em entender a 

fonte dos dados a analisar. Sem uma boa identificação dos 

riscos, não vão conseguir definir prioridades, entre uma 

grande quantidade de dados.  

Se houver coordenação entre a área auditada, a Direção de 

Sistemas de Informação e a Auditoria Interna, o trabalho 

de extração fica simplificado. Uma grande parte do 

sucesso  

de qualquer projeto de data analytics passa por planear e 

reunir as condições para assegurar uma correta extração 

dos dados. Também é crucial assegurar que os dados são 

ajustados e, sempre  

que necessário, expurgados de certos elementos que não 

interessam para a análise. A qualidade  

dos dados que vão ser objeto de data analytics é da maior 

importância. Os aspetos da totalidade  

das tabelas e a integridade dos dados são essenciais, para 

que a análise seja um instrumento relevante do trabalho de 

auditoria interna.  

Um requisito importante para garantir a correta extração 

dos dados é o acesso a uma aplicação. Por outro lado, deve 

haver na Direção de Sistemas de Informação, 

competências para utilizar essa ferramenta da melhor 

forma. A contratação de prestadores de serviços com este 

conhecimento justifica-se, caso não existam recursos 

internos.  

Há que levar em consideração que a análise de dados para 

fins de auditoria nem sempre é uma prioridade para a 

Direção de Sistemas de Informação. Por esse motivo, há 

que envolver a Direção de Sistemas de Informação no 

momento certo e minimizar o número de extrações  e o 

número de tabelas. Por outro lado, pode haver instâncias 

nas quais a Direção de Sistemas de Informação tem 

preocupações quanto ao potencial impacto no desempenho 

do ERP (Auditors 2017). 

No final desta etapa, a Auditoria Interna deve ficar na 

posse de várias tabelas de dados bem estruturadas e 

alinhadas com os riscos inicialmente identificados. Estas 

vão poder ser usadas, de seguida, em uma ou mais 

auditorias. 

Quarto passo: utilização dos dados para análise 

Depois de atingir o objetivo de ter os dados todos 

estruturados em tabelas, segue-se uma fase de análise, que 

deve ser feita no quadro de uma ou várias auditorias de 

teste. A gestão deste processo deve ser feita à parte.  

É importante terminar a constituição de tabelas e depois 

iniciar o(s) trabalho(s) de auditoria. Desta forma, sai-se do 

território menos conhecido da estruturação de dados, para 

entrar no espaço habitual da condução de uma auditoria.  

Segundo esta perspetiva, a auditoria que decorrer do 

projeto de constituição das tabelas vai ter o seu próprio 

âmbito e objetivos. Estes decorrem da análise inicial do 

risco que foi lançada antes de constituir as tabelas. Os 

dados recolhidos podem servir para alimentar um ou mais 

trabalhos, em função dos riscos identificados.  

Quinto passo: programa de melhoria contínua 

Uma fase que é muitas vezes desconsiderada tem a ver 

com a melhoria contínua. O responsável de Auditoria 

Interna deve promover um programa de melhoria contínua 

que possa abranger as iniciativas de data analytics e que 

permita aferir se: 

 Os objetivos da iniciativa de recolha de dados foram 

atingidos; 

 A recolha de dados e as auditorias que daí resultaram 

acrescentaram valor à organização;  

 É necessário alterar os procedimentos da equipa no que 

toca, por exemplo, à recolha  

de dados;  

 Os KPIs definidos inicialmente continuam a fazer 

sentido; e 

 Foram identificadas algumas fragilidades ou áreas de 

melhoria.  

É importante que a totalidade da equipa de auditoria 

interna esteja empenhada  

na implementação do programa de qualidade e melhoria 

contínua, para ter uma perspetiva crítica sobre os 

benefícios e os riscos associados ao projeto de recolha e 

tratamento de dados.  

 Quais as vantagens para os auditores internos?  

Um dos principais benefícios para os auditores internos é 

que, se o data analytics vier automatizar algum trabalho de 

rotina, poderão dedicar-se a análises mais estratégicas.  

No contexto da pandemia, as equipas de auditoria interna 

tiveram que reaprender a trabalhar de forma remota. 
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Se a situação do trabalho remoto ou do trabalho híbrido se 

mantiver nos próximos anos, será cada vez mais vantajoso 

recorrer a trabalhos com base em análise de dados, que 

podem ser feitos de forma remota. Esta tendência será 

ainda mais acentuada pela transição digital em curso.  

Quais são as vantagens para os stakeholders? 

Do ponto de vista da Comissão de Auditoria, uma das 

grandes vantagens do data analytics é a capacidade de 

basear as suas decisões em factos. Contudo, como 

referido, a utilização de dados também acarreta certos 

riscos. A Auditoria Interna e o próprio auditor interno 

devem analisar os resultados e, antes de chegar às 

conclusões, devem exercer espírito crítico.  

Um benefício para a Comissão de Auditoria é que um 

trabalho apoiado em data analytics é menos ad hoc, a 

análise da informação é mais exaustiva e sistemática. 

Deste ponto de vista, será mais difícil que os riscos 

escapem aos auditores internos, à medida que usam mais 

data analytics para suportarem as suas conclusões.  
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A Gestão do Risco de Fraude: As Normas de 

Auditoria Interna, Gabriel Magalhães 

Publicado no Jornal i, Março 2021 

Para enquadrar o papel cada vez mais importante e mediático dos Auditores 

Internos em relação ao Risco de Fraude nas organizações, é necessário recorrer ao 

estudo das denominadas Normas Internacionais para a Prática Profissional de 

Auditoria Interna (Standards) do Institute of Internal Audit (IIA). 

A Fraude, definida genericamente como qualquer ato 

intencional, deliberado e ilegal, é caracterizado pela 

desonestidade, dissimulação ou quebra de confiança, 

com o intuito de obter uma vantagem ou privar outro 

de algo, sendo transversal a todas as sociedades e a 

todas as épocas e, necessariamente, abrange todas as 

organizações e respetivos stakeholders, de todos os 

tipos, em todos os sectores e áreas de atuação.  
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Pode assumir a forma de um pequeno furto até algo 

mais complexo, como uma fraude em Relatórios e 

Demostrações Financeiras, a qual pode originar 

graves prejuízos financeiros e reputacionais para as 

organizações, e em última instância, a sua extinção. 

Inerente ao conceito de Fraude está a definição do 

Risco de Fraude, que se traduz na probabilidade da 

ocorrência de uma fraude ter impacto sobre o alcance 

ou não dos objetivos da organização. 

Para enquadrar o papel cada vez mais importante e 

mediático dos Auditores Internos em relação ao 

Risco de Fraude nas organizações, é necessário 

recorrer ao estudo das denominadas Normas 

Internacionais para a Prática Profissional de 

Auditoria Interna (Standards) do Institute of Internal 

Audit (IIA). As normas mais importantes emanadas 

pelo IIA, que incluem o fenómeno da Fraude, são as 

seguintes (texto adaptado para este artigo): 

1210 – Proficiência: “Os Auditores Internos têm 

que possuir os conhecimentos, o domínio das 

técnicas e outras competências necessárias para 

cumprir com as suas responsabilidades individuais. 

A atividade de Auditoria Interna, tem que possuir, 

coletivamente, ou obter os conhecimentos das 

técnicas e das matérias necessárias para o 

desempenho da sua responsabilidade”, recorrendo, 

por exemplo, a formação especializada ou a 

outsourcing.  

Assim “os Auditores Internos devem possuir 

conhecimento suficiente para avaliar o Risco de 

Fraude e a maneira como este é gerido pela 

organização, porém, não se espera que possuam a 

especialização de uma pessoa cuja principal 

responsabilidade seja detetar e investigar Fraudes” 

(investigadores forenses). 

1220 – Adequado Cuidado Profissional: “Os 

Auditores Internos têm que utilizar o cuidado e a 

técnica que se espera de um Auditor Interno 

razoavelmente prudente e competente. Um adequado 

cuidado profissional não implica infalibilidade”. 

Desta maneira, “os Auditores Internos devem 

exercer um adequado cuidado profissional, ao 

considerar (…) a probabilidade de erros, Fraudes ou 

não conformidades” que possam encontrar durante a 

realização dos seus trabalhos. 

2060 – Reporte aos Gestores Superiores e ao 

Conselho: “O responsável pela Auditoria (Interna) 

tem que relatar periodicamente aos gestores 

superiores e ao Conselho sobre os objetivos, 

autoridade, responsabilidade e desempenho da 

Auditoria Interna, relativamente ao seu plano.  

O reporte tem igualmente que incluir as exposições 

significativas ao risco e questões de controlo, 

incluindo Riscos de Fraude, questões relativas à 

governação e outros assuntos necessários ou que 

tenham sido solicitados pelos gestores superiores e 

pelo Conselho”. 

2120 - Gestão do Risco: “A atividade de Auditoria 

Interna tem que avaliar a eficácia e contribuir para a 

melhoria da gestão do risco”.  Neste contexto, “a 

atividade de Auditoria Interna deve avaliar o 

potencial de ocorrência de Fraude e como a 

organização gere o Risco de Fraude” 

2210: Objetivos do Trabalho de Auditoria – “Os 

Auditores Internos devem considerar a probabilidade 

de erros significativos, Fraudes, não conformidades e 

outras exposições ao desenvolver os objetivos do 

trabalho” em todas as Auditorias Internas que 

venham a realizar. 

Paralelamente, existem outros documentos do IIA 

que incidem sobre o fenómeno da Fraude, alguns 

deles relativos ao papel da Auditoria Interna na 

avaliação da ética, da cultura e dos valores pelos 

quais se regem as organizações.  

Ainda neste contexto, os Auditores Internos devem 

também ter em consideração a Legislação Nacional e 

Internacional, os requisitos impostos pelos 

Reguladores, Supervisores e Autoridades de 

Inspeção dos Estados ou entidades Supranacionais, 

não só ao nível da Gestão do Risco e Controlo 

Interno, mas também na Avaliação 

da Governance das Organizações, e ainda as Best 

Practices difundidas por diferentes Instituições, 

Associações e Observatórios sobre a prevenção, 

deteção, correção e gestão do Risco da Fraude. 
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Is ESG the New Sarbanes-Oxley? 

Internal audit needs to be ready to help organizations report on their environmental, social, and 

governance risks and initiatives. 

Logan WamsleyJune 01, 2021 

 

No matter where you’ve turned in the past year, 

business headlines have heralded environmental, 

social, and governance (ESG) topics. In April, 

hundreds of businesses and business leaders took a 

stand against Georgia’s controversial new voting 

law, enacted following a tumultuous U.S. 

presidential election. Earlier this year, Larry Fink, 

CEO of investment management firm BlackRock, 

called on CEOs to address climate change and align 

greenhouse gas reduction with science and global 

reporting standards. And last year, 

#BlackLivesMatter and similar campaigns arising 

from race-based killings brought social justice, 

equality, and equity to the forefront — even in 

executive suites. 

These examples encapsulate how broad the scope of 

ESG truly is and the daunting task organizations 

have in addressing its related risks. Investors, 

politicians, regulators, and the public are pressuring 

businesses to hold themselves more accountable. 

That raises the question of whether comprehensive 

ESG reporting will become mandatory and have an 

impact on internal audit similar to how the U.S. 

Sarbanes-Oxley Act of 2002 changed internal audit’s 

role in financial reporting.  

Some internal auditors say it might, at least for 

certain companies and business sectors, pointing out 

that many countries already require such disclosures 

or at least are starting to explore them. While the 

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) 

hasn’t required ESG reporting, “the winds are 

definitely changing with the new SEC chair and the 

Biden administration having this as a very high 

priority,” says Steve Wang, a managing director at 

Protiviti in St. Louis. Wang says internal audit has a 

key role to play in ESG reporting; however, the level 

of effort needed may not be equivalent to that put 

into Sarbanes-Oxley compliance.  

THE PRESSURE IS ON 

Although ESG reporting is becoming an important 

resource for shareholders and regulators, it’s also 

important for company stakeholders, including 

employees and consumers. In fact, it is the pressure 

from stakeholders and not any one government entity 

that has been the primary driver of change.  

A good example is the business response to 

Georgia’s voting law, an unusually vocal move by 

corporate America to shape the nation’s political 

discourse. “If you do not have a point of view that 

supports equality, and that represents justice and 

democracy, how will you be a company that’s 

relevant going forward?” asks Edith Cooper, co-

founder of Medley, a membership-based community 

for personal and professional growth in New York, 

and an independent board director for Etsy and 

Slack. 
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Organizational psychologist Dr. Ella Washington of 

Georgetown University says the public now expects 

greater action from organizations to address racial 

diversity, equity, and inclusion (DEI) — particularly 

from board members. “The narrative at this point has 

shifted because people of the Black community and 

their allies globally are saying, ‘OK, words are great, 

but they’re no longer enough,’” she says. “There’s a 

clear call for action that companies are responding 

to, but their follow-through is what people are really 

paying attention to.”  

To wit, Jason Kilar, the CEO of WarnerMedia, 

explicitly named racism as a problem in the company 

and committed to work toward change, while 

BlackRock announced its intention to have an 

independent racial equity audit conducted in 2022. 

GLOBAL MOMENTUM 

What Is ESG? 

A wide-encompassing term, environmental, social, and governance (ESG) refers to any criteria that 

characterize an organization’s operations as sustainable, responsible, or ethical. Although there can be 

some overlap, ESG-related topics generally fall under one of the three main categories represented in its 

abbreviation:  

E: The “environmental” piece considers how an organization performs as a steward of nature. This can 

include issues related to carbon emissions, waste management, water management, raw material 

sourcing, and climate change vulnerability. 

S: The “social” piece examines how organizations manage relationships with employees, customers, 

and the greater community. Risks that fall under this category can include corporate social 

responsibility, labor management, data privacy, general security, and health and safety. With the recent 

rise of high-profile movements related to addressing racial injustice, social ESG-related subjects such as 

diversity, equity, and inclusion have taken prominence.  

G: “Governance” refers to variables such as business ethics, organizational leadership, executive pay, 

audits, internal controls, intellectual property protection, and shareholder rights. Diversity risks, while 

social in nature, also can fall under the governance umbrella in certain cases, such as when actions are 

undertaken to improve board diversity. 

Although there is a perception that ESG-related topics are nonfinancial in nature, long-term 

improvement of organizational performance and financial returns are central to the argument for 

increased ESG prioritization. Ultimately, the goal of ESG reporting is to give investors and stakeholders 

more complete analyses that can help them make better-informed investment decisions. 

While demand for ESG reporting is building in the 

U.S., there have been significant advances globally. 

In fact, ESG movements have a long history in 

regions such as Europe. For example, Europe has led 

the charge on the environmental and sustainability 

front, with initiatives such as the publication of the 

2006 Stern Review in the U.K. and the signing of the 

Paris Agreement on climate change in 2015. These 

initiatives have had a profound effect on how 

organizations view economics and productivity 

against the threat of climate change. 

Recent global actions have promised to take the ESG 

conversation even further. In September 2020, the 

World Economic Forum’s (WEF’s) International 

Business Council (IBC) published a white paper that 

established a set of “stakeholder capitalism metrics.”  



Edição 88   36_44 

 

Revista Auditoria Interna  Distribuição gratuita  Trimestral  Edição 88  Junho de 2021 

 

These metrics are aimed at establishing consistency 

and comparability for companies reporting on ESG 

performance in line with the United Nations 

Sustainable Development Goals. “We have to deliver 

great returns for our shareholders and help drive 

progress on society’s most important priorities,” said 

IBC chairman Brian Moynihan, chairman and CEO 

of Bank of America, about the white paper. 

“Common metrics will help all stakeholders measure 

the progress we are making and ensure that the 

resources capitalism can marshal — from 

companies, from investors, and others — are 

directed to where they can make the most 

difference.” 

In March, the International Financial Reporting 

Standards (IFRS) Foundation trustees formed a 

working group of standards-setters to converge ESG 

standards and set a foundation for the International 

Sustainability Standards Board. The group includes 

the Climate Disclosures Standards Board (CDSB), 

International Integrated Reporting Council, 

Sustainability Accounting Standards Board, Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures 

(TCFD), and WEF. “We are encouraged by the 

prospect of the creation of such a sustainability 

standard by the IFRS, which would represent in 

principle the culmination of our original vision,” said 

CDSB chairman Richard Samans in a statement. He 

noted that the group will be “building in part upon 

the CDSB Framework and the use of it by over 500 

large listed companies around the world.” 

THE FUTURE OF STATUTORY REPORTING  

Across the world, there is already a litany of ESG 

reporting standards, both current and planned. For 

example, the European Union (EU) Sustainable 

Finance Disclosure Regulation went into effect in 

March. This law outlines requirements for asset 

managers of investment firms to disclose how 

sustainability risks are incorporated in their decision-

making, as well as the principal adverse impact of 

any investments made on external sustainability 

factors. This compliments the 2014 EU Non-

Financial Reporting Directive, which mandates that 

all offices within the EU with more than 500 

employees adhere to a minimum requirement to 

report on environmental matters, social matters, 

human rights, anti-corruption and bribery measures, 

and board diversity. 

Additionally, European companies must maintain an 

awareness of the reporting requirements of 

individual countries. For example, the U.K. plans to 

introduce new ESG disclosure requirements for 

Financial Conduct Authority-authorized investment 

managers based on recommendations from the 

TCFD.  

Aneesa Ruffudeen, national culture and conduct 

leader at Deloitte Canada in Kitchener, Ontario, 

foresees increased regulatory action. She points to 

the heightened awareness of ESG, as well as the 

need to align it with business strategy and reinforce 

it through organizational systems. “One can’t help 

but expect this to be a continued area of focus when 

evaluating a business,” she says.  

Adoption of standards has been slower in the U.S., 

where greater concern about ESG has not translated 

into law or regulations. Under the Biden 

administration, the SEC has launched an ESG 

investing resource web page and made related risks a 

greater focus in its 2021 examination priorities. The 

commission also established a Climate and ESG 

Task Force to proactively identify ESG-related 

misconduct. 

Moreover, President Biden has issued two recent 

executive orders, including EO 13990, which directs 

all federal departments and agencies to act to 

confront the climate crisis. The second order, EO 

14008, states that climate change should be 

incorporated into U.S. foreign policy and national 

security considerations. 

ESG reporting is already done through some 

avenues, but the demand for more is growing 

fast. “There have long been regulatory requirements 

for reporting and disclosures to the SEC, as well as 

agencies that enforce other aspects of 

ESG: environmental, safety, labor, etc.,” 

says Douglas Hileman, a Los Angeles-based ESG 

specialist.  
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“The investment community realizes that ESG is a 

risk, offering the opportunity to add financial value 

— or to limit it.”  

Hileman notes that investors are looking for robust, 

meaningful, and comparable ESG data. Moreover, 

business-to-business requirements for ESG reporting 

and performance create additional compliance 

requirements, which can be enforced through 

industry standards or contracts. “Noncompliance can 

put customer relationships — and revenues — at 

risk,” he explains. 

GROWTH IN REPORTING 

Recent data indicates that organizations have 

responded to the changing tides, although not 

comprehensively. For example, about 90% of S&P 

500 companies issue corporate sustainability reports, 

but only 16% refer to any ESG factors in their 

regulatory filings, according to a July 2020 

Government & Accounting Institute study. That 

creates a mismatch between what they disclose 

officially to regulators and voluntarily to the public. 

There also have been mixed results in incorporating 

the social aspects of ESG, such as DEI, into 

reporting structures, despite a wide recognition of the 

value such insight provides. In a recent Greenwich 

Associates survey of 92 investors and 22 

intermediary distributors across France, Germany, 

Italy, the Netherlands, the U.K., and the Nordic 

countries, 79% of respondents see social 

considerations as having a positive impact on 

performance and risk management in the long term, 

yet 42% see a lack of established metrics as the key 

barrier to social investing. Additionally, 31% say a 

lack of clarity over what constitutes a socially 

responsible investment will hold firms back.  

“This can be attributed in part to the fact that 

the nature of social indicators can seem less tangible 

or measurable, with standards that are more likely to 

vary by region,” says Jane Ambachtsheer, global 

head of sustainability at BNP Paribas Asset 

Management, which sponsored the study. “However, 

the same can hold for environmental and governance 

factors.” 

HOW INTERNAL AUDIT CAN HELP  

Internal audit can help the board understand the 

importance of getting ESG reporting right. A new 

IIA report, Internal Audit’s Role in ESG Reporting 

discusses the value of independent assurance of such 

reporting.  

With an increasing body of laws and regulations 

rapidly becoming a reality, the enforcement potential 

for public ESG reporting and disclosures is 

growing. “ESG efforts are typically widely 

distributed through an organization, with varying 

degrees of rigor for systems and controls for 

generating data and information,” Hileman says. He 

explains that internal audit’s assurance role for 

internal controls over financial reporting is 

understood, because of Sarbanes-Oxley, and auditors 

can apply the same skills to nonfinancial reporting 

such as ESG. “With the pace of change, it is a classic 

example of where internal audit can provide value at 

the speed of risk,” he says.   

Likewise, Wang notes that the SEC intends to review 

sustainability reports that companies disclose 

voluntarily. “They could open enforcement 

investigations where a sustainability report or 

voluntary disclosure suggests that something in the 

required filings could be materially misleading,” he 

says. “The risk right there should be evidence as to 

why organizations should be looking for any 

inconsistencies in reporting between voluntary 

disclosures and the financials, and internal audit can 

and should play a role in that.”  

In navigating the social aspects of ESG without 

definitive metrics, internal audit’s involvement might 

be even more important. IIA Standard 2060: 

Reporting to Senior Management and the Board 

requires internal audit to report significant risk and 

control issues requiring attention to senior 

management and the board. Without clear standards 

for reporting on DEI, for example, internal audit 

could consult with company leadership on what 

information would be most valuable for investors 

and stakeholders. 
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DEI is a good opportunity for internal audit to 

discuss risk with management and the board. “The 

whole aspect of culture risk and DEI misalignment 

within organizations can be understood from an 

internal auditor’s perspective,” Ruffudeen says. To 

determine a framework for DEI, she advises 

breaking it into four pillars: the organization’s 

culture, risk culture, compliance needs tied to the 

culture, and conduct risks. “If we talk to leaders in 

the organization about it, we can help them 

determine if we have the right culture in our 

organization, if we are living by the shared values we 

promote, and where we can begin to improve,” she 

says. 

A CHANGING OF THE GUARD 

Regardless of whether additional statutory ESG 

reporting requirements materialize, that does nothing 

to diminish ESG’s importance to the organization or 

its place in internal audit’s risk scope. ESG reporting 

does not just represent a moral imperative; in fact, 

long-term productivity and success is a core 

argument for increased ESG-related disclosures. This 

can be seen in a variety of ways, including a 

reduction in operational expenses, fewer costly 

regulatory and legal interventions, increases in 

employee morale and productivity, and significant 

top-line growth.  

Additionally, organizations would do well to account 

for the shifts in cultural attitudes regarding ESG 

topics in their long-term forecasts. In a recent 

McKinsey & Co. report, more than 70% of 

consumers say they would pay an additional 5% for 

a “green” product if it met the same performance 

standards as a non-green alternative. 

This is equally important on the employee side. 

According to Deloitte, three-fourths of the global 

workforce in 2025 will be millennials — a 

generation deeply invested in climate change, 

corporate accountability, consumer ethics, and 

diversity. Companies whose values align with those 

of their talent pool will be best positioned to attract 

the best people. 

These are three key areas where internal audit can 

gain the greatest buy-in from board members and 

assist in reporting. As the culture shifts, so does the 

money. In many ways, the push for ESG reporting 

can be seen as downstream of culture , which is 

moving forward swiftly.  

Fonte: 

Is ESG the New Sarbanes-Oxley? (theiia.org)  

consulta 23/07/2021 12:55:54 

 

 
Consultar apresentação em IPAI - ESG (Environmental, Social, and Governance) tem impactado nas 

organizações Event by IPAI Instituto Auditoria Interna Data: 2021-07-12 

https://iaonline.theiia.org/2021/Pages/Is-ESG-the-New-Sarbanes-Oxley.aspx?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_postdate=06%2F02%2F21&utm_campaign=June+2020
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A influência da Análise Inteligente de Dados na produtividade 

da Auditoria Interna, Igor Souza- SSPT | Soluções e Serviços em Auditoria Interna   

Contextualização: A atividade de Auditoria Interna   

A Auditoria Interna cumpre um papel fundamental 

nas empresas. Esse departamento   responsável por 

fornecer avaliações de maneira abrangente e objetiva 

  governança, com alto nível de independência 

dentro da empresa. Atuando de forma sistemática, 

deve focar sua atividade na avaliação dos processos 

de Governança, Gestão de Riscos e Controles e, de 

forma complementar, na avaliação das principais 

atividades, processos e produtos da organização. 

Hoje em dia, a dinâmica dos negócios, a pressão dos 

stakeholders e o aumento das regulações exigem que 

a Auditoria Interna gere cada vez mais valor e 

insights às organizações.  

De acordo com o CFC (2012, p. 5), “o principal 

objetivo da Auditoria Interna   agregar valor ao 

resultado da organização”, desenvolvendo estrat gias 

que ofereçam a capacidade de prevenir as não-

conformidades e antecipar as necessidades de 

controle interno.  

Como recurso que veio para complementar e ampliar o alcance da Auditoria Interna, as ferramentas de Análise 

de Dados vêm impactando o modo como a Auditoria Interna é executada, ultrapassando os limites tradicionais 

de teste baseados em amostras para incluir grandes volumes de dados (100% dos dados). 

 

Fig. 1: Auditoria manual vs Auditoria automatizada 

Atualmente, a Análise de Dados ou Data Analytics 

(termo em inglês muito utilizado) tem uma grande 

importância, sendo a ciência que visa examinar 

dados brutos com o objetivo de encontrar padrões, 

transformando DADOS em INFORMAÇÃO, 

aplicando um processo algorítmico. Ela traz 

ferramentas e tecnologias para analisar, visualizar e 

tomar decisões a partir de dados, mostrando-se assim 

uma atividade estratégica em diversos cenários, 

permitindo a solução de diversos problemas. 
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Podemos imaginar a quantidade de dados gerados a 

cada dia pelas organizações de diferentes setores: 

pedidos, vendas, pagamentos, relacionamento com 

clientes, com fornecedores, processos internos, 

contabilidade, finanças, sistemas, estoque entre 

outros. Dessa forma, vemos que este complexo meio 

exige a utilização dos dados para obter 

informações úteis que consequentemente, serão 

utilizadas para gerar resultados e valor para a 

empresa tomar decisões. 

Apesar dos desafios enfrentados pela Auditoria 

Interna para se adaptar ao novo modelo baseado em 

“Análise Inteligente de Dados”, essa mudança é 

importante pois pode diminuir os riscos de 

ocorrência de fraudes e aumentar a segurança do 

controle interno da organização, por isso, diversas 

organizações estão investindo em Análise de Dados 

para adequar-se  s novas exigências, melhor 

gerenciar os riscos e tornar-se ainda mais 

competitivas.  

Análise de Dados ou Data Analytics  

Concentra-se no processamento e na análise de 

conjuntos de dados existentes, focando na criação de 

m todos para extrair, processar e organizar dados 

para descobrir insights relevantes dos problemas 

e estabelecer a melhor forma de apresentá-los.  

Em resumo,   baseado na produção de resultados que 

podem levar a melhorias imediatas, com tendência a 

ser mais focado em  eg cios e  strat gias.  

Segundo Bernardino et al. (2013, p. 4), muitos 

softwares de análise de dados foram criados para 

auxiliar a auditoria na detecção de fraudes. Esses 

softwares são denominados CAAT (T cnicas de 

Auditoria Assistidas por Computador). Para os 

autores os objetivos da utilização de CAAT são:  

a) acessar e analisar informação de distintas origens;  

b) garantir integridade dos dados originais;  

c) utilizar técnicas de amostragem;  

d) registar o histórico dos procedimentos e das 

análises efetuadas;  

e) automatizar análises.  
 

Atualmente, com a digitalização, a transformação de negócios e a robótica ganhando mais impulso nas 

organizações, o Data Analytics tem sido uma tendência e vem ocupando cada vez mais espaço na área de 

Auditoria Interna, principalmente dentro da sub-área de A ditoria  ont n a. Nesta área   onde ocorrem a 

i  le enta  o do  onitora ento cont n o de  rocessos chaves e a avaliação constante da aderência  s 

pol ticas e procedimentos da empresa.  

 

 

Fig. 2: Solução canadense de Análise de Dados Arbutus. 
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De acordo com Vasarhelyi e Alles (2008):  

                                               

                                                  

                                                    

privadas. Apesar dos desafios enfrentados, a 

Audi                                           

Empresarial, tendo em conta a tecnologia moderna, 

                          ERP.” 

De fato, esta subárea atualmente apresenta grande 

import ncia no setor de Auditoria das organizações, 

e a implementação de Data Analytics juntamente 

com um sistema de ERP são aliados que podem 

trazer mais agilidade, aumentar a abrangência dos 

trabalhos e gerar resultados mais assertivos.  

Conclusão 

O aumento da produtividade das áreas de 

Auditoria Interna, Controlos Internos e Gestão de 

Riscos, a minimização do esforço manual e 

retrabalho, a redução da exposição da empresa e 

a maximização dos lucros, é possível obter-se 

através de tecnologia, aliada ao conhecimento das 

equipas; o “problema”   que passado mais de 20 

anos da criação de soluções de Análise de Dados, 

ainda encontramos resistência de alguns 

gestores/organizações na sua utilização. Em alguns 

casos isso ocorre porque os gestores/organizações 

não enxergam os diversos benefícios que uma 

solução de Análise de Dados pode trazer, então 

continuam investindo no Microsoft office, pois 

acreditam que é mais econômico e que estão 

poupando para organização, mas não estão...  

Para esse cenário mudar, sugiro que as organizações 

primeiro comparem os ganhos em se utilizar tais 

soluções, a médio/longo prazo, ao invés de manter o 

modelo tradicional (auditoria manual).  

Alguns aspectos a se comparar são: 

 Ganhos Financeiros: através de redução de 

despesas, identificação de processos falhos, 

pagamentos a maior, por exemplo de impostos, 

horas extras, encargos, etc; 
 

 Redução de Exposição da Organização: por 

exemplo, uma fraude que se torne pública ou um 

pagamento a menor, gerando um passivo 

trabalhista, pode expor a organização. 
 

 Compliance: Aumentar a confiabilidade dos 

investidores, incluindo empresas de capital 

aberto.  

Fica aqui nossa colaboração para este tema, 

juntamente com a esperança de mudanças, além da 

nossa disponibilidade para ajudar, a quem necessitar 

de ajuda, nessa dif cil missão de “mudança, evolução 

e convencimento”. 

igor.souza@sspt.pt 

www.sspt.pt 

 

mailto:igor.souza@sspt.pt
http://www.sspt.pt/
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Protocolo celebrado com a ANAM – Associação Nacional de 

Assembleias Municipais 
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Destaque na imprensa 

Jornal Expresso 
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Publicidade 

As 

alteraçõe

s agora 

introduzi
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Banco de 

Portugal 

irão 
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diversas 

mudança

s ao nível 

da 

organiza

ção 

interna 

das 
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es de 

crédito e 

sociedad

es 

financeir

as… 

Conferência de 

Auditoria Interna 

CAI 2021 
19 Novembro de 2021  

  

 


