
O Impacto da COVID-19 na 
função Auditoria Interna

A experiência dos Bancos Centrais

José Cordeiro Gomes

XV Fórum de Auditoria Interna, IPAI, 02.julho.2020



Agenda

1. A COVID-19 e os Bancos Centrais

2. O PRESENTE: Principais impactos da COVID-19 nos riscos

3. Impactos sentidos da COVID-19 na função Auditoria Interna

4. Questões para a gestão da função Auditoria Interna

5. O FUTURO: COVID-19, detonador ou um catalisador da mudança?

XV Fórum de Auditoria Interna, IPAI, 02.julho.2020

1.

2.

3.

4.

5.



“Without being melodramatic, COVID-19 is like the last

nail in the coffin of globalization…The 2008-2009 crisis

gave globalization a big hit, as did Brexit, as did the

U.S.-China trade war, but COVID is taking it to a new

level”.

Carmen Reinhart, economista-chefe do Banco Mundial
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A COVID-19 e os Bancos Centrais

• Regra geral, os Bancos Centrais têm como missão principal:
• A manutenção da estabilidade dos preços

• A promoção da estabilidade do sistema financeiro

• A COVID-19:
• Aumentou significativamente o risco associado a estas componentes da 

missão, acrescentando complexidade e imprevisibilidade

• Impactou profundamente no funcionamento e organização do trabalho, 
criando novos riscos

• A COVID-19 não coloca em causa o essencial da missão nem altera a 
sua natureza
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O PRESENTE: Principais impactos da 
COVID-19 nos Riscos em Bancos Centrais

Riscos observados:
• Riscos de eficácia no cumprimento da missão
• Aumento dos riscos operacionais: a 

necessidade de mudança massiva para o 
teletrabalho num período de tempo muito 
curto provocou o aumento do apetite ao 
risco, impacta na segurança da informação e 
altera as condições de trabalho

• Deteção de novas ameaças:
• Phishing em videoconferência
• Malware na web / notícias falsas / fraudes
• Riscos de terceiros (e.g. fornecedores, parceiros)

Riscos antecipados:
• Nem todas as novas ameaças 

poderão ter sido observadas
• As políticas existentes podem não 

ser:
• Suficientes para o atual contexto 
• Aplicadas de maneira consistente 

aos dados (designadamente os mais 
sensíveis).

• Nem todas as mudanças poderão 
ser temporárias.
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O PRESENTE:
Principais impactos da COVID-19 nos Riscos

Quais dos seguintes riscos estão agora no seu top 10 dos riscos? Selecione (X)

1.  Risco de sobrevivência do (modelo de) negócio

2.  Risco de segurança física e bem estar das pessoas

3. Risco de compliance

4. Risco da cadeia de fornecimento (supply chain)

5. Risco de segurança informática/cibernética

6. Risco de fraude

7. Risco de cash-flow e liquidez

8. Risco de privacidade e de proteção de dados

9. Risco de falta de segregação de funções
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O PRESENTE: Principais impactos da 
COVID-19 nos Riscos em Bancos Centrais

Quais dos seguintes riscos estão agora no seu top 10 dos riscos? Selecione (X)

1.  Risco de sobrevivência do (modelo de) negócio

2.  Risco de segurança física e bem estar das pessoas X

3. Risco de compliance X

4. Risco da cadeia de fornecimento (supply chain) X

5. Risco de segurança informática/cibernética X

6. Risco de fraude X

7. Risco de cash-flow e liquidez

8. Risco de privacidade e de proteção de dados X

9. Risco de falta de segregação de funções X
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Impactos sentidos da COVID-19 na função 
Auditoria Interna

• Modificações ocorridas nas condições de trabalho (logística, organização, gestão, segurança, 

…), designadamente na necessidade de assegurar a continuidade de negócio (e.g. GCN)

• Necessidade de reavaliação dos principais riscos (estratégicos, operacionais e financeiros), e 

de incorporação de riscos emergentes (e.g. fraude, cibernéticos, éticos)

• Necessidade de reavaliação da eficácia e grau de cobertura do sistema de controlos internos 

• Reforço da função de suporte à Governance, antecipando impactos e mudanças

• Revisão do Plano de Auditoria Interna, refletindo alterações nas prioridades da função 

auditoria e das áreas auditadas, e a necessidade de reforçar os projetos transformacionais

• Adaptação a novas formas de trabalho (teletrabalho da equipa e dos interlocutores) e à 

utilização mais intensiva de soluções e ferramentas informáticas no processo de auditoria
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Impacto da crise provocada pela COVID-19 
na função auditoria interna

O desempenho da função auditoria foi condicionado por: Resp.  (S/N)
1. Maiores dificuldades (disponibilidade, …) ao nível da equipa de auditoria

2. Menor disponibilidade das áreas auditadas

3. Maior dificuldade no acesso e na análise das evidências e factos (trab. campo)

4. Menor fluidez do processo de auditoria (esforço e tempo requeridos)

No global, o desempenho da função auditoria: Selecione (X)

1. Mantém-se praticamente inalterado

2. Degradou-se entre 0,1% e 12,5% 

3. Degradou-se entre 12,6% e 25% 

4. Degradou-se em mais do que 25%
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Impacto da crise provocada pela COVID-19 na 
função auditoria interna em Bancos Centrais

O desempenho da função auditoria foi condicionado por: Resp.  (S/N)
1. Maiores dificuldades (disponibilidade, …) ao nível da equipa de auditoria S

2. Menor disponibilidade das áreas auditadas S

3. Maior dificuldade no acesso e na análise das evidências e factos (trab. campo) S

4. Menor fluidez do processo de auditoria (esforço e tempo requeridos) S

No global, o desempenho da função auditoria: Selecione (X)

1. Mantém-se praticamente inalterado

2. Degradou-se entre 0,1% e 12,5% X (Percecionado)

3. Degradou-se entre 12,6% e 25% X (Real)

4. Degradou-se em mais do que 25%
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Questões para a gestão da função 
auditoria interna [1/2]

• Matéria de facto:
• Tornou-se o fator tempo um elemento ainda mais crítico para os auditores internos?

• Como ajudar a organização a gerir os riscos proactivamente (auditorias preditivas)?

• Os processos de avaliação de riscos consideram, de forma transparente, a 
interdependência dos riscos?

• Serão necessárias novas competências  (e.g. data analytics, robotics, process mining)?

• Será necessária a utilização de novas soluções, processos e ferramentas (e.g. de 
recolha, análise e partilha da informação)?

• Como assegurar a qualidade das auditorias do ponto de vista dos interlocutores (e.g. 
maior tangibilidade das evidências)?

• Que alterações deveremos introduzir nos processos de auditoria (e.g. agile, auditorias 
contínuas)?
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Questões para a gestão da função 
auditoria interna [2/2]

• Gestão da mudança, agora assente no trabalho remoto:

• Como lidar com as novas condicionantes dos colaboradores (e.g. apoio aos 
filhos menores)?

• Como responder a novos requisitos tecnológicos, logísticos e de segurança 
(e.g. monitores, cadeiras, seguros de trabalho)?

• Serão precisas novas formas e competências comunicacionais, de gestão e de 
liderança?

• Como melhorar as sinergias com a segunda linha de defesa?

• Como lidar com as áreas auditadas?

• Quando e como será o pós COVID-19?
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O FUTURO: COVID-19, detonador ou 
catalisador da mudança?

Quais das seguintes necessidades de mudança foram provocadas ou 
aceleradas pela COVID-19?

Provocada/
Acelerada/

Indeterminado

1. Utilização de forma regular do teletrabalho

2. Armazenamento da generalidade dos dados (a auditar) em formatos digitais

3. Facilidade de acesso sem qualquer restrição a toda a informação digital da organização

4. Recurso regular a auditorias contínuas

5. Utilização de forma recorrente de ferramentas de process mining e data analytics

6. Utilização de soluções de machine learning

7. Avaliação dos riscos associados à utilização de soluções em cloud

8. Formação e/ou recrutamento de colaboradores nas áreas da análise de dados e das TI
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O FUTURO: COVID-19, detonador ou 
catalisador da mudança em Bancos Centrais?

Quais das seguintes necessidades de mudança foram provocadas ou 
aceleradas pela COVID-19?

Provocada/
Acelerada/

Indeterminado

1. Utilização de forma regular do teletrabalho P

2. Armazenamento da generalidade dos dados (a auditar) em formatos digitais I

3. Facilidade de acesso sem qualquer restrição a toda a informação digital da organização A

4. Recurso regular a auditorias contínuas A

5. Utilização de forma recorrente de ferramentas de process mining e data analytics A

6. Utilização de soluções de machine learning A

7. Avaliação dos riscos associados à utilização de soluções em cloud A

8. Formação e/ou recrutamento de colaboradores nas áreas da análise de dados e das TI A
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Para a auditoria interna, a mudança é 

uma realidade que já está em marcha

… e a razão não é só a C     VID-19
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A nossa única escolha é entre 

assistir ou participar
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Q2. Impacto da crise provocada pela COVID-19 na função Auditoria Interna 
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Q3. As necessidades de mudança e o COVID-19 

 

 

 




