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Artigo 

 

A Medição da Performance nas Organizações: Presente e Futuro, 

Gabriel Magalhães 

Artigo publicado no Jornal i em 04/03/2020. 

 

s Programas de Garantia de Qualidade e 

Melhoria que incluem os chamados Key 

Performance Indicators (KPI’s) são 

essenciais para determinar se a função de Auditoria 

Interna está a criar valor para a organização, pois 

através da definição e mensuração de objetivos e 

prioridades efetivas, os responsáveis podem 

direcionar comportamentos e recursos, alinhar o 

mandato da Auditoria Interna com a estratégia e a 

evolução da organização e da sua envolvente e, 

sobretudo, aumentar a satisfação e o 

reconhecimento de todos os stakeholders. 

 Os referenciais para a medição da performance nas 

organizações foram o tema do Fórum Anual de 

Diretores de Auditoria Interna promovido pelo 

Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI) nas 

instalações da Associação Industrial Portuguesa 

(AIP) em Lisboa, no passado mês de fevereiro.  

Estiveram presentes várias entidades representando 

diferentes sectores de atividade, num evento em que 

o IPAI pretendeu fomentar a troca de experiências e 

a partilha de conhecimentos ao mais alto nível entre 

profissionais de auditoria interna.  

O IPAI é uma entidade profissional sem fins 

lucrativos, criada em 1992, que representa a 

profissão de Auditor Interno e promove a 

associação, formação e certificação de todos os 

profissionais e estudiosos de Auditoria Interna, 

sendo também a entidade que representa em 

Portugal o Institute of Internal Auditors (IIA), 

fundado em 1941, nos Estados Unidos da América. 

O Fórum deste ano contou com a participação 

especial de dois parceiros do IPAI: a 

PricewaterhouseCoopers (PwC) e a Ernst&Young 

(EY), que apresentaram diferentes abordagens sobre 

os indicadores - chave de desempenho utilizados 

para medir a performance da função de Auditoria 

Interna em relação aos seus objetivos, ou seja, os 

chamados Key Performance Indicators (KPI’s).  

A implementação de KPI’s em Auditoria Interna é 

algo que já se encontra previsto nas normas 

internacionais emitidas pelo IIA, que preveem que 

os responsáveis da função de Auditoria Interna 

desenvolvam, implementem e monitorizem um 

Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria. 

Este deve compreender não só as Avaliações 

Internas - através de monitorização contínua do 

desempenho da atividade de Auditoria Interna, com 

autoavaliações ou avaliações periódicas realizadas 

por outras pessoas da organização com 

conhecimento suficiente das práticas de Auditoria 

Interna - mas também Avaliações Externas - que 

deverão ser realizadas, no máximo, com um 

intervalo de 5 anos.  

O 
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Este programa é essencial para determinar se a 

função de Auditoria Interna está a criar valor para a 

organização, pois através da definição e mensuração 

de objetivos e prioridades efetivas, os responsáveis 

podem direcionar comportamentos e recursos, 

alinhar o mandato da Auditoria Interna com a 

estratégia e a evolução da organização e da sua 

envolvente e, sobretudo, aumentar a satisfação e o 

reconhecimento de todos os stakeholders. 

Neste contexto foram apresentados vários 

indicadores - chave de desempenho, de natureza 

quantitativa e qualitativa, que são tradicionais e 

usualmente aceites pelas organizações em relação à 

função de Auditoria Interna, como por exemplo:  

1. Nível de cumprimento do plano anual de 

auditorias;  

2. Tempo de duração de uma auditoria;  

3. Número de findings identificados vs. 

recomendações implementadas;  

4. Número de fraudes encontradas nas auditorias 

planeadas ou em processos de auditoria contínua;  

5. Opinião/feedback dos auditados sobre a auditoria 

realizada.  

Contudo, atualmente começam a emergir novos 

indicadores - chave de desempenho, que podem 

convergir e complementar as métricas tradicionais, 

e que advêm em muito da função de Consultoria 

que pode ser assumida pela atividade de Auditoria 

Interna nas organizações, mas também da melhor 

interligação e diálogo entre a função de Auditoria 

Interna, enquanto Terceira Linha de Defesa no 

Sistema de Controlo Interno da organização, com a 

Segunda Linha de Defesa (ex: Função Compliance 

e Função Gestão de Risco) e a Primeira Linha de 

Defesa (ex: unidades operacionais, produtivas e 

comercias). Estas novas métricas podem assumir a 

seguinte natureza: 

1. Número de participações em projetos sobre 

controlo interno;  

2. Número de best practices partilhadas com os 

stakeholders;  

3. Nível de Awareness sobre Risco na organização;  

4. Número de tendências e potenciais problemas ou 

fraudes, identificadas à priori;  

5. Capacidade de desenvolvimento de skills de 

controlo e gestão de risco nos stakeholders.  

Em suma, e após as apresentações realizadas, mas 

sobretudo, com o subsequente debate e troca 

profícua de experiências entre todos os 

participantes, as ideias chaves do Fórum de 

Diretores de Auditoria Interna foram as seguintes:  

 Não existe um conjunto único de indicadores - 

chave de desempenho, sendo que as 
organizações deverão procurar um equilíbrio 

dinâmico e evolutivo entre os KPI’s 

quantitativos e qualitativos, mas também entre 
os KPI’s da atividade tradicional de auditoria 

interna e a atividade em ascensão de 

Consultoria;  

 As organizações devem desenvolver as métricas 

que melhor respondam à sua natureza, às suas 

necessidades e objetivos, sendo que os KPI’s 

apropriados variam necessariamente de 

organização para organização, dependendo 
também da estratégia de Auditoria Interna;  

 O estabelecimento de KPI’s deve estar alinhado 

com a envolvente externa e interna da 

organização, ou seja, às expectativas dos seus 
stakeholders, exógenos e endógenos, e os KPI’s 

deverão ser apropriados para a atividade da 

auditoria interna, respeitar a Governance e o 
Normativo Interno da organização, mas também 

os Regulamentos aplicáveis no setor, a 

Legislação do País, e as Diretivas e as Best 

Practices internacionais.  

O IPAI aproveitou este Fórum para promover a 

realização da Conferência Europeia de Auditoria 

Interna de 2020 que irá decorrer uma vez mais em 

Portugal.  

Será um evento de excelência sobre a temática de 

Auditoria Interna e outros temas conexos, tais como 

o Governo das Sociedades, a Conduta das 

Organizações e dos Profissionais, o Papel dos 

Reguladores e Legisladores, a Conformidade Legal, 

a Gestão do Risco, o Combate ao Fenómeno da 

Fraude e o Papel das novas Tecnologias.  

Para tal, contará com um leque de oradores 

nacionais e internacionais, multidisciplinares, do 

sector publico, privado e do chamado terceiro 

sector, e que irá decorrer sob a chancela do Exmo. 

Sr. Presidente da República de Portugal, entre os 

dias 21 e 23 de outubro de 2020. 
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Artigo  

Auditoria sobre Gestão da Continuidade de Negócio, Dina Rato 

este contexto de crise e pandemia em 

resultado da propagação do COVID19, 

assume particular importância a gestão 

da continuidade de negócio, a existência de planos 

de continuidade de negócio e sua 

operacionalização. 

Este artigo abordará de forma sucinta a orientação 

prática que o IPPF emitiu em agosto de 2014 sobre 

gestão de continuidade de negócio, e o papel da 

Auditoria Interna (“AI”) na avaliação dos seus 

elementos chaves e atividades antes, durante e 

depois de uma crise. 

A gestão de continuidade de negócio prepara a 

organização para incidências futuras e/ou crises que 

colocam em risco a sua missão e a sua capacidade 

de continuar a sua atividade no curto e/ou médio 

longo prazo. Deve prever a forma como a 

organização comunica com os stakeholders, 

medidas a tomar para retoma da atividade e 

minimização de impacto sobre todos os envolvidos, 

internos ou externos. 

Os componentes chave de um processo de gestão 

de continuidade de negócio, que deverão estar 

vertidos no plano de continuidade de negócio 

(“PCN”), são: 

 Suporte da gestão – evidenciado pela 

adequação de recursos, pessoas e 

orçamento; 

 Avaliação de risco e mitigação – estão 

identificados os riscos potenciais, sua 

probabilidade e impacto para a 

organização; 

 Análise de impacto no negócio (Business 

Impact Analysis, ªBIAª) – identifica quais 

os processos de negócio críticos para a 

continuidade de negócio e como serão 

retomados em cenário de crise; 

 Estratégia de retoma de continuidade – 

prevê as várias etapas e procedimentos, 

pessoas e recursos necessários para a 

retoma dos processos/atividades críticos, 

mecanismos e protocolos de comunicação; 

 Comunicação e formação – o sucesso da 

execução do PCN depende do 

conhecimento e formação que as pessoas 

dispõem. Os exercícios e simulacros são 

fundamentais; 

 Manutenção – apropriada documentação 

do PCN e sua revisão sistemática é 

essencial a sua efetividade. 

A gestão de crise é um elemento chave na gestão da 

continuidade de negócio que é ativado em cenário 

de crise ou desastre. 

 

N 
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A gestão de continuidade de negócio antecipa e prepara a organização para responder a ameaças como: 

 Ataques de cibersegurança; 

 Doenças e pandemias; 

 Tremores de terra e tsunamis; 

 Incêndios; 

 Enchentes; 

 Furacões e tornados; 

 Terrorismo; 

 Greves e outras interrupções laborais; 

 Falhas e interrupções na produção; 

 Contaminação de produto; 

 Sabotagem; 

 Falha ou falta de matérias-primas e/ou 

fornecimentos essenciais; 

 Falhas de sistemas; 

 Falhas no fornecimento de energia, água ou 

gás. 

O papel da AI antes, durante e depois de uma crise deve estar definido, sendo certo que não deverá assumir 

responsabilidade ou propriedade na gestão dos riscos associados a crises. Deve estar documentado e ser 

comunicado a todos os envolvidos, internos ou externos à organização. Caso a AI não esteja envolvida no 

processo de gestão de crise, esse facto deve ser comunicado à Comissão de Auditoria para gestão de 

expectativas. 

Avaliação dos Elementos Chave do PCN pela AI: 

I. Na elaboração do PCN 

A AI pode intervir na preparação do PCN nas seguintes vertentes: 

 Gestão do PCN – garantindo que as posições de liderança e chefias foram definidas e 

identificadas, advogando a elaboração de um estatuto de PCN, avaliando a adequação de 

recursos do PCN; avaliando e comunicando a eficácia e adequação do PCN às necessidades 

dos órgãos de fiscalização e gestão executiva; aconselhando a gestão de topo e órgão de 

fiscalização sobre riscos e melhores práticas em gestão da continuidade de negócio e gestão 

de crise. 

 Avaliação de risco e estratégia de mitigação – partilhando informação sobre os riscos de 

negócio chave e impactos. O impacto e a prioridade dos riscos podem ser alterados num 

cenário de crise. 

 Análise do impacto do negócio – fornecendo orientações sobre metodologias que podem ser 

utilizadas, bem como garantindo que são avaliados os vários níveis de resposta, cobertura, 

apetite de risco a ser assumido pela organização, operações críticas, recursos críticos, e 

processos, nomeadamente instalações, pessoas e tecnologia. 

 Estratégia de resposta e retoma de continuidade – AI pode fornecer consultoria ou garantia 

sobre os métodos usados para definir a estratégia de resposta e retoma de atividade para 

mitigar os riscos operacionais num cenário de crise. 

II. Antes da Crise 

As atividades da AI antes da crise podem envolver: 

 Divulgação dos desenvolvimentos em termos de PCN com gestão de topo e órgãos de 

fiscalização; 
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 Especificar a continuidade de negócio como risco no plano de auditoria anual a ser 

considerado; 

 Avaliar os acordos e contratos com parceiros chave no que toca a níveis de serviço, cláusulas 

sobre direito de auditoria, e ambiente de controlo organizacional; 

 Avaliar e/ou aconselhar sobre as avaliações de risco consideradas no PCN; 

 Realizar auditorias ao PCN por exemplo ao nível de avaliação de componentes do PCN, 

protocolos de comunicação e aspetos operacionais; 

 Garantir que o papel da AI no PCN está claramente definido, documentado e comunicado. 

III. Durante a Crise 

As atividades da AI enfocam: 

 Monitorizar e avaliar da resposta da organização e participação na equipa de gestão de crise; 

 Monitorizar os detalhes das falhas em sistemas e/ou fornecimentos para auditorias 

subsequentes; 

 Participar no comité de gestão de crise para garantia que os riscos de crise são considerados 

e aconselhar nos planos de ação alternativos a tomar; 

 Participar na equipa de gestão de crise alargada e processo de retoma da organização. 

IV. Depois da Crise 

As atividades da AI enfocam: 

 Avaliar e reportar a efetividade e eficácia dos esforços de recuperação da organização; 

 Continuar a avaliar os riscos, aconselhar, e auxiliar no desenvolvimento de melhorias de 

processos de negócio; 

 Realizar auditoria pós crise para identificação oportunidades para atividades a incluir no 

PCN; 

 Auditorias para avaliar se a gestão realizou e considerou adequadamente os resultados da 

uma análise das causas dos problemas verificados para atualização do PCN conforme 

necessário; 

 Participar no processo de retoma e recuperação da organização conforme esteja previsto. 

Exemplo para avaliação de gestão de risco de continuidade: 

(Auto-)Avaliação de Gestão de Continuidade de Negócio 

Item Estado Avaliação 

Propósito, âmbito e objetivos 
Definição de 
PCN 

O PCN documentado inclui: 

 Propósito, âmbito e objetivos? 
 Procedimentos? 
 Recursos, funções e responsabilidades? 
 Métricas e verificação? 
 Melhoria contínua? 

Sim/ 

Não/ 

Em curso 

 

O PCN abrange todas as operações, incluindo todos os 

processos de negócio, instalações e pessoas da responsabilidade 

da organização? 

  

Procedimentos 
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(Auto-)Avaliação de Gestão de Continuidade de Negócio 

Item Estado Avaliação 
Avaliação de Risco Foi realizada avaliação de risco de continuidade de negócio 

para organização? 

  

A avaliação de risco considerou: 

 Catástrofes naturais; 

 Militâncias/pessoas; 

 Fatores humanos/TI; 

 Fatores operacionais? 

  

Foram identificadas estratégias de mitigação de risco?   

Os riscos foram mitigados?   

A avaliação de risco de negócio (pe, no caso de catástrofes 

naturais) foi alinhado com outras organizações na mesma 

localização (pe, edifício de escritórios, complexo 

industrial)? 

  

BIA Foi realizada a BIA ao nível da organização (incluindo 

todas as equipas de negócio)? 

  

Foram identificados os processos críticos de negócio?   

A equipa de gestão aprovou a lista de todos os processos 

críticos de negócio e soluções de recuperação propostas? 

  

Soluções de 

recuperação 

Foram identificadas as soluções de recuperação e os 

requisitos de recursos associados para todos os processos 

de negócio críticos? 

  

Todas as equipas documentaram os recursos necessários 

para recuperação de processos de negócio críticos? 

  

Os requisitos de TI foram avaliados?   

Planos 

documentados 

O PCN foi documentado de modo a identificar todas as 

equipas de negócio, todos os processos críticos de negócio, 

e o plano de gestão de crise organizacional? 

  

SLA  

(Service Level 

Agreements) e 

Contratos 

Foram definidos SLA ou memorandos de entendimento 

para: 

 Instalações? 

 Tecnologia de informação? 

 Recuperação de dados? 

 Contratos com terceiros? 

  

Foram protegidos os interesses da organização para 

precaver casos de força maior em contratos com terceiros? 

  

Alinhamento Participaram no planeamento de coordenação de ação com 

organizações que partilham a mesma localização? 

  

Foi estabelecido um plano de comunicação de emergência 

que inclua todas as pessoas da organização? 

  

O PCN, a gestão de crise e os planos de emergência estão 

alinhados? 

  

Formação e 

simulacros 

Os responsáveis pelo PCN receberam formação específica?   

O coordenador do PCN teve formação específica?   

Os membros da equipa do PCN receberam formação   
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(Auto-)Avaliação de Gestão de Continuidade de Negócio 

Item Estado Avaliação 
quanto às funções a desempenhar? 

Foram realizados exercícios/simulacros, com regularidade 

mínima anual, quanto às atividades chave do PCN? 

  

Recursos, funções e responsabilidades 

Equipa de suporte 

do PCN 

Foi confirmado que a equipa de suporte ao PCN dispõe das 

capacidades (know-how, acessos, etc) para desempenhar as 

funções previstas? 

  

Responsável pelo 

PCN 

Foi designado um responsável pelo PCN na organização?   

O responsável pelo PCN dispõe de acesso direto à gestão 

de topo? 

  

Estão assegurados fundos, recursos e pessoas adequados?   

O PCN está articulado com os outros processos 

organizacionais e com o plano de negócio da organização? 

  

Gestor do PCN Foi designado um gestor do PCN?   

O gestor do PCN coordena e lidera a sua implementação?   

O gestor do PCN assegura que os recursos funcionais estão 

disponíveis e adequadamente preparados? 

  

O gestor do PCN assegura a efetividade e eficiência do 

plano de gestão de crise, que é verificado, avaliado e 

revisto regularmente? 

  

Coordenador do 

PCN 

Foi designado um coordenador do PCN?   

O coordenador do PCN gere o planeamento da 

continuidade de negócio ao nível da organização, da 

divisão, unidade de negócio e departamento? 

  

O coordenador do PCN participa das reuniões e atividades 

das organizações que partilham a mesma localização? 

  

Métricas e verificação 

Avaliação Foram implementados procedimentos de avaliação e 

verificação anual que os requisitos do PCN são 

considerados e revistos à luz das necessidades atuais da 

organização? 

  

Melhoria contínua 
Melhoria contínua Foram validados os requisitos de TI, incluindo os 

necessários para relocalização de suporte, rede e acesso 
remoto? 

  

Os processos de avaliação e verificação estão articulados 
com os processos de melhoria contínua? 

  

É feito o acompanhamento das ações necessárias para 
solucionar as falhas no PCN identificadas nos exercícios e 
simulacros? 

  

Está implementado um processo para reavaliar com 
regularidade a efetividade do PCN`? 

  

Consultar IPPF – Pratice Guide completo: 
https://dl.theiia.org/Documents/PG-Business-Continuity-Management.pdf 

 

https://dl.theiia.org/Documents/PG-Business-Continuity-Management.pdf
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Artigo 

Whistleblowing: the legal framework - A comparison 

between Portugal and Italy, Scarcelli Francesca 

Extracto. Versão completa em https://www.ipai.pt/gca/index.php?id=424 
https://www.ipai.pt/fotos/gca/whistleblowing_artigo_1593282968.pdf 

… 

What is whistleblowing  

The activity of Internal Auditors is deeply linked to 

any form of Company internal communication, in 

particular when taking into account the information 

flows. Indeed, the ad hoc information flows provide 

the IA function with relevant information concerning 

illegal or suspicious activities (i.e. notification 

sistems).  

The most effective notification system is the 

Whistleblowing: “ alerting the authorities or the 

employer to facts which reasonably suggest that 

there is serious malpractices taking place within the 

company, where the facts are not otherwise readily 

known or visible and where the person owes a duty 

of confidence to the organization or the institution”.  

The whistleblowing phenomenon is therefore closely 

intertwined with the topic of information and its 

management in the company through specific 

channels and regulated flows; it is placed in the 

context of internal control tools, aimed inter alia at 

ensuring that companies and entities can expect, in 

the organization of their business, behaviors that 

conform to a shared ethics in the workplace, defining 

the rules that govern their pursuit.  

Therefore, there are two sides in whistleblowing: on 

the one hand, we refer to the normative act of 

notifying ‘malpractices’; on the other hand, the 

definition underlines the link between the 

whistleblower and the company, as well as the need 

of any anti-retaliation practices to protect the 

employee position. 

In the light of this double perspective in the 

whistleblowing matter, urged the need of EU 

intervention, in order to align the member countries 

to a unique procedure. In fact, in 2017 The European 

Parliament invited the EU Commission to provide a 

proposal of a resolution which could grant to the 

informers the needed protection, as well as push the 

member state toward the same direction and preserve 

any work relationship, allowing external 

collaborators and contracted workers to notify 

through anonymous signalation on the notification 

channels.  

By 2018 the Commission provided a first draft to the 

European Court of Auditors, which added some 

proposals, and the European Economic and Social 

Committee added further modifications.  

The resolution and the proposal of the EU 

Commission underlined the urge for a European 

regulation on whistleblowing and, therefore, on the 

protection accorded to the reporting agents – which 

is different throughout different Member States.  

On the basis of official EU document and State 

researches, in the following Paragraphs I tried to 

identify the state of art concerning Italian and 

Portuguese regulation on the matter. 

… 

 

https://www.ipai.pt/gca/index.php?id=424
https://www.ipai.pt/fotos/gca/whistleblowing_artigo_1593282968.pdf
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Formação 2020 
(sujeito a confirmação) 

 

Formação online –Plataforma Zoom 
Consultar programas 
https://www.ipai.pt/gca/index.php?id=429 

Formação online –Outubro/Novembro 2020 

 
O MODELO DAS TRÊS LINHAS DO IIA : Uma atualização das Três Linhas de Defesa VERSÃO PORTUGUESA trad. IIA PORTUGAL - 

IPAI 13 Agosto 2020 #auditoria #IIAPORTUGALIPAI #governance CONSULTE 

em https://lnkd.in/eatsPrT https://lnkd.in/exMs4KG 

 

https://www.ipai.pt/gca/index.php?id=429
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=auditoria&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6699696464781733888
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=iiaportugalipai&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6699696464781733888
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=governance&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6699696464781733888
https://lnkd.in/eatsPrT
https://lnkd.in/exMs4KG
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