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Internal Audit and 
Compliance

Expectation gaps



Internal Audit has emerged as a key means 
of giving boards the confidence to deal 
with the demands of a dynamic 
marketplace.
Increasingly, stakeholder groups expect 
Internal Audit to ‘look deeper and see 
further’, acting as a lever for change 
supporting an organisation’s strategic 
agenda.
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Quem (não) é o Auditor Interno?
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Omnipresente Especialista de negócio

Especialista de controlo 
interno e risco

Especialista de 
compliance

Formador Analista

Consultor Adviser Financeiro

Do ponto de vista dos stakeholders
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Após qualquer problema...
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Quais são as recomendações em 
aberto sobre este problema?

Porque é que a nossa 
auditoria interna não 
detectou antes?

Precisamos que a 
nossa Auditoria 
Interna investigue o 
sucedido.Como é que o plano de 

auditoria interna 
endereça este tema?
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O papel do auditor é só um

5

A forma como os stakeholders olham para a função dos 
auditores internos é, geralmente, diferente de como os 
auditores executam o seu trabalho.

Este expectation gap em relação às funções do auditor interno 
pode ser explicado pela diferença de ponto de vista entre utilizador 
do trabalho do auditor e como o auditor revê as suas 
responsabilidades no trabalho que executa.

Este expectation gap também se refere ao entendimento da natureza do 
trabalho de uma auditoria interna, i.e. na forma que a Gestão acredita que é 
a natureza do trabalho de um auditor interno, na natureza dos 
procedimentos executados e na sua extensão.

O limite das responsabilidades do auditor interno torna-se especialmente 
difuso em áreas relacionadas como Gestão de Risco, Controlo Interno e, 
claro: Compliance.

Mas as expectativas sobre o mesmo são as mais variadas
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Acumulação de funções
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O auditor é um especialista de compliance
Muitos são os stakeholders que olham para o auditor interno 
como um especialista em compliance, depositando nele a 
responsabilidade de identificar falhas de conformidade e 
esperando que do seu trabalho surjam recomendações a 
implementar que assegurem a conformidade com o sistema 
de controlo interno, bem como políticas e regulamentos 
externos e até leis. 
Num contexto de fraca regulação externa este papel é 
geralmente assumido pelo auditor interno. No entanto, em 
sectores de elevada regulação externa esta 
responsabilidade pode facilmente fugir do controlo do 
auditor interno por limite de recursos face ao âmbito cada 
vez maior. Por este motivo, uma função independente de 
compliance torna-se cada vez mais relevante neste 
contexto.

Auditoria Compliance



Compliance é “apenas” 
uma das categorias de 
riscos que o auditor 
interno deve considerar no 
planeamento do seu 
trabalho e definição do seu 
âmbito.
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Acumular funções  _distintas_  
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De acordo com o IIA, Auditoria 
Interna ajuda a organização a 
atingir os seus objectivos através de 
uma abordagem sistemática e 
devidamente disciplinada para 
avaliar e melhorar a eficácia da 
gestão de risco, controlo e 
processos de Governo. 
O âmbito de Auditoria Interna é 
vasto e pode envolver tópicos como 
eficácia das operações, a confiança 
sobre o reporte financeiro, 
prevenção e investigação de fraude, 
salvaguarda de activos e 
conformidade com leis e 
regulamentos.

Auditoria Compliance
A função de compliance tem como 
objectivo assegurar que a 
organização (nomeadamente, os 
seus colaboradores) está informada 
sobre as respostas obrigatórias 
para a conformidade em relação a 
leis e regulamentação externa. A 
crescente complexidade desta 
regulação e a necessidade de 
transparência operacional leva a 
que as organizações harmonizem o 
vector de resposta, consolidando a 
função de Compliance. Esta 
abordagem é usada para que os 
esforços em relação à 
conformidade são integrados e 
eficientes.



PwC @ XXVII Conferência Anual IPAI
Internal Audit and Compliance: Expectation Gaps 21 outubro 2020

Riscos de acumulação de funções  
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Risco de undersight

Risco de self-audit

Risco de empowerment

Risco de perda de foco



PwC @ XXVII Conferência Anual IPAI
Internal Audit and Compliance: Expectation Gaps 21 outubro 2020

Redução do _expectation gap_
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Partilha de informação entre as 
áreas, alavancando o 
conhecimento de controlo interno 
para a área de Compliance.

Alavancar a visão holística do 
auditor interno na correcta 
avaliação dos riscos de 
incumprimento de requisitos de 
conformidade.

Garantir independência da 
função de Compliance na 
avaliação dos “seus” riscos 
específicos e acompanhar a 
necessidade de uma função 
100% independente.

Ajudar a dizer “não”, 
alavancando o mandato do 
auditor interno para convencer o 
negócio da necessidade de 
medidas que respondam aos 
requisitos de conformidade.

A liderança conjunta de funções de auditoria interna e de compliance deve ter como objectivo 
a garantia de independência de ambas, colaborando em conjunto e atingindo as expectativas 
dos nossos stakeholders!

Aliar a compreensão do auditor 
interno das políticas internas com 
a identificação de necessidades 
de compliance e reforçar o “call 
to action” e melhorar políticas 
internas associadas ao 
compliance.

Cooperar em investigações. As 
duas funções podem e devem 
cooperar em investigações, 
podendo ser executadas com a 
extensão apropriada.
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Novo modelo das  _três linhas (de defesa)_
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