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Auditoria interna: maturidade
e tendências
É com grande satisfação que apresentamos mais uma
edição do estudo da Deloitte sobre a estrutura e a
maturidade da função de auditoria interna no Brasil.

Apesar dessa percepção, esse recurso ainda é pouco
explorado pela área nas funções de análise de
informações e reporte às instâncias de governança.

Ao realizar a pesquisa por mais um ano, nos
propusemos a levantar os temas mais atuais e
relevantes que dizem respeito à auditoria interna e
também identificar o atual estágio e a evolução
dessa função no País.

O estudo traz indicadores que demonstram que a
auditoria interna tem se mostrado cada vez mais
dinâmica, complexa e estratégica. Para que a auditoria
interna possa assumir uma atuação efetiva e alinhada
às ações empresariais, as organizações têm de
investir não apenas em boas práticas de gestão e no
entendimento do ambiente regulatório, mas também
em tecnologia e capital humano.

No último ano ficou claro o impacto da nova
legislação brasileira anticorrupção, que levou as
empresas a discutirem e investirem em sua estrutura
de conformidade, gestão de riscos, controles internos
e auditoria interna.
Outro ponto relevante identificado pela pesquisa
foi que as organizações consideram que os novos
métodos como o Analytics, já são uma realidade
para a auditoria interna, contribuindo com a
otimização de seus trabalhos ao explorarem os
resultados com base em uma visão de negócio.

Esperamos que este estudo traga percepções
valiosas para o debate sobre o valor que a auditoria
interna representa atualmente para as organizações
brasileiras.
Aproveite a leitura,
Alex L. B. Borges
Sócio da área de Consultoria em Gestão de Riscos
Empresariais da Deloitte

Para que a auditoria interna possa
assumir uma atuação efetiva e
alinhada às ações empresariais, as
organizações têm de investir não
apenas em boas práticas de gestão
e no entendimento do ambiente
regulatório, mas também em
tecnologia e capital humano.
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A transparência como prioridade
O Brasil está passando por um momento de intenso
debate sobre o combate à corrupção e os princípios
mínimos de governança corporativa, sinalizando um
esforço cada vez maior em se identificar esses atos e
responsabilizar os seus agentes.
Uma denúncia pode ser também uma oportunidade
de a empresa adequar as suas funções de
conformidade, auditoria interna, gestão de riscos
e controles internos. Há organizações que, ao se
envolverem em casos públicos de corrupção, se
posicionaram para enfrentá-los e tornaram mais
robustos os seus programas de compliance, bem
como a sua cultura organizacional. Estes, por sua
vez, acabaram por se transformar em práticas de
referência no mercado.
A entrada em vigor da nova Lei Anticorrupção
brasileira (Lei Nº 12.846) intensificou esse processo
e pautou as empresas para o ajuste de funções que
suportam o processo de governança corporativa. Por
meio dela, a investigação e a consequente punição
aos envolvidos em episódios de corrupção terão
regras mais claras – e rigorosas.

4

Outro fator relevante que também está contribuindo
será a entrada em vigor, a partir de 1º de janeiro de
2016, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) 552/14. A medida promoveu ajustes para o
aprimoramento da prestação de informações pelas
empresas, como, por exemplo, no nível de detalhe para os
processos de gestão de riscos e da estrutura de controles
internos. Essa iniciativa tem o objetivo de permitir que os
acionistas monitorem as transações mais relevantes de
maneira mais próxima e tempestiva, e representa mais
um avanço para o estabelecimento de uma estrutura
de governança e gestão de riscos nas organizações.
Nesse contexto, a auditoria interna se coloca também
como uma função estratégica para apoiar esse processo
de maturidade das empresas, contribuindo para
identificar e mitigar riscos e gerar valor à organização.
Uma cultura de ética e responsabilidade é construída
de forma conjunta entre o poder público, a iniciativa
privada e a sociedade. Com práticas de negócios mais
transparentes, o Brasil fortalece a sua democracia e
avança na competitividade e na atratividade de seu
ambiente de negócios.

Perfil e metodologia da pesquisa

financeiros como respondentes, o que reforça a
senioridade da pesquisa e contribui para uma visão
qualificada da auditoria interna.

O objetivo da pesquisa foi analisar o papel que
a auditoria interna representa atualmente nas
organizações brasileiras e o seu nível de maturidade.
A pesquisa foi realizada entre os meses de novembro
de 2014 e janeiro de 2015, por meio de questionário
eletrônico, e conta com 175 respondentes.

Na edição deste ano é possível notar uma intensa
participação dos profissionais de áreas de negócios,
controles internos e, especialmente, compliance – o
que reforça um aumento do foco das organizações
nas questões de conformidade por conta da Lei
Anticorrupção.

Em relação ao estudo realizado pela Deloitte em 2014
sobre o mesmo tema, é possível observar uma maior
participação de membros do conselho e do comitê
de auditoria e um aumento no número de diretores

Cargo na empresa (em % da amostra)
2

Membro do conselho

Membro do comitê de auditoria

Área de atuação
(em % da amostra)
1

1

16

37

3
0
4

Presidente/CEOs

8

16
25

Diretor financeiro/CFO

13
17

Diretor/Superintendente

30
23
32

Gerente

40

Auditoria interna
Áreas de negócio
Controles internos
Compliance
Gestão de riscos

7

Supervisor/Coordenador

11
6

Analista/Assistente
4

Demais cargos*

4
0

2015
2014
* Consultor, controller, contador e psicólogo
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A origem do capital das empresas participantes
do estudo é predominantemente nacional. Entre
as organizações de capital estrangeiro, destacamse empresas com origem nos Estados Unidos, na
Alemanha, no Japão e na Espanha.
O faturamento das empresas participantes foi
variado, com 45% dos respondentes registrando
faturamento superior a R$ 1 bilhão. Na edição deste
ano, tivemos uma participação importante também
de organizações com faturamento inferior a R$ 100
milhões, demonstrando que a auditoria interna vem
sendo reconhecida como uma função importante nas
organizações, independentemente do seu porte.

Setores de atuação (em % da amostra)

Número de funcionários
(em % da amostra)

9

8

7
20

22

7

27
4

7

4
4

15

7
5
5

28

37

24

6

6

Veículos e autopeças
Transporte e logística
Instituições financeiras
Construção
Energia
Bens de consumo
Saúde e beleza
Químico e petroquímico
Telecomunicações
Tecnologia
Serviços de consultoria
Máquinas e equipamentos
Educação
Outros

1 a 100
101 a 500
501 a 1.000
1.001 a 5.000
Mais de 5.000

Modelo de controle da empresa
(em % de respondentes)

Origem do capital
(em % de respondentes)

7

(Soma diferente de 100 em
virtude de arredondamento)

37
63
6

Faturamento anual
(em % da amostra)
33

Brasileiro
Estrangeiro

14

Familiar
Controle pulverizado
Investidor institucional
Subsidiária de grupo empresarial

45

13

11
17

Acima de R$ 1 bilhão
Entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão
Entre R$ 250 milhões e R$ 500 milhões
Entre R$ 100 milhões e R$ 250 milhões
Abaixo de R$ 100 milhões
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A estrutura de auditoria interna
Práticas e modelos adotados pelas
empresas
O número de empresas participantes da pesquisa
que contam com estrutura de auditoria interna
(independentemente se com recursos globais ou
locais) foi de 70% dos respondentes.
De acordo com o modelo de controle da empresa, é
possível observar que a estrutura local de auditoria
interna é mais presente em empresas familiares do que
em organizações cujo controle acionário é de fundo
de investimentos. Este é um indicador de que mesmo
as organizações de menor porte ou familiares têm
dado cada vez mais importância para a governança
corporativa. O fato de mais da metade das empresas
de investidores institucionais não possuírem estrutura
de auditoria interna pode ser justificado pelo perfil
dessas organizações. Em grande parte, trata-se

de empresas que são adquiridas por fundos de
investimentos, e que ainda se encontram em fase de
estruturação de suas áreas de governança corporativa.
Vale ressaltar aqui a importância de uma prática de
governança corporativa para apoiar o crescimento e
perenidade dessas empresas.
Metade das organizações que são subsidiárias ou
filiais de grupos empresariais contam com uma
estrutura global de auditoria interna. Essa prática
é válida, à medida que promove o alinhamento
das práticas com a matriz, bem como a otimização
de capital. No entanto, é importante destacar
a realização de adequações e treinamentos que
compreendam os aspectos regulatórios, fiscais e
tributários de cada país.

Possui auditoria interna?
(em % de respondentes)

45

30

25

Sim, com estrutura local
Sim, com estrutura global
Não possui

Estrutura de auditoria interna por modelo de controle da empresa (em % de respondentes)
Capital aberto

49

Familiar

48

Subsidiária ou filial de
grupo empresarial
Investidor institucional
Outros

42
7

37

9
45
13

50

33

11
52

Auditoria interna com estrutura local

56
13

Auditoria interna com estrutura global

35

Não possui auditoria interna
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À medida que o porte das organizações evolui,
diminui o número de empresas sem estrutura formal
de auditoria interna. Entre as empresas com mais
de R$ 3 bilhões de faturamento, todas contam

com estrutura formal de auditoria interna. Também,
quanto maior o faturamento da organização, é
possível observar que a estrutura local de auditoria
interna evolui mais do que a global.

Estrutura de auditoria interna por faturamento da empresa (em % de respondentes)
43

Abaixo de R$ 100 milhões
Entre R$ 100 milhões e R$ 250 milhões

14

27

Entre R$ 250 milhões e R$ 500 milhões

14

59
26

32

Entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão

42
25

50

32
23

54

Entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões

25

24

44

Entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões

23
57

43

Entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões

20

80

Entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões

36

64

Acima de R$ 5 bilhões
Sim, com estrutura local

Sim, com estrutura global

Funcionários da área de auditoria interna
(em % dos respondentes)
8

23

3
3
7

13

43

1
Entre 2 e 5
Entre 6 e 10
Entre 11 e 15
Entre 16 e 20
Entre 21 e 25
Acima de 25

8

43

Não possui

o que faz com que a auditoria interna reflita sobre
as suas atividades e processos e fortaleça o uso de
tecnologia para a realização dos trabalhos e o melhor
direcionamento de suas tarefas. Segundo 69% dos
respondentes, a auditoria interna já se reporta para o
comitê de auditoria, o conselho fiscal ou o conselho
de administração, demonstrando um alinhamento do
mercado brasileiro com as melhores práticas globais.

O volume total de horas para desempenho das
funções de auditoria interna varia de organização
para organização. Metade dos respondentes deste
ano está concentrada nas faixas de menos de 9.000
horas, contra 41% do ano anterior. Esse fato, em
parte, reflete o esforço das organizações para
reduzirem seus gastos gerais e administrativos a fim
de enfrentarem os desafios econômicos de 2015,

Para quem a auditoria interna
se reporta funcionalmente?
(em % dos respondentes)

Volume de horas anuais* (em % de respondentes)
30

Abaixo de 1.500

3

5
19

Entre 1.501 e 3.000

8
8

Entre 3.001 e 6.000

20

14

18

12

Comitê de auditoria
Conselho de administração
Conselho fiscal
Presidente executivo (CEO)
Vice-presidente financeiro (CFO)
Controller

7

Entre 12.001 e 15.000

9
10

Entre 15.001 e 30.000

Entre 50.001 e 60.000

23

3

Entre 9.001 e 12.000

Entre 40.001 e 50.000

16

14

Entre 6.001 e 9.000

Entre 30.001 e 40.000

28

10

20
1
15

Possui um regulamento
(charter) devidamente aprovado?
(em % dos respondentes)

0
0
30

0
7

Acima de 60.001
0

2015
2014

70

* Soma diferente de 100 em virtude
de arredondamento

Sim
Não
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Investimentos
O investimento na estrutura de auditoria interna
aumentou para 29% dos participantes. Quando
detalhado por valor, é possível observar um crescimento
dos investimentos na faixa superior a R$ 1 milhão.

Plano de auditoria interna
Entre os respondentes, 87% disseram possuir um
plano anual de auditoria interna devidamente
aprovado pelo responsável pela supervisão de suas
atividades, sendo o comitê de auditoria ou conselho
fiscal (49%) e o presidente (23%) os principais
responsáveis pela sua aprovação.

87%

dos respondentes declararam possuir um plano anual de
auditoria interna devidamente aprovado pelo responsável
pela supervisão de suas atividades
Em relação ao ano anterior, o
orçamento da área de auditoria
interna (em % dos respondentes)

Estrutura de auditoria interna por faturamento da empresa (em % de respondentes)
60

2014

10

2015

56

2016*

61

15

55

Até R$ 500 mil
29

14

15

De R$ 500 mil a R$ 1 milhão

17
20
20

De R$ 1 milhão a 5 milhões

9
9
10

Acima de R$ 5 milhões

* Previsão

Responsável pelo plano de auditoria (em % de respondentes)
48

Comitê de auditoria
Manteve-se estável
Aumentou
Diminuiu

59
23

Conselho fiscal

18
1

Presidente executivo (CEO)

4
5

Vice-presidente financeiro (CFO)
2

Controller

4
0
19

Outros
17

2015
2014
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A auditoria interna e a Lei Anticorrupção
Com a entrada em vigor da Lei Anticorrupção, grande
parte das organizações participantes contou com o
apoio da área de auditoria interna, mesmo que de
forma pontual. A auditoria interna está engajada em
atividades como mapeamento e monitoramento dos
principais pontos de atenção no atendimento à lei,
análise de documentos, condução de treinamentos
e desenvolvimento de indicadores e painéis para
ajudar a monitorar o risco de não aderência à nova
regulamentação.
Mais de três quartos das empresas participantes
do estudo possuem canal para reporte dos desvios
de conduta – a maior parte gerida por uma equipe
interna. Vale ressaltar que, sob a ótica da governança
corporativa, independentemente da forma de gestão,
é fundamental que se garantam a independência
e a manutenção do sigilo do denunciante para a
efetividade do canal.
Em praticamente metade das organizações a área de
auditoria interna só é envolvida na apuração dos relatos
após designação do comitê de conduta ou de auditoria
ou instância equivalente. Esta é uma prática adequada,
à medida que esses relatos podem envolver aspectos
que não são de responsabilidade da auditoria interna,
e que devem ser direcionados à área responsável.

Os papéis da auditoria interna na adequação
da organização à nova Lei Anticorrupção
brasileira (em % dos respondentes)
7

29

9

9

10

14

11

14

A
 auditoria interna é responsável por realizar
eventuais análises em documentos e controles
internos quando solicitada
A auditoria interna possui trabalhos e indicadores
destinados a mapear e monitorar os principais pontos
de atenção no atendimento à nova lei
A auditoria interna não foi envolvida nos esforços
de adequação à nova lei
A organização não está se adequando a essa lei
A
 auditoria interna é responsável por conduzir
treinamentos e apresentações de conscientização
sobre o tema
A auditoria interna é responsável por centralizar e
direcionar os esforços da organização na implementação
dos controles visando à adequação à nova lei
A auditoria interna desenvolveu indicadores e
painéis para ajudar a monitorar o risco de não
cumprimento da nova lei
Outros

Envolvimento na apuração dos relatos
(em % dos respondentes)

Possui canal para reporte dos
desvios de conduta? (em % dos
respondentes)

20
23
48

57

20

Sim, gerido por uma equipe interna
Sim, gerido por um parceiro externo
Não

32

A auditoria interna só é envolvida após designação
do comitê de conduta ou de auditoria (ou equivalente)
A auditoria interna é responsável por apurar todos
os relatos recebidos
A auditoria interna não é envolvida na apuração
dos relatos recebidos
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Política de gestão da consequência
Metade das organizações participantes possui uma
política de gestão da consequência em caso de
identificação de fraudes. Entre as empresas que
contam com essa prática, uma parcela significativa
tem uma política formalizada e divulgada a todos os
funcionários (89%) e alinhada ao código de ética e
conduta da organização (93%). Esta é uma prática que
visa monitorar e mitigar os riscos envolvidos.

Esta política está formalizada
e divulgada a todos os colaboradores?
(em % dos respondentes)

89

12

As diretrizes desta política estão em
linha com o código de ética e conduta
da empresa? (em % dos respondentes)
5

11

Sim
Não

50%

das organizações possuem uma política
de gestão da consequência em caso de
identificação de fraudes

2

93

Sim
A empresa não possui código de ética e conduta
Não

Campo para crescer
Entre as empresas que não possuem auditoria interna,
74% têm capital de origem brasileira e quase 60%
têm controle familiar. Quarenta por cento dessas
organizações têm entre 100 e 500 funcionários.
Em relação à edição anterior do estudo, é possível
verificar que houve uma elevação significativa no
número de respondentes que não acredita que a área
de auditoria interna não possui valor agregado e que
não haveria necessidade de ela existir.

Sua empresa pretende implementar
uma função de auditoria interna
nos próximos dois anos?
(em % dos respondentes)

49

51

Sim
Não

Motivos da não implementação de auditoria interna na empresa (em % de respondentes)
15

A minha organização não possui cultura de ter
auditoria interna

9

33

18

28

31

40

11

3
21
10

3

5

A área de auditoria interna não possui valor agregado,
portanto não há necessidade dela existir 2

A área de auditoria interna tem um custo elevado,
e sem benefício claro

Desconheço os papéis e responsabilidades de uma área
de auditoria interna, bem como os seus benefícios

92
13

5
4

41

44

32

56

15

5

81

3

90
6

2015
2014

13

Concordo plenamente
Concordo plenamente

7
81

Concordo
Concordo

Concordo parcialmente
Concordo parcialmente

Não concordo
Não concordo

Sem opinião
Sem opinião
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A auditoria interna como função estratégica

A auditoria interna não é uma estrutura padronizada,
em que um único modelo de atuação serve para
todas as organizações. Nem mesmo dentro de uma
organização há um consenso sobre qual a melhor
forma de atuação a ser adotada: se a pergunta for
feita ao gestor da auditoria interna, a resposta,
seguramente, será diferente da dada pelo presidente
ou por membros do conselho de administração ou
do comitê de auditoria.
Independentemente da forma de atuação a ser
adotada, atualmente a função de auditoria interna
deve se posicionar como uma função estratégica, que
contribui para a preservação e geração de valor por
meio das atividades de gestão de riscos, governança
e conformidade dos processos, com foco nos
objetivos estratégicos das organizações.

Sustentabilidade
Crises

Globalização

Meio ambiente

Principais
desafios do
negócio

Clientes

Regulamentação

Tecnologia

Economia
Concorrência
14

Talentos

As mudanças regulamentares (nova Lei
Anticorrupção brasileira e instrução CVM 552, que
entará em vigor) e a maior pressão dos órgãos de
fiscalização e controle, combinadas ao desafiador
cenário político-econômico brasileiro e aos novos
desafios vividos pelas organizações, também
atuam como aceleradores dessa mudança.
As respostas dadas pelos participantes da pesquisa
indicam que esses passos já estão em andamento,
visto que o auxílio à organização na execução de
suas estratégias de negócio já é apontado entre os
benefícios proporcionados pela auditoria interna.
Nesse contexto, a auditoria interna torna-se mais que
uma função de conformidade focada em testes de
controle e revisões pontuais de processos. Ela deve
ser vista e reconhecida pela alta administração como
estratégica para suas atividades empresariais, bem
como possuir independência para a execução de seus
trabalhos e métodos para uma comunicação precisa,
clara e tempestiva de seus resultados e auxílio à
tomada de decisão.
Esta abordagem estratégica e com foco nos
objetivos de negócios está alinhada à própria
definição da função no International Professional
Practices Framework (IPPF) do Institute of Internal
Auditors (IIA): “A auditoria interna é uma atividade
independente e objetiva de avaliação (‘assurance’)
e de consultoria, desenhada para adicionar valor e
melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia
uma organização a realizar seus objetivos a partir da
aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada
para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de
gerenciamento de riscos, controle e governança.”
O questionário utilizado na pesquisa deste
ano permite a avaliação do desdobramento da
implementação no Brasil dos atributos de uma
auditoria interna estratégica.

Visão estratégica para a função de auditoria interna
Atributos de uma prática alinhada aos objetivos empresariais

9. Foco na
solução de
problemas e auxílio
à administração
– Trusted
Advisor

8. Reporte
interativo alinhado
às necessidades
dos acionistas

1. Foco no
gerenciamento
de riscos e
governança

2. Atuação
flexível e alinhada
com à estratégia
e com os
acionistas

Auditoria
interna
estratégica
focada na
geração de
valor

3. Disseminação
das melhores
práticas de
gestão de riscos
e controles
internos

4. Trabalhos
preditivos,
focados na
prevenção de
irregularidades,
perdas e
otimização do
capital

7. Com apoio
de indicadores para
realizar a gestão
das atividades e
demonstrar o
valor gerado
6. Utilização
de tecnologia e
Audit Analytics

5. Profissionais
qualificados
e utilização de
especialistas
externos
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Os atributos de uma auditoria
interna estratégica
1. Foco no gerenciamento de riscos e governança
O aumento da complexidade da gestão dos riscos
empresariais, as constantes mudanças no contexto
de gestão e o surgimento de novas regulamentações
têm maximizado a necessidade de uma auditoria
interna cada vez mais focada em riscos e com uma
participação ativa e ampla na governança corporativa
Segundo os respondentes da pesquisa, a identificação
e avaliação dos riscos e o suporte às estruturas de
governança das organizações são apontados como
os dois principais benefícios proporcionados pela
auditoria interna, sendo que ambos apresentaram
crescimento em relação ao ano anterior.
Adicionalmente, foi verificado que, em 56% dos
respondentes da pesquisa, a auditoria interna
também é responsável por realizar outras funções de
governança, sendo a de maior prevalência a função de
controles internos, seguida pela prevenção de perdas
e pela gestão de riscos.

Isso decorre do fato de que muitas competências
distintas são discutidas dentro do desempenho das
atribuições da auditoria interna, incluindo aspectos
importantes da governança corporativa. Dessa
maneira, podem surgir novas funções de governança
dentro das organizações. Em um passado recente,
por exemplo, as áreas de gestão de riscos e controles
internos iniciaram, muitas vezes, dentro da estrutura
da auditoria interna para depois se tornarem funções
independentes nas organizações.
Vale ressaltar que o modelo de atuação e as funções
de que a auditoria interna é responsável devem
considerar principalmente a cultura de gestão, a
maturidade e capacidade de geração de valor da
organização.

Benefícios da auditoria interna (em % de respondentes)

Outras funções que a
auditoria interna é responsável
(em % dos respondentes)

51

Identificar e avaliar os riscos de negócio
e propor alternativas para minimizá-los

41

4
7

38

Dar suporte à estrutura de governança
corporativa da empresa

23
47

14

37

Favorecer a aderência às normas internas
e às regulamentações existentes

35
30

Minimizar a ocorrência de fraudes
ou condutas antiéticas

33
14
29

Garantir maior eficiência aos
processos internos

39

2015
2014

56%

disseram que a auditoria interna é responsável
por outras funções dentro da empresa
16

14

Controles internos
Prevenção de perdas
Gestão de riscos
Compliance
Ouvidoria
Canal de denúncias

2. Atuação flexível e alinhada com a estratégia
e com os acionistas
O plano de auditoria é o principal instrumento para
balizar a atuação da auditoria interna. De acordo com
as normas e os padrões profissionais preconizados
pelo IIA, ele deve ser baseado em avaliações de riscos.
Para que o plano seja eficiente, tão importante quanto
a avaliação de riscos, é que ele esteja alinhado com as
estratégias da organização.
Os eventos de risco das organizações possuem
tendências e velocidades diferentes no contexto
empresarial. Assim sendo, é imperativo que o
planejamento dos trabalhos da auditoria interna seja
flexível para endereçar de maneira tempestiva as
mutações no perfil de risco da empresa.

Cabe destacar que os objetivos estratégicos já
vêm sendo considerados formalmente como um
importante pilar no plano de auditoria interna em 9%
das organizações pesquisadas.
A auditoria interna vem se utilizando de processos
de avaliação de riscos e objetivos estratégicos como
importantes instrumentos para a elaboração do plano
de auditoria. No processo de elaboração desse plano,
parte significativa dos respondentes também destacou
se basear tanto em análise de tendências quanto no
histórico de perdas mais recorrentes.
De acordo com os respondentes, 69% das empresas
utilizam-se de indicadores de riscos para orientar de
maneira tempestiva a realização de seus trabalhos.

69%

Os principais instrumentos para a estruturação do plano de auditoria
(em % de respondentes; respostas múltiplas)
Avaliação de riscos realizada pela auditoria
interna com principais executivos da empresa

29

das empresas utilizam-se de indicadores
de riscos para orientar de maneira
tempestiva a realização de seus trabalhos

19

Experiência do gestor de auditoria interna
Necessidades do comitê de auditoria

16

Materialidade

15

Solicitações das áreas de negócio

12

Demandas do CEO

12

Avaliação de riscos realizada por outra área da
empresa (por exemplo, gestão de riscos)
Objetivos estratégicos

A elaboração do plano de auditoria
interna está amparada por análises
de tendências ou no histórico das
perdas mais recorrentes da empresa?
(em % dos respondentes)

11
9

Demandas do CFO

5

Necessidades do auditor externo

5

Tempo em que a
auditoria interna cobre
100% dos riscos empresariais
(em % dos respondentes)
12

15

16

Ouvidoria 1
29

6

8

9
70

40%

das empresas têm um plano de auditoria
interna plurianual

35

Sim, por ambas
Sim, somente com base no histórico de perdas
Sim, somente por análise de tendências
Não

1 ano
1 a 2 anos
1 a 3 anos
1 a 4 anos
1 a 5 anos
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A função de auditoria interna está em contínuo
processo de transformação. Para lidar com essa
realidade, a área desempenha, simultaneamente,
quatro papéis diferentes e complementares na
organização:
••Operacional: tem como foco a eficiência e eficácia
das operações, incluindo a gestão de riscos, controles
internos, custos, pessoas, tecnologias e serviços.
••Financeiro: é direcionado a aspectos como
caixa, otimização de capital, gestão de aplicações
financeiras e tesouraria.

••Regulamentar: atua no monitoramento,
acompanhamento e atendimento aos marcos
regulatórios ou requisitos legais, bem como no
reporte às respectivas instâncias da empresa.
••Estratégico: auxilia no monitoramento da organização,
com o objetivo de aprimorar o desempenho do
negócio e a geração de valor para os acionistas.
Segundo os respondentes da pesquisa, a distribuição
dos trabalhos tem um foco relevante nos aspectos
financeiros e operacionais.

Foco do trabalho da auditoria interna (em % de respondentes)

“A auditoria interna
pode contribuir de
forma decisiva na
gestão de riscos e de
crises, por promover
uma rápida resposta
aos riscos emergentes
e a proposição de
melhoria nos processos
de governança
corporativa.”
Alex L. B. Borges, sócio da área de Consultoria
em Gestão de Riscos Empresariais da Deloitte

36

Financeiro e operacional

28
19

Equilibrado

Regulamentar e operacional

31
14
0
11

Operacional

29
7

Financeiro e regulamentar

6
4

Financeiro

4
4

Regulamentar

Estratégico e operacional

Estratégico e regulamentar

2
4
0
1
0

2015
2014

18

53%
dos respondentes
disseram que
o gestor da
auditoria interna
é convidado
a participar
de órgãos
colegiados

Quando se discute a abrangência da avaliação da
auditoria interna sobre os riscos das organizações,
há uma maior priorização para os riscos financeiros e
contábeis, de compliance (aderência às regras e conduta
antiética e antifraude) e de acesso e confidencialidade.
Essa priorização pode ser compreendida à luz do
atual contexto de mercado e também como uma
rápida resposta das auditorias internas e estruturas de
governança a fatos recentes divulgados com grande
impacto sobre a imagem das organizações, bem
como as novas regulamentações.
Cada empresa prioriza os seus riscos corporativos de
acordo com seu perfil e seus diferentes componentes
de negócio. Entretanto, sempre é importante que as
organizações mencionem e destaquem quais são a
base da avaliação e a resposta aos riscos identificados.
Outra forma de alinhar a atuação da auditoria interna
com os executivos é a participação consultiva em órgãos
colegiados na empresa, como, por exemplo, o comitê
executivo ou o comitê de gestão de investimentos.
Esta é uma iniciativa relevante, uma vez que os riscos
são endereçados pelo trabalho da auditoria interna.
Essa situação já é uma realidade em 53% das
organizações respondentes da pesquisa.

Os métodos e programas de auditoria interna têm se
transformado e se aprimorado continuamente, com
foco cada vez maior na geração de valor. Atualmente,
as principais análises de auditoria interna estão
relacionadas à revisão de processos, com foco em
riscos, trabalhos preventivos contra irregularidades,
e ao Audit Analytics.
3. Disseminação das melhores práticas
de gestão de riscos e controles internos
Um dos pilares para que a auditoria interna seja
reconhecida também como um instrumento de
perpetuação de valor é a disseminação das melhores
práticas de gestão de riscos e controles internos para
diferentes stakeholders, bem como a manutenção
de uma agenda permanente para discussão de temas
relevantes com a alta administração.
Um dos principais meio para a difusão das melhores
práticas é a realização de treinamentos. Entre os
respondentes, 44% disseram que nos últimos 12
meses, a auditoria interna ministrou treinamentos com
o intuito de adicionar valor e aperfeiçoar os processos
de governança, bem como aprimorar o gerenciamento
de riscos e controles da organização.

Principais riscos endereçados pelos trabalhos da auditoria interna
(em % de respondentes; respostas múltiplas)
Contábil e financeiro

44

Aderência às regras

43

Conduta antiética e fraude

37

Acesso e confidencialidade

33

Trabalhista

33

Tributário e fiscal

33

Legal

31

Regulamentação

30

Obrigação contratual
Inadimplência

28
26

Práticas comerciais

25

Segurança patrimonial

25

Terceirização e parcerias

25

44%

dos respondentes disseram que a
auditoria interna ministrou treinamentos
nos últimos 12 meses
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Entre os temas desses treinamentos prevalecem os
controles internos, a gestão de riscos e a legislação
anticorrupção do Brasil e dos Estados Unidos – Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA). A forte presença de temas
relativos à regulamentação e às normas internacionais
indica a necessidade de atualização constante sobre as
regras e práticas de governança e gestão de riscos.
Temas dos treinamentos abordados pela
auditoria interna (em % dos respondentes)
9

38

3
3
3
6

17

Controles internos
Gestão de riscos
Lei Anticorrupção/FCPA
COSO
SOX/J-SOX
COBIT
Governança corporativa
Padrões de contabilidade
Outros

Possui uma agenda de discussão de temas
relevantes? (em % dos respondentes)

22

40

38

Sim
As discussões são realizadas de maneira ad hoc
mediante o surgimento de temas relevantes
Não

20

4. Trabalhos preditivos, focados na
prevenção de irregularidades, perdas e
otimização do capital
Uma auditoria interna que discute o negócio e está
alinhada com as estratégias utiliza-se de informações
que possui para identificar e reagir de forma
antecipada a eventuais desafios. Assim é possível
otimizar a alocação de capital, aumentar a
eficiência e eficácia dos ativos e reduzir a exposição
a eventuais irregularidades ou perdas.
Para 57% dos respondentes, a auditoria interna já
realiza alguma análise substantiva e de monitoramento
dos dados e das transações chave relacionados aos
principais processos e controles internos, com objetivo
de identificar padrões e tendências de médio e longo
prazos, visando à prevenção de irregularidades.

9

12

Por sua vez, a existência de uma agenda fixa com a alta
administração focada na discussão de temas relevantes
para a empresa, que não sejam necessariamente
vinculados à auditoria interna, já ocorre de maneira
efetiva para 40% dos respondentes.

Outro caminho para esse novo posicionamento é a
priorização dos trabalhos da auditoria interna com a
utilização de modelos preditivos para identificar as
causas e perfis de operações e atividades que possam
potencializar riscos. Segundo os respondentes da
pesquisa, essa técnica possui espaço para estruturação
e fortalecimento nas organizações.

57%

dos respondentes indicaram que
a auditoria interna realiza análise
substantiva e monitoramento dos
dados e das transações chave
relacionados aos principais processos
e controles internos

Uma atuação cada vez mais preventiva em relação
aos riscos de fraude contribui para que a alta
administração perceba de maneira mais clara o
resultado dos trabalhos e a priorização das ações. Essa
atuação auxilia a organização na elaboração de uma
base denominada avaliação de riscos de fraude, onde
são documentados os principais cenários comuns
de fraude, fator de contribuição também para os
programas de prevenção de perdas.

Principais riscos de fraude endereçados pelos trabalhos da auditoria interna
(em % de respondentes; respostas múltiplas)
Compras em condições comerciais desfavoráveis
Pagamento por materiais e serviços não recebidos

Responsáveis pelo programa
de prevenção a fraude
(em % dos respondentes)

22

Gestão de estoques

20

Manipulação de sistemas e informações gerenciais

19

Desvio de ativos

19

Manipulação de informações contábeis

Os programas de prevenção de irregularidades e
de perdas são uma peça importante no contexto
empresarial para auxiliar a organização no cumprimento
de suas estratégias. Cada vez mais, as organizações têm
apostado nesses programas com o envolvimento
da área de auditoria interna nessas iniciativas.
Quando perguntados sobre os cenários em que as
organizações são mais suscetíveis, percebemos a
priorização dos respondentes nos temas relacionados
aos processos de compras, estoques, recebíveis
e ativos.

23

18
17

Desvio de recursos do caixa da empresa
Descontos indevidos

16

Direcionamento de aquisições

16
15

Desvio de recebíveis

14

Pagamento por horas não trabalhadas
9

Envolvimento com pessoas politicamente expostas
Transações com órgãos públicos
Outros

6
5

A empresa mantém um
programa de prevenção de
perdas junto aos colaboradores?
(em % dos respondentes)

A priorização dos trabalhos de
auditoria interna ocorre em tempo real
com base em indicadores calculados?
(em % dos respondentes)
10

15
20

41

27

7

39
7
61

14

30

Auditoria interna
Controles internos
Segurança patrimonial
Prevenção de perdas
Outos

29

Concordo plenamente
Concordo
Concordo parcialmente
Não concordo

Sim
Não

Sem opinião
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Quase metade das empresas participantes da pesquisa
já tem mapeado os principais cenários de fraude
aplicáveis à sua operação, bem como os controles
associados a esses riscos.
Mais de um terço dos respondentes disseram dedicar
de 5% a 15% do volume de horas de trabalho da
auditoria interna a atividades de prevenção de
fraudes. Para as atividades de investigação, mais de
30% responderam destacar até 5% da carga horária
do plano.

Na sua organização, o foco da
auditoria interna para o risco de
fraude é: (em % dos respondentes)
5
10

28

Adequadamente balanceado entre
preventivo e detectivo
Mais preventivo do que detectivo
Mais detectivo do que preventivo
Não tem o foco em risco de fraude
Unicamente detectivo
Unicamente preventivo

1. Desvio de ativos
2. Pagamento por materiais e serviços não recebidos
3. Compras em condições comerciais desfavoráveis
4. Gestão de estoques
5. Manipulação de sistemas e informações gerenciais

Que percentual de horas a auditoria interna dedica a trabalhos
de prevenção de fraudes? (em % de respondentes)

A empresa tem mapeado os
principais cenários de fraude
aplicáveis à sua operação, bem como
os controles associados a esses
riscos? (em % dos respondentes)

18
31
39

Entre 5% e 15%

29
19

Entre 15% e 25%

20

51

49

16

Acima de 25%

7
8

Nenhum

6

De acordo com a demanda

7

2015
2014

22

41

15

Cenários de fraude a que a sua empresa está mais suscetível

Abaixo de 5%

1

N
 ão
Sim

Possui equipe com capacitação
em prevenção, identificação e
investigação de fraudes?
(em % dos respondentes)

Os profissionais de auditoria interna
possuem habilidades em estatística
e análise necessárias para executar
atividades de Audit Analytics?
(em % dos respondentes)
9

20

18
26
52

10

18

18

29

Sim, com profissionais próprios
Sim, com profissionais próprios e terceiros
Sim, com terceiros
Não

Concordo plenamente
Concordo
Concordo parcialmente
Não concordo
Sem opinião

Ferramentas utilizadas para análise
substantiva e monitoramento dos
dados (em % dos respondentes)
7
40

12

18

5. Profissionais qualificados e utilização de
especialistas externos
As auditorias internas precisam de profissionais com
conhecimento profundo não só dos padrões e das
técnicas de auditoria interna. Atualmente, faz-se
necessário compreender em detalhes o negócio, o
setor e o ambiente socioeconômico e regulamentar no
qual as organizações estão inseridas, demonstrando
a necessidade do domínio de uma ampla base de
conhecimentos para o desempenho de suas funções.
O aumento do uso de tecnologias para a condução
das operações e a automatização constante das
rotinas e dos procedimentos de controle fizeram
com que a auditoria interna adicionasse ao seu leque
habilidades relativas à coleta e análise de grandes
volumes de dados.
O conjunto de habilidades técnicas, combinado
com o profundo conhecimento do negócio,
deve ser direcionado à identificação dos desafios
para o atingimento dos objetivos estratégicos da
organização.
Ao avaliarem os conhecimentos da auditoria interna
para o uso dos conceitos e das ferramentas de Audit
Analytics, apenas 35% dos respondentes consideram
os auditores internos capacitados para a execução
dessas atividades. Por sua vez, a capacitação das
equipes da auditoria interna para atuarem com
prevenção, identificação e investigação de fraudes
é a mais consolidada.

23

Excel, Active Data for Excel e Access
Ferramentas de auditoria interna
(ACL, IDEA, AX9)
Ferramentas de Business Intelligence
(B.O., MicroStrategy, Cognos, SQL)
Ferramentas de governança e gestão
de riscos (SAP, OpenPages, BWise)
Ferramentas de Data Discovery
(QlikView, Tableaux)
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Igualmente, a capacitação tem um papel importante
para que a equipe de auditoria interna esteja
preparada para enfrentar os novos desafios
empresariais. Segundo os respondentes da pesquisa,
somente 38% possuem um programa de treinamento
estruturado. Os programas de treinamento efetivos
abrangem todos os cargos da função de auditoria
interna.

Outra forma de maximizar as funções de auditoria
interna é a utilização de especialistas externos, os
quais podem aportar de forma rápida e eficiente
conhecimentos e habilidades que complementares aos
já existentes na organização. A utilização de empresas
externas já é uma realidade em 36% das organizações,
sendo que 24% utilizam-se co-sourcing (quando os
profissionais externos atuam em conjunto com a
equipe interna) e 12% de outsourcing (terceirização
completa das atividades).

A auditoria interna possui uma
grade de treinamento definida?
(em % dos respondentes)

Modelo de auditoria interna da empresa
(em % dos respondentes)
12

38

24
64

62

Com profissionais da própria empresa
Com profissionais da própria empresa e terceirizados (co-sourcing)
Com profissionais terceirizados (outsourcing)

Sim
Não

Cargos que participaram de
treinamento nos últimos anos
(em % dos respondentes)
24

12

22

32
10

Diretor
Gerente
Coordenador
Auditor sênior
Analista

24

“A auditoria interna vem sendo constantemente
desafiada a gerir, antecipar ou reagir
tempestivamente a temas estratégicos. Isso
requer que os executivos da área se mantenham
atualizados e com um fluxo de comunicação
intenso com as demais instâncias de governança,
desenvolvendo e fortalecendo constantemente
seus métodos de trabalho.”
Otávio J. Braga, gerente sênior da área de Consultoria em Gestão de Riscos da Deloitte

Capacitação para realização
de análise de dados
(em % dos respondentes)
10
38
15

37

Gama básica de capacitações
Capacitações desenvolvidas e
utilizadas de forma consistente
Capacitações desenvolvidas e utilizadas
em um nível de governança apropriado
Nenhuma ou limitada capacitação
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6. Utilização de tecnologia e Audit Analytics
A análise e a interpretação dos dados das diferentes
fontes de informação das organizações podem ajudar
a auditoria interna a avaliar de forma mais eficaz e
eficiente os principais riscos e controles internos,
mensurar a sua exposição a esses riscos, priorizálos, e, principalmente, direcionar da melhor forma
os esforços da alta administração. Nesse contexto,
o processo de Audit Analytics vem sendo discutido
como uma das principais formas de atingir esses
objetivos.

Por meio dos métodos de análise quantitativa e
qualitativa de grandes volumes de dados combinados
com a análise preditiva, os auditores podem auxiliar na
identificação e discussão de possíveis oportunidades
nos processos (riscos emergentes). As ferramentas de
Audit Analytics podem automaticamente categorizar
esses apontamentos, considerando uma grande
quantidade de variáveis, a fim de identificar transações
e eventos de risco. Como consequência, análises desta
natureza possibilitam o direcionamento das atividades
de auditoria para as áreas de maior risco e também
ajudam na melhor gestão das atividades do plano
de auditoria interna. Esse método é particularmente
efetivo em operações dispersas em várias localidades
geográficas (por exemplo, em diferentes cidades) ou
riscos de conformidade atrelados aos grandes volumes
de dados (por exemplo, a Lei Anticorrupção).

“A atuação da função de auditoria interna deve
ser suportada por métricas, claramente definidas
de forma quantitativa e qualitativa e alinhadas à
estratégia e às expectativas da organização. Dessa
maneira, é possível mensurar o desempenho da
área e de seus profissionais, bem como demonstrar
o seu valor agregado ao negócio.”
Paulo Vitale, sócio da área de Consultoria em Gestão de Riscos Empresariais da Deloitte
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Outra forma em que a tecnologia auxilia na
transformação da auditoria interna em sua função
estratégica é por meio de ferramentas para
desempenho e gestão das atividades da área. Essas
ferramentas permitem o aumento de efetividade e
eficiência e a otimização dos recursos e dos auditores.
A utilização dessas ferramentas hoje em dia é
mais difundida que o Audit Analytics: 61% dos
respondentes já se utilizam delas, um aumento de
9 pontos percentuais em relação ao ano passado.
Em 56% das empresas participantes, as ferramentas
utilizadas não são uma solução de mercado, mas
plataformas desenvolvidas em Excel ou internamente.
Entre os que não as utilizam, 60% pretendem
implantar nos próximos três anos uma dessas
ferramentas, demonstrando um amadurecimento
e o reconhecimento do benefício advindo de
sua utilização.

Possui ferramentas para a gestão
das atividades desempenhadas
pela auditoria interna?
(em % dos respondentes)

39

61

Ferramentas utilizadas para
a gestão das atividades
desempenhadas pela auditoria
interna (em % dos respondentes)
4

2

2 2

13
56

21

Excel ou ferramentas desenvolvidas internamente
AuditManagement
TeamMate
BWise
SE Audit
Magic Stream
AAF

60%

pretendem implantar, nos próximos
três anos, uma ferramenta para gestão
das atividades de auditoria interna,
demonstrando um amadurecimento
e o reconhecimento do benefício
advindo de sua utilização

Não
Sim
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7. Com o apoio de indicadores para
realizar a gestão das atividades e demonstrar
o valor gerado
Assim como todas as outras áreas da organização,
a auditoria interna deve ser gerenciada como um
negócio, buscando sempre a melhoria contínua e a
excelência operacional. Uma importante ferramenta
nesse processo é a utilização de indicadores de
desempenho (Key Performance Indicators – KPIs).
Os KPIs fornecem informações importantes para
o acompanhamento do desempenho da auditoria
interna, permitindo a tomada de ações tempestivas.
Esses KPIs devem ser alinhados às estratégias da
organização e buscar medir os diversos aspectos da
função de auditoria interna, como, por exemplo,
qualidade, custo, eficiência, satisfação dos
clientes, comparação do benefício tangível versus
o investimento realizado, entre outros. Entre os
respondentes da pesquisa, 62% disseram que ainda
não possuem indicadores dos benefícios e do valor
agregado proporcionados pela auditoria interna em
relação ao investimento realizado.
A empresa possui definição clara
de quais são os indicadores chave
para sua operação e quais as
manifestações da materialização
dos riscos nesses indicadores?
(em % dos respondentes)

Há indicadores dos benefícios e
do valor agregado proporcionados
pela auditoria interna em relação
ao investimento realizado?
(em % dos respondentes)

9

18
24
38
62
12

Sim
Não

37

Concordo plenamente
Concordo
Concordo parcialmente
Não concordo
Sem opinião
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8. Reporte interativo alinhado às necessidades
dos acionistas
O reporte é uma das etapas chave do processo
de conclusão da auditoria interna e representa a
materialização dos resultados dos trabalhos.
Um reporte que não seja feito em uma linguagem
de negócios, ou que não consiga priorizar as
oportunidades de melhoria, pode prejudicar todo o
processo de auditoria, fazendo com que aspectos
relevantes que não foram propriamente comunicados
não sejam endereçados de maneira precisa pela alta
administração.
De acordo com os respondentes da pesquisa, a
maioria das funções de auditoria interna dedica
entre 11% e 20% do tempo de uma auditoria na
preparação dos reportes.
A habilidade de comunicar de forma oportuna fatores
de alto risco e deficiências relevantes nos controles
internos tem se tornado um imperativo nas funções
de auditoria interna. Extensos relatórios impressos ou
apresentações longas prejudicam o posicionamento
da auditoria interna como uma área estratégica.
Para conseguir atender a essa expectativa de maneira
satisfatória, cada vez mais as auditorias internas têm
identificado claramente o tom da comunicação a ser
usado. Outro pilar utilizado é a tecnologia, que tem
permitido a confecção de painéis (dashboards) nos
quais há maior possibilidade para explorar o resultado
das análises e respectivas exceções.

Distribuição do tempo dos trabalhos de auditoria interna (em % de respondentes)
37

Planejamento
Execução 3
Reporte

5

8

36
11

21

26

22

Apresentação
ao conselho

56

De 10% a 20%

De 20% a 30%

5 12

18

8

15

76

Até 10 %

19

17

De 30% a 40%

De 40% a 50%

5

2

6

1

De 50% a 60%

De 60% a 70%

De 70% a 80%

Principais instrumentos utilizados para reportar e apresentar o resultado dos
trabalhos à alta administração (em % de respondentes; respostas múltiplas)
34

Relatórios impressos
30

Apresentações presenciais em reuniões
22

Apresentações impressas no formato de slides
17

Planilhas eletrônicas contendo os principais resultados
Painéis e indicadores (dashboards) estáticos
Painéis e indicadores (dashboards) que permitem
a exploração dos dados em tempo real 1

10

“O entendimento do perfil e da forma
de comunicação ao público-alvo do
resultado dos trabalhos é fundamental
para a definição da linguagem e do
meio de reporte a ser utilizado e para
o estabelecimento de ações pela alta
administração.”
Marcelo Machado Zechin, sócio da área de Consultoria em Gestão
de Riscos Empresariais da Deloitte
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9. Foco na solução de problemas e no auxílio
à administração – Trusted Advisor
A habilidade de analisar, discutir e propor melhorias
é outro pilar para a percepção de valor da função de
auditoria interna. Este é o principal meio que a área
tem a fim de demonstrar o conhecimento do negócio
e sua forma de priorização para melhorar o ambiente
de gestão e controles internos.
Uma recomendação com senso de negócio,
alinhada com as estratégias e as necessidades da
organização, e que apresente as principais etapas para
o endereçamento dos desafios empresariais faz com
que a auditoria interna eleve seu patamar e passe a ser
vista não só como um ente de preservação de valor,
mas sim como uma função de geração de valor.

Cada vez menos há espaço para recomendações
genéricas ou não relacionadas ao negócio. Afinal,
caso os gestores não estejam convencidos da
necessidade da implantação dessas recomendações,
grande parte do valor do trabalho da auditoria
interna não é capturado.
O principal indicador para medir a acurácia das
recomendações é o seu nível de implementação.
Entre os respondentes da pesquisa, esse nível é
relativamente alto.
A área de controles internos é
envolvida no momento da definição
dos planos de ação para as exceções
identificadas pela auditoria interna?
(em % dos respondentes)
7
33

“As recomendações propostas devem
estar alinhadas com as estratégias,
ser precisas, possuir prazos claros e
ter como base as melhores práticas
de riscos e controles internos.”

30

30

A área de controles internos é envolvida sempre
A área de controles internos é envolvida pontualmente
A organização não possui área de controles internos
A área de controles internos não é envolvida

Camila Boretti, diretora da área de Consultoria em Gestão de
Riscos Empresariais da Deloitte

Nível de implementação pela administração das oportunidades de melhoria
identificadas pela auditoria interna (em % de respondentes)
Geral

13

CFO

51
27

53

Conselho, comitê e presidência

56

Muito alto

30

22

Alto

Médio

13
7

22

Baixo
76

Muito baixo

1

13
22

17

1

Para mais de um quinto das empresas participantes do
estudo há alguma meta de remuneração variável para os
gestores das áreas, atrelada ao nível de implementação
das recomendações da auditoria interna.
Outra tendência notada é uma maior interação entre a
auditoria interna e as áreas de negócio em discussões
e assessoramento sobre a implementação das
recomendações advindas dos trabalhos realizados.

Há alguma meta de remuneração
variável para os gestores das áreas
atrelada ao nível de implementação
das recomendações da auditoria
interna? (em % dos respondentes)

Os serviços de consultoria são
previstos e estão definidos em
estatuto ou políticas da auditoria
interna? (em % dos respondentes)

20

8

Um desafio que sempre surge em situações desse
tipo são os eventuais questionamentos que a auditoria
interna pode sofrer com relação à sua independência
e objetividade nessas situações. Apesar de a maioria
dos respondentes apontar que não costumam
surgir questionamentos dessa natureza, é sempre
importante que a área de auditoria interna esteja
em linha com as diretrizes de atuação definidas
pelo comitê de auditoria ou seus interlocutores
e os padrões profissionais do IIA.
Com qual frequência a auditoria
interna é consultada a fim de
assessorar as áreas de negócio durante
a implementação das recomendações
oriundas dos trabalhos realizados?
(em % dos respondentes)
8

51

8
49

49

Sim

35

Sim

72

Não

É consultada frequentemente
É consultada esporadicamente
É envolvida em todas as implementações

Não
Empresa não possui remuneração variável

Nos últimos 12 meses, a auditoria
interna participou de algum projeto
voltado para a implementação de
controles ou mitigação de riscos da
empresa? (em % dos respondentes)

A independência dos auditores
que executam serviços consultivos
ou de assessoria é questionada
por outras áreas da empresa?
(em % dos respondentes)

Nunca é consultada

7

23

30
63
68

Sim

Nunca ocorreram questionamentos

Não

Sim, eventualmente
Sim, frequentemente
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Os desafios na implantação
do Audit Analytics
Os dados estão na essência de cada organização
e podem apoiar todos os aspectos de operações,
análise, tomada de decisões, comunicação e
planejamento. O Audit Analytics pode, entre outras
funções, apoiar a auditoria interna na geração de
informações confiáveis, na identificação de eventos de
risco incomuns, na mensuração das falhas de controles
internos e no suporte a uma tomada de decisões
tempestiva e mais precisa.
A utilização de dados já é compreendida como
uma ferramenta para a melhoria da gestão e do
desempenho dos negócios. Nesse contexto, o Audit
Analytics é um recurso com potencial para ser
explorado de maneira mais intensa pelas empresas
participantes do estudo: 46% dos respondentes
utilizam ferramentas e conceitos de Audit Analytics
para o desempenho de suas atividades.

A utilização de gráficos e tabelas
que permitem a exploração em
tempo real dos dados agrega
valor de maneira significativa aos
trabalhos de auditoria interna?
(em % dos respondentes)

Um dos principais desafios para a implementação
do Audit Analytics está no desconhecimento que
stakeholders importantes (CFOs, CEOs, conselhos
e comitês) dentro da organização possuem dos
seus benefícios.
Considerando os desafios operacionais relacionados
à implementação do Audit Analytics, a definição
dos indicadores chave é apontada como o principal,
seguida pelo baixo conhecimento do conceito e das
ferramentas existentes para essa finalidade e pelas
dificuldades na captação e no processamento
dos dados.
Uma parcela significativa dos respondentes reconhece
que a exploração em tempo real dos dados agrega
valor de maneira significativa aos trabalhos de
auditoria interna e ajuda a alta administração a
explorar as exceções para a rápida priorização e
direcionamento das ações.

Sua organização utiliza ferramentas
e conceitos de Audit Analytics para
desempenho de suas atividades?
(em % dos respondentes)

Para 2015 estão previstos aumentos
nos investimentos em tecnologia
para extração e análise de dados?
(em % dos respondentes)

23
18

46

35

54

7

65

10
42

Concordo plenamente
Concordo
Concordo parcialmente
Não concordo
Sem opinião

32

Sim

Sim

Não

Não

Sobre a utilização de ferramentas de Audit Analytics (em % de respondentes)
Minha organização conhece o conceito, a aplicabilidade e os benefícios advindos do uso de Audit Analytics
Total

9

24

23

CFO

27

40

Conselho, comitê
e presidência

19

25

25

25

13

20
38

12

O Audit Analytics é uma tendência para a Auditoria interna nos próximos anos
Total

35

23

CFO
Conselho, comitê
e presidência

8

66

Concordo plenamente

Concordo

27

7

37

13

33

1

50

Concordo parcialmente

Não concordo

Sem opinião

Principais desafios a enfrentar ou enfrentados na implementação do Audit Analytics
(em % de respondentes; respostas múltiplas)
Definir quais são os indicadores chave para a operação e quais as
manifestações da materialização dos riscos nesses indicadores

18
17

Ausência de conhecimento sobre o conceito ou suas ferramentas e aplicações
Captação, tratamento e análise dos diferentes bancos de dados da organização

16

Baixo nível de automação no processo de coleta, tratamento e análise de dados

14

Alto custo no desenvolvimento e na utilização de querys para extração
dos dados, bem como seu processamento e análise
Limitação das ferramentas disponíveis hoje na empresa
Localidades ou unidades de negócio com sistemas distintos,
porém com o mesmo processo e riscos inerentes
Outros

13
12
8
7

Os preceitos do Audit Analytics
Há quatro aspectos fundamentais que as empresas devem observar ao implementarem um programa de Audit Analytics.
1) V
 isão de negócio: o conhecimento do negócio é relevante
para a definição do modelo de governança do processo de
Audit Analytics.
2) Ferramentas: a utilização das ferramentas adequadas é de
suma importância para a implementação exitosa do Audit
Analytics nas organizações. A escolha da solução a ser usada
deve considerar diferentes fatores, desde a complexidade dos
dados passando pela cultura organizacional e até o perfil dos
principais executivos.

3) Treinamento: o investimento em treinamento e capacitação
dos profissionais que irão operacionalizar o Audit Analytics é
outro fator fundamental para que a implementação se dê de
forma eficaz e gere valor à organização.
4) E
 ngajamento dos stakeholders: para se obter os recursos
necessários, é preciso engajar os principais agentes envolvidos
no processo decisório da organização, explicando a eles
claramente os benefícios gerados pela utilização do Audit
Analytics. Os investimentos podem ser solicitados de forma
gradativa, começando com soluções menores, para então se
caminhar para soluções mais robustas.
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