Tendências para a
Auditoria interna
Áreas de foco e alto impacto em 2017
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Contatos

Em qualquer organização, existem inúmeras áreas nas quais a objetividade,
a perspectiva e as habilidades da auditoria interna podem auxiliar os seus
stakeholders e proporcionar conhecimentos valiosos. Pesquisa sobre tendências
para a auditoria interna realizada pela Deloitte1 revelou que apenas 28% dos
executivos da área acreditam que sua função tem forte impacto e influência
dentro de suas organizações.
Essa afirmação gera questionamentos: onde a auditoria interna poderia ter maior
impacto positivo e influência? Embora as respostas possam ser diferentes para
cada gestor da área, geralmente o impacto e a influência crescem quando a
auditoria interna prioriza áreas de maiores risco, importância e preocupação para
as estruturas-chave da organização, como conselhos, comitês, alta administração,
diretoria e investidores.
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A edição de 2017 da série “Tendências para a Auditoria Interna” identifica onze
temas de alto impacto para esse importantíssimo órgão de governança, além
de explicar por que tais questões são relevantes para os stakeholders e como a
auditoria interna deveria abordá-los em seus planos futuros.
1 Pesquisa “Auditoria Interna no Brasil – Análise comparativa das tendências globais para uma função em transformação” (Deloitte, 2016)
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Planejamento estratégico
7

No planejamento estratégico, a gestão estabelece
os fundamentos para o sucesso ou o fracasso
de uma organização. A pesquisa anteriormente
mencionada revela que 53% dos executivos
de auditoria interna disseram que pretendem
revisar o processo de planejamento estratégico
de suas organizações nos três anos seguintes
(35% disseram que revisaram nos três anos
anteriores). Essa revisão é fundamental em
tempos de crise, para minimamente garantir que
o processo caminhe em consonância com as
mudanças de mercado e riscos emergentes.
Além disso, o conselho responsável pela
aprovação do plano estratégico necessita de
análise independente do processo, para garantir
sua implementação ou, em caso negativo,
identificar os possíveis motivos dos desvios.

Observe que a função da auditoria interna não
é questionar a estratégia por si só, mas revisar a
integridade do processo e dos modelos utilizados
para criar determinada estratégia, assim como
avaliar os cenários alternativos, as opções
estratégicas e as suposições trazidas à mesa.
Enfoque sugerido
A auditoria interna deve revisar todos os
componentes-chave de um processo de
planejamento estratégico: partes envolvidas,
dados e inteligência, modelos, suposições,
cenários, aprovações, comunicação e
implementação do plano.
Potencialmente, componentes de alto impacto
incluem a gestão de premissas-chave e fonte
de dados, como aquelas relacionadas a market

share, crescimento, previsão de vendas, taxa de
juros, custos, precificação de produtos, fontes de
financiamento e atividades regulatórias.
A auditoria interna deve também revisar a
governança sobre os modelos relacionados,
incluindo acesso, integridade e gestão de
dados. A partir disso, a área pode recomendar
ações a fim de fortalecer o processo de
planejamento estratégico, que podem incluir:
o envolvimento de outras áreas no processo, a
utilização de fontes de informação adicionais, o
aprimoramento do modelo de integridade dos
dados, o desenvolvimento de opções estratégicas
mais amplas, a facilitação à comunicação,
tornando-a mais efetiva, e o monitoramento da
performance em relação ao alcance dos objetivos
de forma mais rigorosa.
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Gestão de terceiros, fornecedores e parceiros
7

A gestão da empresa deve endereçar todos os
riscos associados à contratação e à gestão de
terceiros e parceiros, os quais estão incluídos
fornecedores, mão de obra terceirizada, parceiros
chave na sua cadeia de valor, canais de venda e
alianças, entre outros.
Pesquisa realizada pela Deloitte2 demonstra que
87% das organizações enfrentaram incidentes
com esse tipo de relação nos últimos dois ou três
anos. Desse total 28% enfrentaram incidentes
graves e 11% enfrentaram fracasso completo
quanto à terceirização e às parcerias firmadas.
Os conselhos e comitês de auditoria, risco e
compliance têm questionado fortemente seus
executivos de auditoria interna sobre os riscos

associados a terceiros. Adicionalmente, órgãos
reguladores, clientes, investidores e a mídia têm
demonstrado a mesma preocupação.
Enfoque sugerido
A auditoria interna deve iniciar sua avaliação
por meio do processo de gestão das relações
com terceiros e parceiros e dos riscos ao longo
do ciclo de vida do relacionamento. Esse ciclo
de vida compreende desde a triagem e a
seleção, a contratação, o monitoramento de
performance e o atendimento de aspectos de
compliance (fiscal, trabalhista, leis específicas
do setor, etc.), até a renovação ou finalização do
contrato. A revisão deve abranger os processos
de seleção e contratação, incluindo due diligences,
checklists e análises de performance, bem

2 Pesquisa “Third-party Governance and Risk Management – The threats are real” (Deloitte, 2016)

como remuneração e pagamentos (medições,
apontamentos de serviços, cálculo de rebates,
comissões, etc.).
Potencialmente, as revisões dos contratos oferecem
retornos financeiros relacionados a economia de
gastos e recuperação de caixa, devido à gestão
indevida desses instrumentos, os quais impactam
diretamente os resultados da empresa.
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Entretanto, para isso, a equipe de auditoria interna
pode necessitar de habilidades específicas para
avaliar determinadas relações, principalmente
aquelas relacionadas a contratos de marketing,
obras e investimentos e de operações
financeiras, além de processos e atividades
específicas do setor de atuação da empresa.

5

Analytics
7

O processo de analytics pode aumentar a
eficiência e a efetividade das atividades da
auditoria interna. Introduzir o conceito e
aplicação de técnicas de analytics permite
que a auditoria interna tenha um plano anual
dinâmico relacionado à identificação e à atuação
tempestiva quanto aos riscos emergentes ao
negócio. Esse processo também permite que a
auditoria interna potencialize o fornecimento de
novos insights e previsões mais assertivas sobre
a materialização dos riscos e interesses da gestão
e conselhos, bem como desenvolva reportes
mais dinâmicos.
Para potencializar a participação dos stakeholders
no entendimento e na discussão de seus

trabalhos, as áreas de auditoria interna têm
usado ferramentas que promovem melhor
visualização, como dashboards dinâmicos e
interativos, para reportar os resultados, bem
como ferramentas que promovem insights por
meio de técnicas de captura, agrupamento e
correlacionamento de informações, ou seja,
conclusões difíceis de chegar em relação a
determinado assunto ou risco são facilmente
perceptíveis com o uso desse tipo de recurso.
Adicionalmente, com o uso de técnicas avançadas
de analytics, é possível mensurar de forma
preditiva a materialização de riscos inerentes;
por exemplo, a materialização do risco de
perda de receita não estará mais relacionada

unicamente à concessão de descontos indevidos
ou a vendas em desacordo com a tabela de
preço, mas sim à oportunidade não explorada
da empresa ter vendido um produto adicional
para um cliente, de acordo com o seu perfil ou de
acordo com o perfil do próprio item comprado
(técnica de Basket Case). Por exemplo: 65% dos
consumidores que compram tênis compram
meia. A empresa possui esse produto adicional?
A empresa ofereceu esse produto ao seu cliente?
Se não, quanto de receita a empresa perdeu por
não ter uma estratégia e as ferramentas para
potencializar o Basket Case?

1

8

2

9

3

10

4

11

5
6

Esse exemplo parece simples e óbvio, mas
quanto as empresas perdem de receita por não

6

terem uma visão clara desse tipo de correlação?
O uso de técnicas avançadas de analytics pode
trazer essa resposta e essa é somente uma gota
no oceano de possibilidades que esse recurso
pode agregar ao enfoque da auditoria interna.
Ou seja, já é possível, para diversos riscos
empresariais, a aplicação de técnicas avançadas
de analytics, que propicia mensurar de maneira
preditiva sua materialização. São exemplos riscos
de fraude, imagem, precificação, rotatividade,
recall, perda de receita, contingências, perda de
clientes (churn), crédito, reclamações, compliance
(autuação de órgãos reguladores) e preferências
de clientes, entre outros.
Enfoque sugerido
A inclusão do processo de analytics, bem como
o aceite dos desafios relacionados à adoção
desse tipo recurso é uma etapa que as áreas de
auditoria interna irão enfrentar.

Um dos fatores-chave para o sucesso na
implementação desse processo pelas áreas de
auditoria interna, é agregar talentos disponíveis
na equipe ou obter ajuda de parceiros. Tais
ações permitirão a evolução do enfoque,
ou seja, a migração de análises básicas para
técnicas avançadas e robustas, como predição e
visualização de dados.
Por fim, em um futuro muito próximo, a
mensuração dos riscos residuais, com base na
análise das transações ocorridas ou controles
não implementados ou ineficazes, não será mais
suficiente. A alta administração, os conselhos e os
comitês irão requerer a quantificação dos riscos
residuais futuros, e isso somente será possível se
as áreas de auditoria interna se prepararem para
o uso de ferramentas e técnicas avançadas de
analytics.
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Compliance
7

Programas de compliance vêm se destacando
como uma importante ferramenta para análise
e mitigação de riscos de não conformidade e
fraudes, para o aperfeiçoamento das operações
e para a proteção da imagem e reputação das
empresas.

Pesquisa realizada pela Deloitte3 aponta que
o número de empresas que disseram não
pretender adotar práticas de supervisão e
controle diminuiu, o que sugere uma menor
resistência das organizações em implementar
essas ações no futuro.

Em um cenário de constantes mudanças de
gestão e de maior complexidade dos riscos e
regulamentações nacionais e internacionais, os
programas de compliance tendem a se tornar
cada vez mais dinâmicos, complexos, estratégicos
e flexíveis, mas sem perder a sua essência e o
aculturamento da conduta ética dos stakeholders
das organizações.

Enfoque sugerido
As revisões dos programas de compliance pela
auditoria interna devem possuir uma abordagem
voltada para a cultura de ética da organização,
bem como verificar se tais programas previnem,
detectam e respondem às situações de não
conformidade.

O escopo de revisão deve incluir a análise dos
procedimentos de monitoramento de compliance
com relação às leis e normas internas e externas,
a existência de políticas e procedimentos
de atividades críticas, um programa de
treinamento e engajamento, a definição das
linhas de comunicação, uma sistemática de
monitoramento de obrigações, uma política de
gestão de consequência definida e implantada e
uma rotina de verificação de sua efetividade.
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Exemplos de perguntas a serem realizadas pela
auditoria interna incluem: todos os elementos de
um programa de ética e compliance necessários
foram implementados? A empresa possui um

3 “A Caminho da Transparência – A evolução dos pilares da governança corporativa” (Deloitte, 2015)

8

mapa regulatório atualizado e completo? Existe
um plano de conscientizar os colaboradores
de sua importância para que a empresa possa
estar em compliance, adotar condutas éticas
ou coibir condutas antiéticas? O processo de
homologação e monitoramento de fornecedores
e parceiros inclui rotinas de due diligence? O canal
de denúncias está estruturado adequadamente?
Vale ressaltar que, em algumas organizações,
a própria área de auditoria interna pode ser
a responsável por esse assunto. Assim, é
importante uma análise independente, a fim
de prover uma visão imparcial às estruturas
de governança (conselhos, comitês e alta
administração) sobre o tema.
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Segurança cibernética
7

Os riscos cibernéticos estão por toda a parte e
podem atingir empresas de pequeno, médio e
grande portes, nos mais diversos segmentos.
Os conselhos de administração, comitês de
auditoria e a alta administração estão em pleno
processo de conscientização sobre esse tipo
de risco; estão cobrando e supervisionando
a implementação e a operação dos
programas para identificá-los e monitorá-los e
estabelecendo medidas para conter os danos
e minimizar o impacto de eventual ataque,
considerando, por exemplo, um processo formal
de gestão de crises.
Para essas instâncias de governança o reporte
tempestivo dos riscos cibernéticos pelos
profissionais responsáveis pela sua gestão, como
o Security Information Officer, já não é mais

suficiente. Isso porque não há uma avaliação
independente, já que os responsáveis pela
execução dos planos também realizam o reporte
de eventuais fragilidades e materialização desse
tipo de risco. Assim, já é uma tendência que as
áreas de auditoria interna sejam desafiadas a
realizarem análises independentes sobre o tema.
Vale ressaltar que esse é um assunto de extrema
relevância em todo o mundo. Por exemplo, nos
Estados Unidos, um mercado considerado mais
maduro em termos de governança, já está sendo
discutido no Congresso Nacional um adendo à
Lei Sarbanes Oxley para tratar especificamente
dos riscos cibernéticos, por meio do The
Cybersecurity Systems and Risks Reporting Act.
Enfoque sugerido
A pesquisa desenvolvida globalmente pela

Deloitte sobre as tendências de auditoria interna
demonstra que diversos gestores dessa área já
estão considerando em seus planos de auditoria
o enfoque nos riscos cibernéticos para atender
à demanda de comitês e conselhos. Para atingir
esse objetivo em curto prazo, há necessidade
de um processo de capacitação das equipes,
contratação de profissionais com esse tipo
conhecimento ou estabelecimento de parcerias
para o apoio técnico aos projetos.
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Qualquer que seja a estratégia para que as
áreas de auditoria interna possam, de maneira
independente, conduzir avaliações objetivas
desse tipo de risco, deverá ser definida uma
abordagem que satisfaça as necessidades da
organização, incluindo conselhos, comitês, alta
administração, reguladores e auditores externos.
10

Fiscal e tributário
7

É notório que o Brasil apresenta um ambiente
tributário complexo e desafiador. As empresas
estão cada vez mais cientes da importância
de criar uma estrutura adequada para
compreender e atender as diferentes normas e
regulamentações tributárias vigentes no País.
O País avançou muito nas últimas décadas
no que diz respeito à transparência de suas
regulamentações tributárias. Um exemplo é a
informatização promovida pelo Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED). São mudanças
positivas, mas que envolvem, por parte das
empresas, investimentos em áreas como
tecnologia e capital humano.
Melhorias no processo de arrecadação, com
a utilização massiva de tecnologia, também
permitem ao Fisco um processo de fiscalização

mais eficiente e abrangente. Dada a complexidade
das leis e a composição das informações
disponibilizada pelas organizações (obrigações
acessórias), as empresas que não monitoram
tempestivamente as mudanças regulamentares
ou cujo processo de captura, consolidação e envio
das informações não seja integro e completo estão
expostas. O Plano de Arrecadação 2016 divulgado
pela Receita Federal demonstra claramente
esse enfoque e a voracidade do Fisco em suas
autuações, previstas em R$ 155,4 bilhões em 2016.
Enfoque sugerido
O enfoque da auditoria interna para o processo
tributário deve considerar principalmente
o compliance regulatório e a otimização de
oportunidades na área fiscal, em decorrência,
por exemplo, de benefícios e incentivos fiscais
previstos pela legislação brasileira.

O escopo deve incluir o monitoramento da
aplicação da lei e suas atualizações, a obtenção
dos dados, a apuração e o recolhimento
de impostos e obrigações acessórias e o
atendimento à fiscalização.
Perguntas a serem realizadas pela auditoria
interna incluem: os sistemas que apoiam a
captura de dados, a apuração e o recolhimento
dos impostos estão adequadamente
parametrizados? O processo de conciliação de
informações contábeis e livros fiscais é suficiente
para assegurar a exatidão da apuração e do
recolhimento? Todas as obrigações acessórias
estão sendo cumpridas? A empresa possui
uma estrutura adequada em todas as suas
unidades para o atendimento às fiscalizações? Os
créditos tributários estão sendo adequadamente
identificados e aproveitados? Há uma avaliação
periódica dos riscos tributários?
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Gestão do capital de giro
7

O capital de giro é um dos poucos processos
que ainda pode contribuir para agregar recursos
financeiros significativos em um período
relativamente curto, sem um grande programa
de reestruturação. Há um potencial significativo
de capital mal-empregado nas organizações e
é nesse sentido que as empresas buscam fazer
todo o possível para reduzir o capital de giro.
Pesquisa realizada pela Deloitte4 sobre quais
serão os principais assuntos nas agendas dos
gestores de 2017 aponta a gestão financeira
como uma das prioridades para 65% dos
respondentes.
Enfoque sugerido
A auditoria interna deve considerar uma
abordagem pragmática de gestão de capital
4 Pesquisa “Agenda 2017” (Deloitte, 2016)

de giro e caixa, que contribua na geração de
oportunidades para a redução do capital.
O escopo deve incluir não apenas as
análises de prazos médios de pagamento,
estoque e recebimento, mas também a
estrutura de governança e a disseminação da
responsabilidade pelo capital de giro em toda a
organização.
Entre as perguntas que devem ser realizadas
pela auditoria interna para direcionar o
enfoque destacam-se: há um programa efetivo
de negociação de prazos de pagamento e
recebimento juntos aos parceiros de negócio?
Operações financeiras de postergação de
pagamentos e antecipação de recebimentos
foram adequadamente avaliadas e implantadas?

Há um monitoramento centralizado das
iniciativas e dos projetos que impactam de
forma positiva e direta o capital de giro? Existe
uma rotina sistêmica para captura, apuração,
consolidação e divulgação do indicador capital
de giro para toda a organização? A redução do
capital de giro é considerada nas metas de todas
as áreas envolvidas?
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Além desse enfoque mais estrutural, por meio da
utilização de técnicas de analytics é possível que
a auditoria interna obtenha os dados que afetam
e compõem o capital de giro (pagamentos,
recebimentos, prazo de entrega, adiantamentos,
prorrogações, volumes de estoque, etc.) e simule
cenários de eficiência, bem como o retorno
financeiro a ser auferido para cada um desses
fatores.
12

Riscos emergentes
7

Com uma visão ampla da organização, a
auditoria interna pode e deve contribuir
também na identificação e na avaliação dos
riscos emergentes. Riscos emergentes estão
relacionados, em sua maioria, a mudanças
nos fatores externos, os quais ameaçam as
estratégias e até a continuidade das organizações,
como por exemplo ações dos competidores,
novas tecnologias, novas tendências de mercado
e desenvolvimento de novas regulamentações.
Cada vez mais os comitês de auditoria querem
ter a visão e assegurar que a alta administração
e a diretoria das organizações estejam
aptas a detectar ameaças emergentes. Essa
preocupação é pertinente, pois de maneira
geral, as organizações tendem a focar nos riscos
inerentes ao formato atual dos seus negócios,
não questionando o quão tais modelos irão se

perpetuar ou se haverá ruptura, considerando
as inovações e outros fatores externos que
possam expor os objetivos estratégicos a médio
e longo prazo.
Enfoque sugerido
A atuação da auditoria interna em relação a esse
tema deve considerar de maneira preliminar
uma avaliação específica, conduzida por meio
de entrevistas. As questões a serem abordadas
devem focar, por exemplo: como os riscos
emergentes podem ser abrangente e proativamente
identificados? Como esses riscos estão sendo
identificados e monitorados? Esses riscos estão
sendo considerados na definição das estratégias
e metas? Quem são os responsáveis hoje na
organização por identificar esse tipo de risco e como
esse processo tem sido realizado? Quão confiável
é a capacidade de detecção desse tipo de risco?

Vale ressaltar que essa análise preliminar é um
primeiro passo. Dependendo do mercado onde
a organização está inserida e sua indústria,
haverá necessidade de investimentos em
tecnologias que permitam melhorar a detecção
e o monitoramento dos riscos emergentes. Por
exemplo, esforços existentes para monitorar
competidores, mídias sociais, percepção dos
consumidores e atuação dos órgãos reguladores
são frequentemente restritos e limitados.
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Dessa forma, é importante que as organizações
estabeleçam um modelo e um processo formal
de identificação, avaliação e monitoramento dos
riscos emergentes. Caso estejam estabelecidos,
a área de auditoria interna deve revisá-los de
maneira independente.

13

Sustentabilidade
7

Tratar os aspectos de sustentabilidade de forma
integrada é fundamental para se adaptar às
demandas do atual cenário econômico. O desafio
das organizações está na adequação do seu
modelo de negócios para estar em conformidade
com o complexo ambiente legal, regulatório e de
riscos que o tema gera como inerência.
Uma estratégia de sustentabilidade pode ser
a chave para uma abordagem inovadora e
mais adequada aos anseios dos stakeholders
em relação aos impactos sociais e ambientais,
principalmente investidores internacionais,
incluindo linhas de crédito de instituições
financeiras globais ou até mesmo fundos de
países desenvolvidos. Órgãos reguladores e
investidores estão crescentemente focando
não somente informações financeiras, o que
aumenta a necessidade das empresas a olharem

para o tema de sustentabilidade com maior
atenção. Informações incompletas ou imprecisas
podem ter como consequências multas e
comprometer negociações por reduzir interesse
de investidores, além de causar um impacto
muito alto na imagem da organização.

da organização efetivamente consideram a
sustentabilidade como um dos seus pilares e não
somente de forma superficial ou até inexistente,
em dicotomia com as divulgações para mercado,
incluindo investidores, órgãos reguladores,
comunidades impactadas e sociedade.

Enfoque sugerido
As organizações devem se preocupar em realizar
projetos de auditoria interna relacionados a
gestão de meio ambiente, saúde ocupacional,
segurança do trabalho e social de forma
tempestiva, por mais técnico que seja o assunto.

Outra questão importante que deve constar
na análise das áreas de auditoria interna é a
implementação, operação e efetividade dos
modelos de sustentabilidade, como, por exemplo,
Norma GRI (Global Reporting Initiative), Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE), GHG Protocol
em Gases de Efeito Estufa, entre outros. Se as
áreas de auditoria interna não possuirem as
especialidades ou conhecimentos necessários
para realizar esse tipo de projetos, é possível
obter capacitação e treinamentos, ou mesmo ter
o apoio de parceiros internos ou externos.

Maturidade em sustentabilidade requer
uma estratégia organizacional alinhada com
propósitos, riscos e oportunidades. Dessa
forma, a auditoria interna deve avaliar se
quão as operações e objetivos estratégicos
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Marketing e publicidade
7

Frequentemente, as organizações confiam nas
agências de publicidade para planejar, executar a
reportar seus custos e performance. As recentes
mudanças no cenário publicitário têm levado as
agências a maiores transparência e preocupação
com o desempenho da publicidade.
Exemplos de práticas de compra de mídia não
transparentes ou irregulares por agências de
publicidade incluem o não repasse de descontos
proferidos pelas mídias. Outras preocupações
incluem anúncios digitais visualizados por robôs
ao invés de seres humanos e anúncios em mídias
digitais inadequadas. Há contratos que não
oferecem aos anunciantes detalhes adequados
das transações de mídia ou a capacidade de
rastrear os valores das campanhas, desde o seu
planejamento até a sua publicação.

Outro ponto de preocupação em relação a
esses contratos é que, em várias organizações,
a negociação e o acompanhamento dos
serviços são realizados pela área de marketing,
sem independência e segregação de funções,
potencializando riscos de cobranças indevidas,
irregularidades, multas por atrasos, entregas em
qualidade inferior e demais não cumprimentos
dos serviços acordados.
Enfoque sugerido
Assim como para outros fornecedores, a
auditoria interna deve rever o processo de
seleção, gerenciamento e monitoramento das
agências de publicidade, especialmente quando
a publicidade é uma grande parte das despesas.
Inicialmente, a auditoria interna pode revisar
as despesas de publicidade e conciliar os
pagamentos realizados com as cláusulas

contratuais e os relatórios das agências,
contendo as medições e resultados. Além disso,
pode recomendar procedimentos de compras
publicitárias, por exemplo, para seleção e
contratação e novos métodos de monitoramento
de custos e desempenho da publicidade.
Os contratos com agências devem declarar
claramente custos e taxas, descontos e métricas
de desempenho e conter cláusula que confira o
direito de realizar auditorias. O monitoramento
requer análises e visualizações de dados e uma
revisão para verificar os níveis de serviço.
Quanto às perguntas iniciais que devem ser
realizadas pela auditoria interna para direcionar o
enfoque seriam: conseguimos obter o retorno do
investimento realizado? O preço era claro e justo?
As cláusulas contratuais foram cumpridas?
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Novas formas de reportar
7

Impulsionada pela demanda dos stakeholders, a
auditoria interna está adotando novos modelos
de reporte que simplificam a experiência do
usuário ao mesmo tempo em que geram a
possibilidade de obter informações consolidadas
ou granuladas por diversas visões, considerando
os agentes envolvidos no tema apresentado
(unidade de negócio, fornecedor, cliente,
funcionário, etc.).
Relatórios prospectivos e relevantes se
concentram em riscos e questões de maior
preocupação para os conselhos, comitês e
outros níveis mais sêniores da organização.
Relatórios mais sintéticos evitam reportes com
um volume de informação desproporcional,
cujos destinatários não leem, mas ao mesmo
tempo permitem a análise detalhada de dados
para os interessados. Um relatório mais visual e

dinâmico vai de encontro com as necessidades
dos stakeholders por informações assertivas no
cenário de mudanças atual.
Painéis e infográficos podem ser acessados por
dispositivos móveis, enquanto as ferramentas
interativas permitem exibições e maior
envolvimento do usuário. Quanto maior e mais
complexa a organização e seus stakeholders, mais
rápida a necessidade da auditoria interna em
adotar essas novas formas de reportar.

A utilização de ferramentas de visualização e
dashboards, ao mesmo tempo em que consolida
os resultados, permite focar e obter detalhes
das causas que expões a organização a
materialização de riscos.
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Se necessário, a auditoria interna deve buscar
capacitação, para elaborar painéis e relatórios
dinâmicos, oportunos e com o adequado grau de
priorização em cada processo, projeto ou risco
empresarial.

6

Enfoque sugerido
A auditoria interna deve focar na entrega de
relatórios breves, porém completos e concisos.
O reporte deve focar nas informações que os
stakeholders precisam saber, os motivos e como
devem agir frente as conclusões obtidas.
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O ano à frente
7

É possível considerar que nem todos esses temas irão ser demandados pelos
stakeholders. Contudo, essas são tendências e itens relevantes de preocupação,
confirmados por pesquisas recentes divulgadas no meio empresarial, bem como
órgãos nacionais e internacionais que regem e direcionam as abordagens e
metodologias de auditoria interna.
É importante que os responsáveis pelas áreas de auditoria interna debatam com
a alta administração, comitês e conselhos tais temas, e ao mesmo tempo defina
um plano para evoluir ou complementar o seu modelo de atuação, considerando
a utilização de ferramentas, a capacitação de sua equipe e o estabelecimento de
parcerias para apoiar e dar velocidade às ações.

1

8

2

9

3

10

4

11

5
6

17

Contatos
7

Ronaldo Fragoso
Sócio-lider da área de Risk Advisory no Brasil
rfragoso@deloitte.com

Luiz Ferreira Dias
Sócio – Risk Advisory / Finance Industry
luizdias@deloitte.com

Alex Borges
Sócio da área de Risk Advisory e líder da
prática de Auditoria Interna no Brasil
alborges@deloitte.com

Gustavo Lucena
Sócio – Risk Advisory / Life Sciences Industry
gustavolucena@deloitte.com

Paulo Márcio Vitale
Sócio da área de Risk Advisory – São Paulo
pvitale@deloitte.com

Marcelo Machado Zechin
Sócio – Fraude, Compliance Management
e Audit Analytics
mzechin@deloitte.com

Patrícia Muricy
Sócia da área de Risk Advisory – Rio de Janeiro
e Minas Gerais
pmuricy@deloitte.com

Julio Laurino
Sócio da área de Risk Advisory e líder da
prática de Cyber Risk Services no Brasil
jlaurino@deloitte.com

Ricardo Teixeira
Sócio da área de Risk Advisory – Regiões Emergentes
rteixeira@deloitte.com
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