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Demografia do estudo
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O papel de aconselhamento da liderança da Auditoria Interna

Global Audit Committee Survey 2020

Orientar a atividade da Auditoria Interna ao aconselhamento (proativo)

▪ 70% >> Maior dedicação nas atividades de aconselhamento

▪ 92% >> Contribuir com a sua visão e ajudar em riscos emergentes

PRINCIPAIS DESTAQUES:

> Contacto frequente com a gestão para discutir riscos emergentes, desafios e oportunidades

> Envolver-se em projetos de transformação e apoiar no desenho de controlos
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Construir uma equipa com as competências certas

Global Audit Committee Survey 2020

Uma equipa com competências complementares, não tradicionais

▪ 96% >> Alargar a variedade de competências disponíveis

PRINCIPAIS DESTAQUES:

> Complementar formação técnica com  softskills

> Recursos que reúnam competências de negócio e tecnológicas (“purple person”)

Competências a considerar

▪ Capacidade de influência

▪ Presença “executiva”

▪ Valências sociais

▪ Inteligência emocional

▪ Comunicação e apresentação

▪ Negociação

▪ Liderança

▪ Ética e integridade

▪ Conhecimentos gerais de negócio
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Fazer diferente com menos é o principal desafio

Global Audit Committee Survey 2020

Limitações orçamentais podem ser compensadas com o uso de tecnologia

▪ 9% >> Orçamento é uma barreira para um maior impacto da Auditoria Interna

Priorizar riscos, executando o trabalho de forma mais inteligente, adotando abordagens alternativas e contribuindo com 

insights pelo uso de tecnologia. Focar nos top risks e áreas que induzam um maior retorno / valor.



Webinar “Auditoria Interna – Sobrevoar tempos turbulentos” | Global Audit Committee Survey© 2021 Para informações contacte Deloitte Risk Advisory, S.A. 6

Contribuir para um ambiente de trabalho psicologicamente seguro

Global Audit Committee Survey 2020

Promover confiança e comunicação aberta para impulsionar o progresso

▪ 86% >> gestão tem incentivos a apresentar issues e findings à Comissão de Auditoria 
mas, muitas vezes, as barreiras institucionais impedem que isso aconteça

4

PRINCIPAIS DESTAQUES:

> Trabalhar com proximidade da gestão na tomada de decisão e interagir com CEO e CFO com especial regularidade

> Partilhar feedback construtivo com a gestão e, de forma clara, reconhecer crédito pela deteção de situações a corrigir

> Criar incentivos para a gestão comunicar melhorias nos controlos, anomalias ou novas fontes de risco



Webinar “Auditoria Interna – Sobrevoar tempos turbulentos” | Global Audit Committee Survey© 2021 Para informações contacte Deloitte Risk Advisory, S.A. 7

A expectativa das Comissões de Auditoria quanto aos relatórios

Global Audit Committee Survey 2020

Informar os stakeholders sobre áreas de preocupação emergentes 

▪ 63% >> Maior rapidez na apresentação de relatórios

5

Diplomaticamente, o atuais relatórios 
apresentam oportunidades para 

melhorias significativas.

De forma mais direta: há demasiados 
relatórios excessivamente retrospetivos, 
com fraca apresentação, que, em última 

análise, são rapidamente esquecidos…

Em contraponto, os melhores relatórios 
são oportunos, de conteúdo envolvente 
e persuasivo.

Suportados por boas conversas, 
fornecem recomendações construtivas 
que permitem uma mudança positiva de 
cultura, sistemas e processos.
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Um bom relatório…

Global Audit Committee Survey 2020

Conta uma história

É construído à medida

Captura a “big-picture”

Antecipa tendências

Reforça uma segurança psicológica

É o ponto de partida e 
não o ponto de chegada

Dá visão – não é 
retrospetivo

Vai para além do 
texto corrido
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O futuro da Auditoria Interna

Global Audit Committee Survey 2020

Colaborar e comunicar como se “manter o emprego” dependesse só disso

▪ 30% >> A Auditoria Interna não é tão impactante quanto poderia ser

6

A liderança da Auditoria Interna enquanto “olhos e ouvidos” da Comissão de Auditoria, deve ser a 
voz da verdade, disposta a dizer o que outros não dirão, com ponto de vista alternativo mais focado 

numa visão prospetiva do que retrospetiva.
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Global Audit Committee Survey 2020

Obrigado!

Consulte o estudo completo em:

www.deloitte.pt >  Serviços  >  Risk Advisory

https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/risk/articles/Auditoria-Interna.html

http://www.deloitte.pt/
https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/risk/articles/Auditoria-Interna.html
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