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• Nos últimos anos, a importância da função de 
Auditoria Interna, Gestão do Risco Corporativo e 
Compliance nas organizações, tem aumentado de 
maneira significativa, em todo o mundo.

• Regulamentações internacionais como a lei 
Sarbanes Oxley aprovada nos Estados Unidos em 
2002 e os Acordos de Basileia (I –III), têm trazido 
um grande desafio para os gestores das áreas de 
Gestão do Risco Corporativo, Compliance e de 
Auditoria Interna.
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• Sarbanes Oxley,(SOX), é uma legislação posta em 
vigor nos EUA, como resposta aos escândalos 
financeiros das empresas Enron e WorldCom em 
2001, no sentido de proteger os parceiros 
comerciais e o público em geral, dos erros de 
contabilidade e práticas fraudulentas nas 
empresas. As disposições do Sarbanes-Oxley
determinam que todos os registos, incluindo os 
registos e mensagens electrónicas devem ser 
mantidos arquivados e não descartados, por um 
período não inferior a cinco anos.
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• Acordos de Basileia I – III, são praticamente 
recomendações sobre a legislação bancárias e 
regras reguladoras exaradas pelo Comité de 
Supervisão Bancária de Basileia, na Suíça.

• Apesar do prazo de implementação do Acordo 
de Basileia III terminar em 2019, um relatório 
da KPMG indica que já há movimentos em 
direcção ao Basileia IV.
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• De acordo com a publicação “Basileia 4 –
Surgindo da névoa?” (Basel 4 – Emerging from
the mist?), as exigências de capital devem 
aumentar e, somente nos oito maiores bancos 
do Reino Unido, a previsão é que seja preciso 
manter £50 mil milhões de libras à mais em 
capital, além dos £260 mil milhões 
actualmente já requeridos nos termos dos 
Acordos de Basileia 3.
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• O principal propósito, continua a ser o de 
proteger o sistema financeiro internacional, 
dos problemas que podem advir dos riscos 
ligados à reserva de capital, necessária para 
operacionalidade dos Bancos.
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• Tal desafio tem sido enfrentado não apenas 
por organizações sujeitas a tais 
regulamentações, mas também por 
organizações e instituições que buscam a 
excelência nos seus processos, a eficiência 
operacional e a melhoria de qualidade dos 
serviços prestados.
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Na óptica da AI as preocupações genuínas da Gestão Sénior das Organizações tem a 
ver com:

• O cumprimento dos prazos, alcançando os objectivos preconizados 

• O cumprimento dos orçamentos, alcançando os objectivos previstos

• Como gerir factores externos 

• Como reduzir as ineficiências da gestão e das operações 

• Como minimizar os erros e falhas do pessoal e das aplicações tecnológicas

• A prevenção de falhas de segurança 

• Como assegurar o ininterrupto funcionamento das operações e das aplicações 
tecnológicas críticas para a continuidade destas mesmas operações
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• Por via disso, cada vez mais as organizações se 
têm preocupado com a implementação de 
processos de gestão do Controlo Interno.



Controlo interno nas organizações
O Que é?

São acções que a gestão, Conselho de Administração e outras 
funções estabelecem para gerir o risco de forma a aumentar a 
probabilidade de que os objectivos são alcançados.

As funções de gestão planeiam, organizam e dirigem a 
performance das acções que fornecem garantia razoável de que 
os objectivos da organização são atingidos.

IIA – Institute of Internal Auditors
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É um processo dinâmico e integrado, implementado para gerir 
os riscos que impactam a missão da organização, dando 
garantias no alcance dos objectivos aos seguintes níveis:
 Execução eficiente, eficaz, ética e económicas operações;
 Cumprimento das obrigações e responsabilização;
 Conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis;
 Protecção dos recursos contra perda, mau uso e dano.

INTOSAI - Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector

 Processo

 Integrado

 Gerir Risco

 Alcance dos objectivos

 Eficiência e eficácia

 Conformidade

 Protecção dos recursos



Controlo interno nas organizações
Um sistema de controlo interno  - SCI - integrado na organização
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Um sistema de controlo interno cobre os 
procedimentos, métodos e controlos a 
todos os níveis da organização de forma a 
dar garantia à Administração sobre:

 Alcance dos objectivos por meio de 
actos de gestão eficientes e eficazes

 Conformidade com a lei e a 
regulamentação

 Salvaguarda dos activos da 
organização

 Prevenção e mitigação dos riscos

 Qualidade e tempestividade dos 
reportes financeiros ou de gestão

Governação / Administração

Objectivos Estratégicos

Gestão Intermédia

Objectivos / Tácticos

[Alto Nível]

[Nível intermédiol]

Gestão das operações

Pessoas

Objectivos operacionais (actividade)

Sistemas Processos Estrutura
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• Adequar-se às exigências legais e cumprir 
com tal desafio torna-se praticamente 
impossível para a organização, sem uma 
adequada metodologia e as apropriadas 
ferramentas de trabalho.
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Modelo das 3 linhas de defesa
Garante de um sistema de controlo interno e gestão do risco efectivo e eficaz
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Funções que gerem e 
têm a 

responsabilidade pelo 
controlo interno e 

gestão do risco

Pessoas

Processos 

Tecnologia

Funções de 
monitorização da 
adequabilidade

Gestão e Supervisão

Efectua avaliação 
independente do 

sistema, emite 
recomendações de 
melhoria e informa 

os órgãos de 
Governação e 

Administração

Auditoria Interna

Funções de Gestão  
Funções de Gestão do 
Risco, conformidade, 
Higiene e segurança

Supervisão e 
Garantia 

Independente

Execução  e 
responsabilidade 

sobre as Operações

Monitorização, 
suporte e supervisão

Avaliação e 
reporte  objectivo 

e independente

É um modelo adoptado 
internacionalmente em vários 
sectores de actividade

O “The Institute of Internal 
Auditors” emitiu uma 
publicação que define como o 
modelo deve ser 
implementado nas 
organizações

Estabelece a organização por 3 
níveis de controlo – as 
designadas linhas de defesa, 
sendo cada linha um garante 
aos órgãos de Governação.

A independência e objectividade 
da função de auditoria interna 
é o garante das 
adequabilidade da gestão do 
risco e controlo interno 

Governação / Administração

A
u

d
ito

ria
 E

x
tern

a
 

1ª Linha 2ª Linha 3ª Linha

As componentes e funções
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O modelo de governação das 3 linhas de 
defesa é adoptado internacionalmente e 
recomendado pelas organizações, 
reguladores e governo.

As 3 linhas  de defesas devem existir em 
todas as organizações  pois a gestão e 
controlo é mais sólido quando há três linhas 
de defesa separadas e claramente 
identificadas.

Fonte: IIA - Institute of Internal Auditors

 Fornece garantia aos órgãos de governação e 
administração sobre a fiabilidade do 
mecanismo de prestação de contas e no alcance 
dos objectivos definidos

 Planos e objectivos da actividade em 
alinhamento com os objectivos estratégicos

 Alinhamento das actividades com os objectivos 
de Alto nível da Administração

 Diminuição de perdas e surpresas pela maior 
preparação para os riscos da actividade

 Maior controlo por meio de uma abordagem 
coesa e coordenada entre níveis da organização 
distintos – segregação de funções

 Organização maior preparada em caso de 
materialização de riscos de impacto elevado

Modelo das 3 linhas de defesa
Garante de um sistema de controlo interno e gestão do risco efectivo e eficaz
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• As normas internacionais de Auditoria Interna, 
Publicadas pelo The Institute of Internal
Auditors (IIA) e reconhecidas por organismos 
internacionais, destacam que a AI deve 
auxiliar a organização a atingir os seus 
objectivos, utilizando para tal, uma 
abordagem sistemática e disciplinada para 
avaliar e melhorar a efectividade da gestão do 
risco, dos controlos internos e dos processos 
de governança corporativa.
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Alta 
Administração 

Governação 
corporativa

Gestão de Riscos 
Corporativos

Controlos 
internos

Auditoria 
Interna



Auditoria Interna
O que é?
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“A auditoria interna é uma “actividade” 
independente, de avaliação objectiva e de 
consultoria, concebida para providenciar valor 
acrescentado e melhorar o desempenho das 
operações da organização”. 

A auditoria interna auxilia a organização na 
concretização dos seus objetivos pela 
abordagem sistemática e disciplinada de 
avaliação da eficácia e eficiência dos processos 
de Gestão do Risco Corporativo, Controlos 
Internos e Governação Corporativa”. 

Fonte: definição do IIA (Institute of Internal Audits) 

Como actua a Auditoria Interna

 Avaliação objectiva e independente do 
sistema de controlo interno a todos os níveis 
da organização

 Recomendações com base nas melhores 
práticas de referência para as deficiências no 
sistema de controlo interno

 Esforço de auditoria para as áreas, processos, 
programas e projectos que apresentam maior 
risco (e.g. estratégicos, conformidade, 
financeiro, operacionais)

 Assessoria à gestão no estabelecimento de um 
sistema de controlo interno efectivo e eficaz

 Reporte ao Conselho de Administração sobre 
a eficácia do sistema de controlo interno e 
melhorias propostas



Auditoria interna
Desafios da Auditoria Interna moderna
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Auditoria 
Interna

Qualidade e 
inovação

Alinhamento 
com a 

organização e 
actividades

Foco no risco

Capital 
humano

Gestão das 
partes 

interessadas

Eficiência e 
eficácia

Tecnologia

Cultura de 
serviço

Garantir um sistema de controlo 
efectivo e robusto que suporte a 
organização no cumprimento dos 
seus objectivos e missão

Preservar o valor

Criar valor



Auditoria interna
Factores críticos de sucesso para a função de auditoria interna

Planeamento e execução de auditorias baseados no risco de forma a cobrir os principais riscos da 
organização

Conhecimento dos modelos, metodologias e standards internacionais para a gestão do risco, controlo 
interno e governação – e.g. COSO Internal Control, ISO 31000, COSO ERM

Função com independência e objectividade e conformidade com as normas internacionais para a prática 
da profissão (IIA)

Capital humano com conhecimento global da organização, suas políticas, procedimentos, sistemas e 
actividades de controlo

Conhecimento dos modelos de controlo ao nível dos sistemas e tecnologias de informação (e.g. CobiT) 
permitindo garantir a adequabilidade das tecnologias informáticas face às necessidades da organização

Visão integrada da organização permitindo dar um suporte efectivo ao Conselho de Administração

Conhecimento de metodologias de análise de dados

Capacidade para dar suporte aos diversos níveis de gestão ao nível das melhores práticas de controlo 
interno e gestão do risco
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Conhecimento das melhores prácticas internacionais para os diversos processos de sector tributário e 
aduaneiro



Auditoria interna
O “Caminho” da Auditoria Interna
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Identifica 
soluções

Identifica 
soluções

Identifica 
soluções

Efectua 
auditorias

Estabelece 
conhecimento

Estabelece 
conhecimento

Assessor de 
confiança

Efectua 
auditorias

Efectua 
auditorias

Efectua 
auditorias

Valor

 Alinhar  expectativas

 Construir 
competências

 Qualidade de serviço

 Aumento no valor 
gerado

Serviços de valor acrescentado a 
estratégia proactiva na assessoria  às 
funções

Execução e eficaz do plano de auditoria

Maior proactividade na identificação de 
oportunidades de melhoria e maior 
conforto sobre o risco

Capacidade de fazer análises 
identificando a causa dos problemas 
identificados, suportando as áreas nas 
acções correctivas

Avalia a eficiência e a eficácia do sistema 
de controlo interno da organização
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Quando se extingue um incêndio 

Minimizam-se os prejuízos 

Mas quando se evita um incêndio

Maximizam-se os benefícios!!!

L.V.
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MAIS VALE PREVENIR

DO QUE REMEDIAR!

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO


