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Novas tecnologias

O impacto das novas 
tecnologias na 
profissão do auditor
A auditoria atualmente tem focado em desenvolver ferramentas e 
soluções de alta tecnologia, buscando consistência e qualidade na 
entrega de seus produtos. Os benefícios são muitos, mas requerem 
investimentos significativos e constante atualização tecnológica
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Em constante mudança, o 
mundo passou por diversas 
fases no estágio de sua 
evolução econômica. No 

século 18, a revolução industrial 
foi o principal marco que alterou 
definitivamente o conceito de 
trabalho, com a introdução das 
máquinas no processo produtivo e a 
mudança permanente da relação do 
homem com o trabalho. Conceitos 
como capital, lucro e empresas 
consolidaram-se da forma como os 
conhecemos hoje.

De lá pra cá, foram diversas 
etapas evolutivas no processo 
econômico, todas denominadas 
como revolucionárias, tais como 
o downsizing, a terceirização, a 
produção em massa, a humanização 
do processo produtivo. Fato real 
é que a grande revolução, pós 
revolução industrial, veio somente 
nas últimas décadas, com o advento 
da internet. Fruto dos grandes 
avanços tecnológicos, a rede mundial 
de computadores foi o elemento 
propulsor para a maior mudança já 
vista pela humanidade. 

Atualmente, assistimos à chegada 
do que denomina-se 4ª Revolução 
Industrial, cuja velocidade não 
tem precedentes na história. Nela, 
caminhamos para a automatização 
total das fábricas, integrando 
inteligência artificial, biotecnologia, 
nanotecnologia, neurotecnologia, 
impressoras 3D, entre outros. 

Com a rede de comunicação 
sem fronteiras e os negócios se 
expandindo através da internet, 
transações que demoravam muito 
tempo para serem concluídas 
se tornaram rápidas e fáceis. As 
empresas que logo entenderam 
as oportunidades oriundas 
dessas mudanças começaram 
a alvancar negócios e crescer 
exponencialmente. Uma infinidade 

de novas empresas também nasceu 
nesse contexto de agilidade de 
informações, de velocidade nas 
transações, de volume massivo 
de dados que são processados e 
analisados simultaneamente. Com 
tantas mudanças se aglomerando, 
novos conceitos acabaram 
sendo desenvolvidos a partir da 
necessidade de adaptação ao 
novo mundo, onde a inovação e a 
tecnologia passam a ditar os rumos 
dos mercados e das economias. 
Quanto mais tecnológica e inovadora 
forem uma empresa e seus 
produtos, mais ágil será sua chegada 
ao objetivo final, isto é: o fechamento 
de negócios com o cliente.

Seguindo o roteiro de “destruição 
criadora” de  Joseph Schumpeter 
(1883-1950), economista e 
cientista político austríaco, pioneiro 
em reconhecer as inovações 
tecnológicas como motor do 
desenvolvimento capitalista, as 
novas tecnologias surgem a cada 
momento, movidas pela necessidade 
de inovação e de adaptação às 
mudanças. Hoje, algumas das 
principais tecnologias disruptivas 
aplicadas nas mais variadas 
áreas e de forma massiva são: 
Data&Analytics (D&A); Cognitive; 
Robotic Process Automation (RPA); 
drones; Internet das Coisas (IoT) e 
Blockchain.

Conectada às inovações trazidas por 
essas tecnologias, a profissão do 
auditor vem enfrentando grandes 
desafios. Nas firmas, as dúvidas 
sobre como será o amanhã, quem 
será o consolidador do mercado 
entre o mundo fisico e digital ou 
qual caminho seguir são cada vez 
mais frequentes. Por um lado, os 
clientes pedem uma auditoria de 
maior valor agregado, por outro, o 
regulador naturalmente demanda 
cada vez mais confiabilidade e alto 
grau de precisão das informações 
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auditadas. E tudo isso ocorre em 
um mundo em que a velocidade e a 
inovação esbarram em um segmento 
altamente regulado e complexo em 
suas diversas vertentes de negócios.

De forma não exaustiva, 
exploraremos brevemente algumas 
dessas novas tecnologias e a forma 
como elas têm alterado as rotinas de 
trabalho das firmas de auditoria e de 
seus auditores. 

D&A – Data & Analytics

O processo de análise de dados por 
D&A é primordialmente feito com 
a obtenção e o processamento de 
dados estruturados, ou seja, aqueles 
que estão organizados de maneira 
física, de tal maneira que possibilite 
sua recuperação. 

Esse processamento é baseado 
em uma predição, que é a projeção 
da expectativa de tendência de 
comportamento de uma conta 
ou transação. As predições são 
feitas por meio de indicadores de 
performance, dados preditivos, 
gerenciais e modelos algoritmos. 
Para ganhar beneficios de todas 
as informações disponíveis no Big 
Data, os processos de D&A têm 
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sido desenvolvidos e aprimorados 
na auditoria para substituir os 
procedimentos que, historicamente, 
eram executados em formato de 
amostragem de auditoria e que 
demandavam grande volume de 
documentos para serem verificados 
– muitas vezes, de forma 100% 
manual. 

De acordo com as regras de 
auditoria, o nível de segurança que 
se espera quando é analisada uma 
conta é que o seu saldo esteja 
materialmente correto (considerando-
se as regras permitidas de 
amostragem), e não que seja 
analisada transação por transação 
em sua totalidade. Isso ocorre 
porque, em uma auditoria executada 
no processo tradicional e manual, 
seria inviável examinar 100% das 
transações das contas do balanço de 
uma empresa.

Com o uso de D&A na obtenção e 
análise de um grande volume de 
dados estruturados, as auditorias 
passam a experimentar uma 

– permite que se efetue também a 
análise de dados não estruturados. 

Cumpre esclarecer que dados não 
estruturados são aqueles reunidos 
em estrutura flexível e dinâmica, isto 
é, sem estrutura. E, por tecnologias 
cognitivas, deve-se entender aquelas 
que dispõem da capacidade de 
adquirir conhecimento (cognição), 
envolvendo fatores diversos, tais 
como pensamento, linguagem, 
percepção, memória, raciocínio etc. 
Portanto, tecnologias cognitivas são 
tecnologias que aprendem sozinhas, 
a partir da análise de dados não 
estruturados, e tornam-se capazes 
de tomar decisões não previstas 
nem estruturadas, mas baseadas 
em experiências anteriores e nas 
percepções obtidas pela análise do 
que está sendo aprendido naquele 
momento. Elas agem da mesma 
forma que o cérebro humano: quanto 
maior for o campo perceptivo, maior 
será a probabilidade de acerto.

Num trabalho de auditoria, a 
principal questão a ser tratada é o 

revolução na forma como revisam 
as informações de seus clientes. 
O processamento massivo de 
informações estruturadas é feito 
em segundos e as exceções 
são identificadas em 100% das 
transações. Com base nos resultados 
obtidos, as empresas de auditoria 
passam a ter uma visão mais clara 
das tendências em segmentos de 
negócios diversos. Transações com 
volumes relevantes ou rotineiras são 
analisadas em uma base completa, 
aumentando o nível de precisão e 
melhorando o foco da auditoria para 
riscos específicos de seus clientes.

Cognitive

Se, por um lado, as tecnologias 
de D&A nas análises massivas de 
dados estruturados nos ajudam a 
processar e a entender as tendências 
e expectativas para certos tipos 
de transações, por outro, o uso da 
Inteligência Artificial (IA) – como 
as plataformas de tecnologias 
cognitivas, da qual a solução Watson, 
da IBM, é uma das mais conhecidas 
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Com o uso de 
Data&Analytics e 
Inteligencia Artifical 
na obtenção e 
análise de dados, 
as auditorias 
experimentam uma 
revolução na forma 
como auditam as 
informações de 
seus clientes

volume massivo de dados, sejam 
estruturados ou não estruturados. 
Quando temos informações diversas 
para serem analisadas e elas fogem 
ao padrão e não podem ser previstas 
por um algoritmo de predição-padrão, 
a tecnologia cognitiva entra em cena, 
pois está pautada pela aprendizagem 
natural, nas formas cumulativas e 
nas percepções de aprendizagem do 
cérebro humano. 

A auditoria atualmente tem buscado 
o uso de tecnologia cognitiva para 
análise de dados relevantes, tais 
como leitura e interpretação de 
contratos jurídicos, contratos de 
empréstimos/debêntures, atas de 
reuniões, normas de contabilidade, 
demonstrações financeiras, tomadas 
de decisão na aplicação de normas 
e regulamentos. Os benefícios são 
muitos, mas requerem alto grau 
de investimento e manutenção 
dessas ferramentas, que são 
treinadas por seres humanos para 
fins do processo de aprendizado e 
precisam ser monitoradas quanto 
à sua assertividade em termos de 
aderência e confiabilidade. 

RPA – Robotic Process 
Automation

Como um consolidador das atividades 
de D&A e Cognitive, o processo 
de automação com uso de robôs 
(RPA) tem como propósito principal 
a escalabilidade. Análises de dados 
estruturados e não estruturados 
podem ser executadas por robôs, 
dependendo do grau de capacitação 
e treinamento dado a estes. A 
automação pode ser feita em 
processos básicos e rotineiros e/
ou em processos complexos que 
envolvam um certo grau de análise e 
julgamento. 

O RPA tem papel fundamental na 
transformação digital das empresas, 
pois se utiliza das informações 
disponíveis para operacionalizar e 
gerenciar atividades nas organizações 

e também gerar inputs relevantes 
para as tomadas de decisões. O 
RPA está sendo tratado como 
ferramenta-chave na automação de 
procedimentos de auditoria, podendo 
auxiliar em recálculos simples (por 
exemplo, em um aging list de contas 
a receber) e em análises mais 
sofisticadas, como expectativas 
e projeções de faturamento de 
um negócio, cálculos de perda na 
realização de ativos (impairment), 
processo de confirmação eletrônica 
de saldos, entre outros. 

O RPA aplicado com uso de D&A e 
Cognitive indica um caminho para se 
redesenhar a auditoria como ela é 
vista atualmente. Em vez de grandes 
equipes em campo e excesso 
de trabalho rotineiro, teremos a 
intervenção mínima do ser humano, 
garantindo ao auditor foco principal no 
processo de conclusão e julgamentos 
relevantes. 
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a ideia de colocar um equipamento 
voador autônomo para cumprir 
certas tarefas está longe de ser 
uma novidade.

Nos últimos anos, os drones 
ganharam popularidade e passaram 
a ser empregados na área civil, 
seja para monitoramento policial ou 
agrícola, ou simplesmente como 
entretenimento.  

Na auditoria, o uso de drones 
já vem sendo explorado em 
algumas frentes. Mas, para cada 
aplicação do drone, é necessário 
que seja desenvolvido um sistema 
específico, considerando o 
propósito esperado e o objetivo 

de auditoria a ser coberto. 
Os processos de inventário 
físico, inspeções e medições 
são os mais beneficiados pelo 
uso de drones. Na agricultura, 
eles auxiliam na medição de 
pastagens e áreas de plantio, 
na contagem do rebanho, na 
inspeção geral da propriedade. 
Eles também são eficientes para 
vistorias de linhas de transmissão 
e distribuição de energia elétrica, 
inspeções e medições de 
minas, plataformas de petróleo 
e usinas. Na construção civil, os 
drones são utilizados para fins 
de inspeção e medição de obras, 
desde a terraplanagem até a 
finalização desses projetos.

Drones

Por definição, os drones são veículos 
aéreos não tripulados (vants) dirigidos 
por controle remoto. Eles não são 
novos, como a maioria de nós tende 
a imaginar, e seus predecessores, os 
chamados balões austríacos, foram 
utilizados durante a Primeira Guerra 
de Independência Italiana, em 1849. 
Naquela época, a Áustria controlava 
a maior parte da Itália e produziu 
balões autônomos equipados com 
bombas para atacar Veneza – que, 
na época, era a “República de São 
Marcos”. A experiência não deu muito 
certo, porque os ventos mudaram 
de direção, frustrando os planos dos 
austríacos. Mas, por aí, já se vê que 
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IoT – Internet of Things 

A IoT tem como conceito básico 
conectar à Internet tudo o que 
fazemos e usamos no nosso dia 
a dia. Basicamente, a questão é: 
como utilizar a tecnologia para 
capturar, entender e transformar 
o cotidiano das pessoas e, dessa 
forma, fazer negócios e fidelizar 
clientes? Nunca se pensou tanto 
em armazenar informações. E, para 
isso, os data centers e a tecnologia 
em nuvem estão cada vez maiores 
e mais potentes, buscando 
garantir que todas as informações 
sejam capturadas processadas e 
armazenadas, para gerar negócios 
hoje e no futuro. Nessa corrida pelo 

“data value”, existe um novo desafio, 
que é a segurança da informação 
(cyber security, ou segurança 
cibernética): quem acessa os dados, 
com qual finalidade, por quanto 
tempo? Essa questão vem sendo 
amplamente debatida pelo mercado, 
e, a partir do próximo ano, entrará 
em vigor a Lei Geral de Proteção de 
Dados, que disciplinará o tema sob o 
ponto de vista legal.

Carros conectados, geladeiras 
inteligentes, óculos e relógios que 
monitoram nossos hábitos, redes 
sociais, comércio tradicional que gera 
insights para o comércio digital são 
exemplos simples de como a IoT 
pode trazer beneficios a todos no dia 
a dia. A fusão dos mundos físico e 
digital está pautada pela inovação e 
capacidade de conexão das empresas 
com seus consumidores.

Como prestadoras de serviços 
que vendem a confiança de suas 

marcas, as firmas de auditoria têm 
o desafio de entender de que forma 
seus clientes e consumidores de 
informação percebem dois pontos 
primordiais: (a) o nível de confiança 
que uma marca de auditoria pode 
gerar para clientes, investidores e 
stakeholders; (b) a capacidade que 
uma firma de auditoria tem de gerar 
valor além da entrega tradicional 
estabelecida pelas regras, sem 
causar nenhum impacto à sua 
independencia. Visando a atender aos 
reguladores e a criar valor, as firmas 
de auditoria têm se redesenhado 
na busca de inovação em diversas 
frentes para entregar projetos 
dentro dos padrões de confiabilidade 
requeridos pelas normas e ainda criar 
um diferencial para seus clientes. 

Em tempos nos quais as mudanças 
tecnológicas e a necessidade por 
inovação são quase uma obrigação, 
ficam algumas perguntas: até onde 
iremos? Para onde esses caminhos 
nos levarão? Como será o futuro da 
profissão do auditor?

São perguntas sem respostas 
definitivas neste momento, mas é 
nítido que as empresas de auditoria 
já não são mais as mesmas de cinco 
ou dez anos atrás. Provavelmente, 
veremos mudanças ainda mais 
relevantes em nossa profissão nos 
próximos anos. Ainda que seja 
paradoxal, esse novo mundo mais 
complexo, cheio de tecnologias 
e inovação tem conectado de 
forma cada vez mais simples o 
nosso cotidiano e as interações 
pessoais e profissionais, a partir do 
entendimento e da captura individual 
dos nossos hábitos de vida e de 
consumo, resultado da cadeia de 
valores gerados pelas tecnologias 
que impulsionam, como nunca, 
os negócios das empresas. Seria 
esse o efeito borboleta em sua 
essência?n

Em tempos onde 
as mudanças 
tecnológicas e a 
necessidade por 
inovação são quase 
que uma obrigação, 
ficam algumas 
perguntas: Até onde 
iremos? Para onde 
esses caminhos nos 
levarão? Como será 
o futuro da profissão 
do auditor?


