
COVID – 19

A crise causada pelo coronavírus 
(Covid-19) vem prejudicando a vida 
das pessoas e de empresas em todo 
o País. A pandemia também tem 
provocado um grande impacto nos 
mercados de capital, cancelamento de 
voos e prejudicado a psique coletiva.

e a função a ser 
desempenhada pelos 
líderes de Auditoria 
Interna

Ser criativo
transforma negócios.
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Existem muitas perguntas ainda sem 
respostas em relação às implicações 
do coronavírus para as organizações, 
tanto a curto como a longo prazos, 
independentemente da região 
geográfica em que elas estão localizadas 
ou do setor em que elas operam. 
Recomendamos que o líder de Auditoria 
Interna avalie os possíveis cenários 
futuros, considerando que a crise poderá 
afetar a sua equipe, colegas de trabalho, 
clientes e negócios, de maneira holística 
e colaborativa.

O propósito desta primeira publicação é 
destacar algumas considerações práticas 
voltadas para os líderes de Auditoria 
Interna sobre o modo como eles 
executam o plano de auditoria, a forma 
pela qual o trabalho será realizado e as 
considerações acerca da gestão de suas 
equipes.  

Em um futuro próximo, será importante 
continuar a gerenciar o seu trabalho com 
responsabilidade e a fazer o que é melhor 
para a sua organização, bem como para 
a sua equipe. Essa tarefa pode tornar-se 
mais desafiadora à medida que a ameaça 
do vírus se espalha e as empresas colocam 
em prática seus planos de resposta a 
crises. Os membros da sua equipe terão 
dificuldades, preocupações e perspectivas 
diferentes, e terão como base suas próprias 
experiências profissionais e pessoais.

Considerações a 
serem feitas de 
imediato



Este é um momento que requer 
disciplina pessoal, e os líderes de 
Auditoria Interna podem ser um 
exemplo a ser seguido. 

É importante manter linhas de 
comunicação claras e consistentes com as 
equipes e lembrar que devem ser tomadas 
as medidas necessárias para proteger 
tanto os membros das equipes quanto 
seus familiares. Também é essencial 
seguir as orientações da sua organização 
e das principais agências de saúde pública 
para evitar espalhar medos infundados. 
Procure manter uma comunicação ativa 
sobre o local e as condições de saúde 
dos membros da equipe. A maioria das 
organizações, como a KPMG, possui um 
procedimento de 

triagem emergencial dos funcionários. 
Reserve um tempo para rever esses 
protocolos, certificando-se de que eles 
sejam apropriados a circunstância e 
lembrando os membros da equipe acerca 
da relevância de seguir os procedimentos 
da organização. Se não houver uma 
orientação estabelecida, o líder poderá 
desenvolver um procedimento pontual e 
específico para gerir a equipe e prestar 
assistência a ela.  

Também é o momento de rever os Planos 
de Continuidade dos Negócios nos níveis 
de cada departamento e da organização 
como um todo e rapidamente empregar 
esforços em prol de um engajamento 
ativo, tanto seu quanto dos membros da 
sua equipe na execução desses planos, 
conforme necessário. Caso o programa de 
gestão de crises atualmente em vigor não
contemple um cenário de pandemia, a 
experiência, as ferramentas e as visões 
do departamento de Auditoria Interna 
poderão ser de valor inestimável para 
o desenvolvimento de planos para tal 
finalidade.

Tempos árduos requerem uma 
liderança extraordinária. 

É imprescindível que os líderes interajam 
com a liderança-chave de negócios e 
ofereçam assistência as suas equipes. Por 
exemplo, a sua organização pode estar 
direcionando operações críticas realizadas 
em suas instalações, outros locais ou, 
ainda, acumulando estoques de reserva 
em sua cadeia de suprimentos para obter 
escala. Poderá haver fatores de risco 
adicionais nessas mudanças operacionais 
que precisarão ser considerados. As 
modificações na organização - como forma 
de respostas aos desafios - podem criar 
oportunidades para aprimorar os processos 
de gestão de riscos e, assim, proteger a 
empresa de forma mais eficaz.

Os recentes acontecimentos 
desencadeados pelo coronavírus são 
um importante lembrete de que os 
planos de auditoria tampouco as formas 
de realização do trabalho são estáticas. 
Reserve um tempo para examinar tais 
planejamentos e redefinir as prioridades 
das próximas auditorias, tendo como base 
sua relevância, os requisitos regulatórios 
e a possibilidade de realizá-los em um 
ambiente que potencialmente passará por 
disrupções. À medida que a situação evoluir 
e as restrições de viagem mudarem, você 
poderá precisar analisar como concluir as 
auditorias sem ter acesso físico aos locais 
corporativos.



Será fundamental sintonizar regularmente 
as perspectivas dos trabalhadores remotos 
reconectando-as ao seu propósito. 

É uma sensação estranha quando a equipe 
não consegue trabalhar em conjunto, 
lado a lado. Se for tomada a decisão 
de que alguns membros de sua equipe 
- localizados em determinadas regiões - 
trabalhem de casa, eles precisarão dos 
recursos tecnológicos adequados e de 
princípios norteadores sobre como agir 
neste momento tão incomum. 

Você precisará analisar como o modelo 
operacional da sua equipe funciona e 
quais mudanças devem ser feitas para que 
ele esteja de acordo com as suas atuais 
responsabilidades.

Recomenda-se criar regras acerca de 
como o time deve se comportar. Os líderes 
precisam analisar as seguintes mudanças 
que poderão ter um impacto sobre suas 
equipes:

Considerações 
a serem feitas a 
longo prazo

Haverá a necessidade de realizar 
mais reuniões virtuais em diferentes 
fusos horários, além de um 
monitoramento contínuo sobre o 
progresso dos trabalhos. Se houver 
uma comunicação e um entendimento 
iniciais de que acontecerão interações 
virtuais, será provável que a equipe 
interprete o novo paradigma da 
forma pretendida pela administração, 
que consiste no fato de que os 
líderes continuarão a ter que prestar 
contas sobre a produtividade da sua 
respectiva equipe.

O trabalho remoto da equipe poderá 
aumentar as responsabilidades fora do 
trabalho. Possíveis interrupções nos 
serviços de atendimento e cuidado 
de idosos e no funcionamento das 
creches e escolas poderão gerar 
desafios. Os líderes devem se 
comunicar com os times e trabalhar 
com a empresa para entender 
esses desafios e prestar o suporte 
adequado.

Trace estratégias sobre como usar 
o tempo da sua equipe da melhor 
forma possível. Algumas organizações 
já suspenderam viagens, e muitas 
outras poderão fazer o mesmo. Esta é 
uma grande oportunidade de desafiar 
o seu time a trabalhar e pensar de 
forma diferente.

A Auditoria Interna não estará imune 
a possíveis suspensões de atividades, 
o que poderá gerar um aumento 
significativo na disponibilidade dos 
membros da equipe, resultando em 
oportunidades para os auditores 
internos finalizarem tarefas não 
concluídas, ou, ainda mais importante, 
gerarem um impacto significativo a 
respeito das competências em gestão 
dos riscos da organização de novas e 
diferentes maneiras.



Por fim, como poderíamos utilizar 
estratégias digitais para, assim, 
trazer mais insights e segurança á 
empresa?  

As organizações estão explorando 
formas inovadoras de se conectar com 
clientes, fornecedores e funcionários. As 
conferências, por exemplo, com dezenas 
de participantes estão sendo realizadas 
de maneira totalmente digital - muitas 
organizações estão fazendo essa transição 
com uma antecedência de poucas 
semanas.

Os líderes devem considerar como estas 
mesmas tecnologias podem aprimorar o 
modo como o setor de Auditoria Interna 
pode  gerar valor.

Recomendamos que o líder reflita sobre 
as áreas a seguir, nas quais as estratégias 
digitais poderiam desempenhar um papel 
fundamental tanto para que cada uma 
delas se mantenha produtiva, enquanto lida 
com as questões relativas ao coronavírus, 
quanto para identificar melhorias. E, sendo 
assim, pode despontar como uma área de 
Auditoria Interna ágil, enxuta e produtiva 
em comparação com anos anteriores.

Uma verificação cuidadosa deve ser 
feita em relação ao modo como a 
análise de dados poderá ser realizada, 
utilizando sistemas centralizados para 
executar auditorias internas sem a 
necessidade das tradicionais visitas 
aos locais. Por exemplo, o uso de 
ferramentas de análise de dados 
pode envolver a avaliação de locais 
ou processos que apresentem um 
ambiente de controle mais maduro 
baseado em um desempenho 
histórico em comparação com aqueles 
que apresentam mais riscos para a 
organização.

Considere substituir as reuniões 
presenciais por videoconferências e 
softwares para gestão de projetos 
para reduzir o tempo gasto lendo os 
e-mails, bem como os respondendo. 

Revise o plano de auditoria interna 
e reveja a sua abordagem. Se uma 
equipe não puder visitar um local 
fisicamente, pense em formas 
criativas de, ainda assim, fazer uma 
avaliação de risco das operações 
da empresa. Por exemplo, se as 
instalações fabris tiverem câmeras de 
segurança, a auditoria interna poderia 
utilizar

Planeje atividades de formação 
de equipe e socialização entre 
os membros como você faria no 
escritório. Reserve um tempo para 
conversar sobre a vida pessoal de 
cada um. Crie um formato aberto 
no qual as pessoas desfrutem do 
compartilhamento de experiências, 
permitindo, assim, que elas sintam 
que fazem parte da equipe e se 
sintam felizes por isso.

essas imagens para identificar se os 
controles físicos críticos continuam 
funcionando? 



Por fim, na qualidade de líderes, às 
vezes, sentimos que devemos achar 
soluções para todos os desafios 
impostos por uma situação como esta 
que estamos vivendo. Embora os 
líderes devam definir a direção a ser 
seguida e fazer crescer a confiança, 
existem outros aspectos de gestão 
de equipes durante uma crise que 
podem ser “controlados” pela equipe 
principal.

Pode ser favorável para os líderes 
de Auditoria Interna notar que o 
time liderado por eles é formado 
por profissionais habilidosos, que 
desempenham muito melhor suas 
tarefas quando são envolvidos no 
processo de desenvolvimento de 
uma solução para o problema - e não 
quando outras pessoas dizem o que 
devem fazer.
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