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Conforme as empresas aceitam plenamente a utilização da automação inteligente 
em todas as suas operações, as áreas de auditoria interna ficam sob uma crescente 
pressão por mudanças. Da mesma maneira que a automação inteligente pode 
auxiliar uma organização a fornecer produtos, e a prestar serviços, mais eficientes, 
ela pode ser utilizada para aumentar a qualidade, a eficiência e a eficácia da área de 
auditoria interna.

Uma nova era para o negócio
No atual ambiente empresarial, a única constante são 
as mudanças. Os clientes estão exigindo cada vez 
mais produtos e serviços sob medida, fornecidos e 
prestados em uma ampla gama de canais, e entregues 
a velocidades antes tidas como impossíveis. As 
organizações tradicionais estão sendo forçadas a elevar 
o nível do seu jogo conforme os novos ingressantes 
no mercado mudam as suas concepções de modelo 
de negócio e se envolvem com os clientes, utilizando 
tecnologias inovadoras não prejudicadas pelas culturas 
corporativas, sistemas e processos legados. 

Enquanto os profissionais dentro das empresas 
tradicionais podem estar confusos quanto ao que fazer 
em relação à utilização de tecnologias como automação 
inteligente, para melhor atender às necessidades 
dos seus clientes, em um nível estratégico, a maioria 
das empresas reconhece que elas precisam aceitar 
plenamente as mudanças caso queiram sobreviver e 
prosperar. À medida que o status quo rapidamente torna-
se obsoleto, as organizações que se agarrarem às velhas 
maneiras de pensar e atuar terão o mesmo destino.

1 KPMG. Growing pains: 2018 Global CEO Outlook(“Dificuldades Vividas com o Crescimento: Global CEO Outlook de 2018
2 KPMG survey on the impact of intelligent automation on business and operating models. (“Pesquisa da KPMG sobre o impacto da automação inteligente no negócio e nos 
modelos operacionais”)

dos CEOs estão preparados para 
liderarem as suas organizações 
através de uma transformação radical 
dos seus modelos de negócio.

70%

das empresas utilizarão a automação 
inteligente na dimensão necessária 
para resolver os problemas nos 
próximos três anos.

49%

dos CEOs acreditam que a agilidade 
é a nova moeda de troca do negócio.59%

dos CEOs dizem que a Inteligência 
Artificial criará mais trabalhos do que 
eliminará. ¹62%

dos executivos pesquisados 
apontaram para a falta de talentos
internos como um de seus maiores 
desafios.

66%

dos CEOs dizem estar  causando 
rupturas de forma ativa em seus 
próprios setores de atuação.72%

dos CEOs esperam focar os 
investimentos em tecnologias 
cognitivas até 2020.60%

Entre os maiores desafios para 
o crescimento estão: o risco 
tecnológico emergente/disruptivo e o 
risco operacional.

O total de gastos com Automação 
inteligente. Irá equivaler a  $232  
bilhões até 2025. 2

O status quo não existe mais



Uma nova era para a auditoria interna
Conforme as organizações transformam atividades 
complexas de negócio pela utilização do recurso de 
soluções inteligentes e de outras tecnologias, as funções 
e atividades realizadas atualmente pelas áreas de auditoria 
interna caminham para tornarem-se irrelevantes no futuro.

Poucas áreas de auditoria interna atualmente estão bem 
posicionadas para a tarefa de prestar asseguração sobre 
os ambientes operacionais complexos e ricos em dados 
que, como esperado, se tornarão mais predominantes 
nos próximos anos. A auditoria interna está também cada 
vez mais sob pressão para prestar serviços além do seu 
tradicional escopo de asseguração, tais como serviços 
consultivos relacionados às áreas principais de risco ou à 
análise lógica proativa de riscos. As mudanças de escopo 
também estão chegando no nível sistêmico. 

Em dezembro de 2018, o Instituto de Auditores Internos 
(IIA) lançou uma revisão das Três Linhas de Defesa — um 
modelo que tem sido utilizado há 20 anos para auxiliar 
na definição e no gerenciamento da governança, dos 
riscos, e dos controles dentro das organizações. 3 Espera-
se que essa revisão fortaleça a aplicabilidade das Três 
Linhas de Defesa, incluindo o potencial de ir além do 
cenário de defesa, de forma a promover o pensamento de 
sistemas, e a enfatizar o valor da automação inteligente, 
da análise lógica/modelagem preditiva, e da identificação 
em tempo real de anomalias.  Ao mesmo tempo, ainda 
que estejamos muito no começo do processo de revisão, 
espera-se que quaisquer mudanças que resultarem desse 
processo deverão ter impacto sobre as áreas de auditoria 
interna, e encontrar uma boa receptividade. 

Criando uma área de auditoria interna proativa, 
viabilizada pela automação inteligente. 
No contexto de um ambiente empresarial conectado, em 
que muitas atividades acontecem em tempo real, em que 
os riscos são mais diversos, e em que a quantidade de 
dados é arrebatadora, para permanecerem relevantes e 
eficazes, as áreas de auditoria interna precisarão repensar 
as suas estratégias e reavaliar o que elas fazem e de 
qual maneira elas realizam o que fazem. Os processos 
manuais atuais estão se tornando proibitivamente 
morosos e caros para as áreas de auditoria interna, que já 
enfrentam pressões de custos e de recursos.

A automação inteligente é um caminho crítico para as 
áreas de auditoria interna elevarem o nível do seu jogo. Se 
utilizada de forma eficaz, ela pode reduzir riscos, aprimorar 
o monitoramento de controles, aumentar a asseguração, 
gerar capacidade ou reduzir custos, e aumentar o valor 
que a auditoria interna agrega ao negócio. Ela também 
pode aumentar o valor das atividades dos funcionários, 
disponibilizando a estes dados mais concretos para a 
tomada de decisão e para permitir que estes foquem 
em atividades de maior valor, tal como a realização 
de análises mais profundas em relação às causas-raiz 
para exceções e para anomalias. Todavia, para muitos 
dos líderes de auditoria interna, a implementação da 

Somente 13 por cento dos diretores de auditoria 
concordam plenamente que as suas áreas de 
auditoria interna são ágeis na adoção de novas 
tecnologias ou novos processos, enquanto 
somente 32 por cento concordam plenamente que 
as suas áreas de auditoria interna contestam o seu 
próprio status quo.4

A sua auditoria interna tem 
conhecimento das mudanças dentro da 
sua organização e está consciente das 
implicações destas?

1

Quais são os principais desafios 
relacionados ao cumprimento das 
instruções da sua área de auditoria 
interna atualmente?

2

Quão aberta a mudanças é a sua área 
de auditoria interna?3

Quais mudanças regulatórias ou 
sistêmicas estão ocorrendo ou estão 
incluídas que possam afetar a sua área 
de auditoria interna no futuro?

4

Como a sua área de auditoria interna 
utiliza a automação inteligente para 
redefinir o que você faz, e como você 
faz isso?

5

3 Institute of Internal Auditors. IIA Launches Global Review of “Three Lines of Defense”(Instituto de Auditores Internos. O IAA lança a Revisão Global das Três Linhas de defesa”
4 Institute of Internal Auditors. 2018 North American Pulse of auditoria interna. (Instituto de Auditores Internos. Evolução da Auditoria Interna).  A Necessidade de Urgência da 
Transformação da auditoria interna

automação inteligente será uma batalha que exigirá 
muito esforço, e muita determinação. Ao mesmo 
tempo que as tecnologias de automação inteligente 
requerem um planejamento criterioso e fontes de dados 
robustas — entre uma série de outros requisitos — o 
desafio real para a maioria das áreas de auditoria interna 
ficará por conta dos recursos. Culturas e processos 
entrincheirados impedirão que muitas áreas sigam em 
frente rapidamente, e a necessidade de adquirir conjuntos 
singulares de habilidades forçará as lideranças de auditoria 
interna a repensarem as suas estratégias de talentos.  

Saiba mais
Para mais informações sobre como utilizar a automação 
inteligente na auditoria interna, acesse a página de 
automação inteligente e auditoria interna da KPMG.
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