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A função e o foco da Auditoria Interna (AI) estão sempre em evolução. Este artigo oferece insights rápidos sobre o que os líderes de AI estão ouvindo, 

considerando em fazer e discutindo com as suas partes interessadas atualmente em todos os elementos essenciais da pauta dos seus Executivos. 

A pauta
Estratégia e gestão de valor

— Alinhar-se como um parceiro proativo e mais estratégico, ao invés de ser um fiscalizador 

— Acabar com as divisões das Três Linhas; situações de reequilíbrio onde a terceira linha foi 

excessivamente longe para ser independente, e não envolvida o suficiente para resolver problemas

— Desenvolver a marca de AI sobretudo em relação a como sair do escritório e encontrar 

as pessoas em um ambiente virtual 

Riscos empresariais impactando o plano de auditoria

— Questões ambientais, sociais e de governança (ESG) 

— Novos produtos e modelos inovadores de receita 

— Segurança Cibernética, sobretudo em relação à 

resposta a incidentes de ransomware

— Iniciativas de transformação e grandes projetos

— Fusões e aquisições, e atividade de integração

— Força de trabalho móvel 

— Aplicativos e governança com base na nuvem  

— Digitalização, canais diretos ao consumidor e 

comércio conectado 

— Cadeia de suprimentos

— Confiança e segurança (colaboradores, clientes etc.)  

— Ambiente macroeconômico em mudança

— Programa Sarbanes-Oxley 

Força de trabalho e competências

— Competências de Data Analytics em desenvolvimento

— Conjuntos de habilidades em mudança pedem mudanças específicas no modelo de realização de AI

— Gestão de talentos, desenvolvimento, moral e psicológico da equipe, e compartilhamento de conhecimento 

em um ambiente geral  

— Distribuição geográfica da equipe e acesso aos talentos em face das práticas de trabalho mais virtuais

Operações de Auditoria

— Operando com maior agilidade e adaptando a avaliação de risco de AI e o plano da maneira adequada

— Adotando novas ferramentas e técnicas para a construção de relacionamentos, para a auditoria, para a 

emissão de relatórios e para a reutilização do tempo ganho a partir do uso dessas técnicas  

— Restringindo ou oferecendo recursos alternativos devido à captação e ao fazer mais com menos

— Aumentando o alinhamento e o trabalho com funções de segunda linha para evitar a duplicação de esforços 
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