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A capacitação é parte fundamental da formação dos 
auditores. A profissão exige uma atualização constante dos 
conhecimentos adquiridos, considerando a dinâmica que permeia 
esta atividade e o seu papel perante os acionistas, investidores 
e demais stakeholders. Além disso, embora seja uma profissão 
que pode estar relacionada com um mercado que oferece um 
conjunto cada vez mais amplo de oportunidades, o perfil e a 
profissão do auditor também estão sujeitos a esta dinâmica 
de mudança. Nesse sentido, a pandemia funcionou como um 
impulsionador das mudanças sociais e de novas tendências 
que vão se instalando gradativamente nos diversos setores 
e atividades econômicas, e vem desempenhado um papel 
fundamental na aceleração de investimentos e incorporação 
de novas ferramentas tecnológicas que estão transformando o 
trabalho do auditor, entre as quais podemos destacar aquelas 
que permitem a análise de dados com o uso inteligência artificial 
e data analytics, recursos necessários para uma sociedade em 
constante transformação. 
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Os principais resultados da edição 2021 da pesquisa 
da KPMG com CEOs de todo o mundo (CEO Outlook 
2021 Pulse Survey) comprova essa realidade. O estudo 
detectou que o progresso na digitalização e o surgimento 
de novas tecnologias estão forçando as principais 
empresas do mundo a repensarem sua abordagem 
e estratégia de negócios para responder melhor às 
necessidades dos seus clientes. E isso afeta claramente 
a auditoria. As tarefas simples do cotidiano tornaram-se 
desafiadoras diante de uma pandemia sem um horizonte 
definido para acabar e da necessidade crescente de as 
equipes trabalharem remotamente, tornando complexas, 
atividades antes tão simples como assinar documentos, 
realizar a contagem física dos itens em estoque, ou a 
necessidade de compartilhar arquivos digitais de
grande volume.

Neste cenário, a atividade demanda novas soluções 
que levem a auditoria para um novo patamar na sua 
evolução, mas mantendo ou mesmo aumentando 
os níveis de eficiência e produtividade do processo. 
Para isso, tanto a aceleração registrada nos índices 
de implementação tecnológica das empresas como a 
melhoria contínua observada na chamada “auditoria 
digital” são importantes, representando o próximo passo 
no caminho da transformação desta atividade. E embora 
a maioria das principais empresas nas áreas de auditoria, 
consultoria e consultoria tributária tenham dado sua 
contribuição para essa mudança, a KPMG, além de
ser uma referência, tem sido uma força motriz.

Nesse sentido, é importante destacar as diferentes 
soluções que a KPMG está implementando para 
transformar o trabalho do auditor e aproximá-lo
dos novos padrões impostos pelo “novo normal”.

Por exemplo, a solução “Portal de Assinaturas”
permite a assinatura digital de diversos documentos
com validade jurídica e sem a necessidade da presença 
física dos responsáveis. Acrescente-se a ela o novo 
processo de “circularização”, que permite a substituição 
de cartas em papel e o monitoramento em tempo real
de cada uma das etapas de confirmação de um trabalho 
de auditoria. Neste último ano, 33 mil assinaturas foram
feitas por meio do Portal de Assinaturas e 52 mil 
confirmações foram enviadas pelo sistema
KPMG Confirmation.

No entanto, as mudanças e o processo de adaptação não 
param por aí. Entre os desafios impostos pela pandemia, 
as restrições à circulação de pessoas, decorrentes do 
isolamento social implementado durante a primeira fase 
da crise sanitária, tornaram-se impulsionadores claros das 
mudanças na auditoria, especialmente no que tange 
ao monitoramento dos inventários. Nesse sentido, a 
KPMG adotou mecanismos digitais para realização de 
contagens de estoques em tempo real e remotamente, 
o que dispensou a necessidade da presença física para a 
realização desta atividade, além de ter implementado um 
novo aplicativo que agiliza ainda mais a documentação 
desses trabalhos. Entre muitos outros benefícios, essas 
soluções significaram uma redução de custos de viagem 
e hospedagem, a otimização do tempo para o cliente e 
o auditor, além de uma maior segurança como resultado 
do menor tráfego nas fábricas. Da mesma forma, outras 
soluções emergentes para esta crise devem se somar 
às anteriores, como aquelas disponíveis para realizar 
contagens físicas específicas com drones, entre outras.

Paralelamente, para o segmento de instituições 
financeiras, diversas tecnologias de automação estão 

sendo implementadas, que combinam a análise de 
dados, robotização e inteligência artificial para processar 
grandes volumes de dados. Além disso, as tecnologias 
que incorporam os índices de mercado na execução 
de testes tornam os resultados do auditor ainda mais 
ágeis e precisos. Atualmente, a KPMG está utilizando 
a inteligência artificial na solução “KPMG Cognitive”, 
que permite a leitura, análise e avaliação de diversos 
documentos simultaneamente, e oferece maior
agilidade e eficiência ao trabalho do auditor. Da mesma 
forma, o uso da nuvem e da plataforma “KPMG Clara 
Client Collaboration” melhora a colaboração entre a
KPMG e seus clientes de maneira segura, promove 
a comunicação simples e direta, possibilita o 
acompanhamento das atividades de auditoria de
maneira transparente, ágil e online, além de habilitar
o acesso compartilhado de grandes volumes de dados
por meio de um único canal seguro. 

A prioridade da KPMG tem sido encontrar maneiras 
de acelerar os processos operacionais para poder 
substituir as tarefas manuais por alternativas 
automatizadas e digitais, que também promovam a 
qualidade, consistência e eficiência em cada uma das 
etapas da auditoria. Embora estas representem apenas 
algumas das soluções tecnológicas que estão inovando 
a atividade de auditoria, é importante destacar que há 
outras em desenvolvimento. Em todo caso, a tarefa 
do auditor está em plena transformação, convergindo 
constantemente com as novas demandas das empresas 
e as necessidades de quem a exerce. E a tecnologia tem 
sido uma grande aliada nesse processo.  
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