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A pandemia de Covid-19 afeta 
radicalmente a sociedade:

• Distanciamento social

• Desemprego

• Hábitos de higiene

• Pressão sobre sistema de 
saúde

• Educação a distância

• Trabalho remoto

• Comércio eletrônico



Mudanças para o trabalhador do conhecimento

• Trabalho em casa

• Flexibilização de horários

• Redução do contato social

• Maior necessidade da tecnologia para se comunicar 
e realizar o trabalho

• Novo modelo mental  Cultura de trabalho remoto

• Riscos à saúde física e mental



E chegamos à nossa questão central

QUAIS OS IMPACTOS DA PANDEMIA SOBRE O 
TRABALHO DA AUDITORIA?



6



7



Conceitos

• Trabalho remoto: trabalho realizado a distância, de 
casa ou de qualquer outro lugar.

• Equipes distribuídas: seus integrantes colaboram 
sem estar presentes no mesmo local de trabalho.

• Procedimentos remotos: procedimentos de 
auditoria para obtenção de evidências sem a 
necessidade da presença física do auditor nas 
instalações do auditado ou junto ao objeto.



Os desafios imediatos para o trabalho da auditoria decorrem da 
necessidade de trabalhar remotamente com equipes 
distribuídas.

1. Como organizar o trabalho e coordenar as ações da 
equipe?

2. Como se relacionar com auditados e clientes da auditoria?

3. Como obter evidências remotamente?

4. Como garantir a segurança da informação?

5. Como garantir a sustentabilidade do trabalho remoto em 
auditoria?



1. Como organizar o trabalho e coordenar as ações da equipe?

• Definir como deve ser a comunicação na equipe (canais, 
regularidade)

• Potencializar a colaboração com apoio de software 
específico

Oportunidade

Adotar métodos ágeis de gestão



2. Como se relacionar com auditados e clientes da auditoria?

• Combinar com os auditados como se dará a comunicação 
com a auditoria interna

• Realizar as reuniões e entrevistas usando videoconferência

• Possibilidade de gravar traz vantagens e riscos

• Para a aplicação de técnicas de avaliação de riscos ou 
análise de problemas, utilizar murais virtuais (p.ex. 
metroretro.io)



3. Como obter evidências remotamente?

• Requisição de informações é formal e feita remotamente

• Tudo o que era realizado para obter informação do auditado 
por meio de contato presencial passa a ser feito por 
videoconferência ou e-mail

• Inspeção física e observação direta passa a ser feita com a 
colaboração do auditado para a transmissão de imagens de 
objetos físicos e atividades

• Quando houver prejuízo à qualidade das evidências obtidas 
remotamente, pode-se valer de procedimentos presenciais 
adotando-se os cuidados sanitários requeridos



Vantagens dos procedimentos remotos

• Redução de custos com viagens

• Redução de tempo gasto em deslocamentos

• Menor exposição a riscos para a saúde

Desvantagem

• Perde-se a oportunidade de observar o ambiente 
organizacional e captar fortuitamente informações que 
poderiam contribuir com a auditoria



4. Como garantir a segurança da informação utilizada em 
auditoria?

• Orientar servidores sobre procedimentos de segurança da 
informação a serem adotados quando em trabalho fora das 
instalações do órgão

• Estabelecer procedimento seguro e prático para troca, 
guarda e recuperação de informações



5. Como garantir a sustentabilidade do trabalho remoto em 
auditoria?

• Moldar a cultura da unidade de auditoria interna (e dos 
auditados) fortalecendo a crença de que procedimentos 
remotos permitem a obtenção de evidências suficientes e 
apropriadas e de que é possível trabalhar bem de casa

• Capacitar auditores para uso de ferramentas colaborativas 

• Oferecer suporte aos auditores em trabalho remoto para a 
manutenção do bem-estar físico e emocional

• Oferecer suporte material/financeiro aos auditores



“Acredito que quando a crise acabar, as pessoas
sentirão ainda mais a necessidade de estabelecer
vínculos sociais. Não creio que possa haver uma
mudança fundamental na natureza humana.”

Yuval Harari



TCU aprovará estratégia para ampliar o uso de procedimentos 
remotos em auditorias focada nestes objetivos:

1. Internalizar boas práticas para a realização de 
procedimentos remotos em auditorias

2. Aumentar a eficiência do processo de auditoria valendo-se 
de redesenho e automação de processos

3. Garantir a segurança da informação utilizada em auditoria 
e sua pronta recuperação



4. Sensibilizar e orientar gestores públicos para participar de 
auditorias conduzidas remotamente pelo TCU

5. Transformar a cultura organizacional para facilitar a gestão 
de equipes distribuídas e o trabalho colaborativo remoto 
em auditoria

6. Promover o uso intensivo de ciência de dados e 
inteligência artificial em auditoria



Agradeço pela atenção.
salvatore@tcu.gov.br


