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Nos últimos anos, mui-
to mudou no panora-
ma da Auditoria em 

Portugal e o sector tem gran-
des desafios pela frente. É sobre 
isto que lhe fala, entre outros 
assuntos, o vogal do Conselho 
Diretivo  da Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas, OROC, 
nosso parceiro nesta publica-
ção, na entrevista de abertura.
Trazemos-lhe também, como 
não podia deixar de ser, as vo-
zes das empresas mais impor-
tantes em Portugal. Não perca 
a entrevista com o deputy 
chairman da KMPG no nosso 
país e perceba como, face às 
constantes transformações 
não só na Auditoria como em 
vários outros aspetos da vida 
empresarial, esta firma defi-
niu um novo perfil do auditor, 
pronto para os desafios do sé-
culo XXI. 
Logo a seguir, leia a entrevis-
ta ao managing director da 
Mazars, na qual defende a 
joint audit como forma ideal 
de fazer Auditoria e, ao virar 
da página, encontre o artigo 

sobre a importância da Audi-
toria externa para as pequenas 
e médias empresas que nos es-
creve o partner da DFK.
Trazemos-lhe ainda a entre-
vista ao managing partner 
da Baker Tilly em Portugal, 
que destaca a importância 
da credibilidade do auditor, 
e a fechar a edição, deixa-
mos-lhe mais um contributo 
da OROC em prol da qua-
lidade do sector e dos seus 

profissionais, onde ficará a 
saber quais os próximos cur-
sos e ações de formação que 
a Ordem promove em Lis-
boa e no Porto.
Esperamos que a informação 
que aqui reunimos ajude o lei-
tor a fazer um retrato mais fiel 
sobre a Auditoria em Portugal 
e, sobretudo, contribua para 
mostrar que a qualidade tem 
de ser cada vez mais uma prio-
ridade no nosso País.
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Quais os desafios atuais das em-
presas de auditoria? 
São vários os desafios que hoje 
se colocam às empresas de audi-
toria, em particular às de menor 
dimensão. Pela sua relevância 
posso referir os seguintes:
Ao nível da estratégia:
Ponderar sobre as suas hipóteses 
de crescimento, visando o refor-
ço do seu posicionamento no 
mercado, através da sua inserção 
numa rede de auditoria (inter-
nacional) ou num consórcio de 
empresas de auditoria, como so-
luções mais imediatas.
Motivar os seus quadros, por via 
da promoção contínua de ações 
de formação e de revalorização 
salarial em função do desempe-
nho, bem como criar estímulos 
para a fixação dos recursos huma-
nos e inerente opção pela carreira 
decorrente do exercício conti-
nuado de funções de auditoria.
Acompanhar as alterações po-
líticas, sociais e económicas no 
plano internacional e europeu, 
bem como as mutações nos sis-
temas monetário (criptomoe-
das), financeiro e tecnológico, 
com impacto no domínio da 
auditoria.
Adaptar as metodologias de tra-
balho em função das mudanças 
registadas no contexto técnico 
profissional, por força das inova-
ções regulamentares, tecnológi-
cas e digitais.
Ao nível da organização interna:
Fortalecer o controlo de qualida-
de dos trabalhos realizados.
Assentar a auditoria na análise do 
risco em detrimento da auditoria 
tradicional.
Realizar trabalhos de auditoria 
com abordagens novas suporta-
das por tecnologia.

Promover a revisão do trabalho, 
avaliando a sua suficiência face à 
opinião emitida.
Garantir a participação ativa dos 
auditores em ações de formação 
que reforçam a qualidade do tra-
balho de auditoria.
Proporcionar aos técnicos 
oportunidades de aquisição de 
competências complementares, 
necessárias ao melhor desenvol-
vimento dos trabalhos de audi-
toria, nos vários domínios do co-
nhecimento (direito, economia, 
sociologia, fiscalidade, informáti-
ca, mercados financeiros e de ca-
pitais, cibersegurança, etc).
Recorrer a especialistas face à na-
tureza, ao risco e à complexidade 
do trabalho a desenvolver.
Ao nível do trabalho realizado no 
cliente:
Reforçar a metodologia do pla-
neamento do trabalho e da análise 
do risco do trabalho de auditoria.
Dar especial atenção à análise dos 
sistemas de controlo interno e de 
informação.
Adaptar os procedimentos e 
as técnicas de auditoria face 
às novas obrigações legais (be-
neficiário efetivo, combate 

ao branqueamento de capi-
tais e ao financiamento de 
terrorismo).   

E quais os principais desafios 
da OROC atualmente?
Penso que temos bastantes de-
safios pela frente. Destaco, por 
exemplo, a necessidade de dar 
continuidade ao trabalho desen-
volvido pelo atual conselho dire-
tivo no seu primeiro ano de man-
dato, bem como por anteriores 
conselhos diretivos, com enfoque 
nos seguintes pontos: 
Criar condições para continuar 
a garantir adequadas formas de 
comunicação e de colaboração 
com o supervisor (CMVM), que 
contribuam para a qualidade do 
trabalho de auditoria e para uma 
desejada adesão dos auditores 
ao contexto regulatório. 
Promover a divulgação da relevân-
cia das funções de interesse públi-
co exercidas pelos revisores ofi-
ciais de contas (ROC), quer para o 
reforço da confiança no mercado e 
na economia quer para as expecta-
tivas da sociedade em geral.  
Continuar a apoiar a atividade 
dos ROC com emissão de guias 

de aplicação técnica e de manuais 
de auditoria.
Promover o reforço da proximida-
de dos associados com a Ordem, 
desde logo por via comunicacio-
nal, assente em processos tecnoló-
gicos em detrimento do papel.
Efetuar trabalhos que visam atin-
gir maiores níveis de excelência 
ao nível do acesso à profissão de 
ROC, do controlo de qualidade 
da atividade de auditoria reali-
zada pelos mesmos e sujeitos à 
supervisão da OROC, da dispo-
nibilização de ações de formação 
ajustadas ao melhor desempenho 
de funções de auditoria, do con-
trolo da atividade profissional e 
da supervisão de auditoria.
Assegurar a melhor recetivida-
de e apoio aos novos ROC no 

OROC

“Temos bastantes desafios pela frente”
António de Sousa Menezes, vogal do conselho diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, comenta os 
desafios da Ordem e a profissão de auditor que, na sua opinião, teve uma evolução positiva com o novo normativo.
Frisa que a deteção de fraudes não é o objetivo primordial da auditoria, mas considera que alguns procedimentos podem 
ajudar a detetar uma eventual ocorrência. Um olhar atento e sabedor sobre o atual momento do sector e da profissão

Para António de Sousa Menezes, os ROC contribuem para uma maior garantia da fiabilidade da informação

Além da melhor 
receptividade e 
apoio aos novos 
ROC, a Ordem 
quer assegurar um 
acompanhamento 
adequado aos 
ROC de idade 
mais avançada 

Vemos de forma 
muito positiva a 
evolução registada 
no sector público 
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exercício de funções de auditoria, 
bem como o melhor acompanha-
mento dos ROC de idade mais 
avançada que possam ter maio-
res dificuldades em assimilar 
rápida e adequadamente todas 
as mutações com incidência no 
desempenho daquelas funções, 
sensibilizando-os também para o 
benefício decorrente da partilha 
da sua carteira de clientes com a 
contratação de ROC das gera-
ções mais recentes.   
Sensibilizar os associados para 
a importância da prática de ho-
norários mais compatíveis com a 
natureza e complexidade de tra-
balho a realizar, atento o número 
necessário de horas de trabalho 
do auditor que garanta a sua 
qualidade.  
Reforçar a participação e cola-
boração com entidades interna-
cionais, incluindo as europeias, 
que contribuem de modo muito 
positivo para a qualidade do tra-
balho, por via da emissão de nor-
mas internacionais de auditoria 
e de contabilidade, ou de outras 
orientações, e fazer chegar às 
principais instâncias contributos 
da realidade nacional que possam 
ser tidos em conta na normaliza-
ção internacional, tendo sempre 
presente o interesse público.

O que destaca na transfor-
mação da auditoria que está a 
acontecer na Europa e particu-
larmente em Portugal?
Seguindo as melhores práticas 
do atual exercício das funções 
de auditoria no plano europeu, a 
atividade de auditoria em Portu-
gal tende a suportar/evidenciar 
a realização do respetivo tra-
balho em processos e soluções 
em ambiente informático (isto 
é, em informação residente em 
máquinas), em detrimento do 
papel, notando-se um aumento 
significativo da grau de exigência 
e da intervenção regulatória que 
se reflete também num rigoroso 
controlo de qualidade do traba-
lho desenvolvido.    

Como comenta a evolução na 
formação dos auditores?
Entende-se que se tem registado 
progressos significativos neste 

domínio, decorrente também da 
qualidade da oferta formativa dis-
ponibilizada pela academia, pelas 
entidades institucionais, incluin-
do a respetiva ordem profissional 
e da relevância dada atualmente 
pelos auditores à vertente da 
formação.   

O que destaca como novidade 
na forma de fazer auditoria 
hoje?
O enfoque na análise do risco, 
entendido como determinante 
para a boa prossecução dos obje-
tivos de um trabalho de auditoria, 
a atenção dada aos sistemas de 
controlo interno e de informação 
e o recurso, sempre que possível, 
aos procedimentos de auditoria 
suportados por processos/solu-
ções informáticas. 

O sector ganhou de facto mais 
segurança com a Reforma 
Europeia?
Considera-se que o novo nor-
mativo do sector veio contribuir 
para uma evolução positiva do 
exercício da profissão de auditor, 
tornando-a mais exigente em 
matérias como a independência, 
o ceticismo profissional, o relato, 
a prestação de serviços distintos 
de auditoria, a supervisão, o con-
trolo de qualidade, o regime san-
cionatório e as auditorias a EIP 
– Entidades de Interesse Público. 
As alterações provocadas pela 
entrada em vigor do novo qua-
dro jurídico de auditoria tiveram 
impactos diferenciados nos dife-
rentes intervenientes do sector, 
variando em função da sua orga-
nização, dimensão e fundamen-
talmente de clientes-alvo EIP.

Como conviver com a deteção 
a posteriori de fraudes por en-
tidades reguladoras, judiciais 
ou outras, praticadas em exer-
cícios económicos cujas contas 
foram auditadas? 
Embora a deteção de fraudes não 
constitua objetivo fundamental 
de um trabalho de auditoria, o 
planeamento do trabalho realiza-
do, a análise do risco efetuada e os 
procedimentos de auditoria po-
dem permitir detetar uma even-
tual ocorrência.
Na verdade, o trabalho de audi-
toria tem como preocupação 
essencial assegurar a qualidade 
das demonstrações financeiras e 
a fiabilidade da informação apre-
sentada, atestando que a mesma 
está isenta de erros materiais até 
um mínimo aceitável (nível de 
confiança).
Outro contributo importante 
para dificultar a prática de fraudes 
ou para identificar a sua eventual 
ocorrência, advém da qualidade 
dos sistemas de controlo interno 
da própria entidade auditada (o 
designado autocontrolo).
Mas não vamos alimentar equí-
vocos! Por muito sofisticados e 
seguros que sejam os sistemas de 
controlo interno, e em situações 
em que se pode ser escrutinado 
por terceiros (controladores) 
no sentido de concluir que o 
respetivo trabalho de auditoria 
foi bem executado, nada nem 
ninguém pode garantir que os 
períodos auditados estão isentos 
de prática de fraudes, conhecidas 

eventualmente mais tarde, e 
geralmente na sequência de 
denúncias.    

Como olha para o sector pú-
blico face à adoção recente de 
um sistema de normalização 
contabilística?
Vemos de forma muito positiva 
a evolução registada no sector 
público (Administração Cen-
tral e Local), na medida em que 
contribui quer para a efetiva 
normalização contabilística 
nacional (através da adoção de 
um sistema contabilístico nos 
sectores público e privado com 
os mesmos princípios), quer 
para o acréscimo qualitativo da 
informação disponível de apoio 
à gestão pública, sem perda de 
informação necessária e deter-
minante para a contabilidade 
pública.
A consolidação gradual deste 
processo de mudança no sector 
público, também acompanhado e 
apoiado tecnicamente por conta-
bilistas e ROC/SROC, levará no 
final daquele processo de mudan-
ça à obtenção, no médio prazo, 
do Balanço do Estado e da Conta 
Geral do Estado certificada pelo 
Tribunal de Contas.
Claro que os ROC, com a sua ex-
periência e intervenção regular 
no sector público, contribuem, 
com os seus pareceres, para uma 
maior garantia da fiabilidade 
e credibilidade da informação 
constante de demonstrações or-
çamentais e financeiras.

Nada nem 
ninguém pode 
garantir que 
os períodos 
auditados estão 
isentos de prática 
de fraudes
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Quais os principais desa-
fios para as empresas de 
auditoria?
Na KPMG estamos empenha-
dos em implementar medidas 
que fortaleçam o princípio de 
sermos a clear choice das nossas 
pessoas, dos clientes e do mer-
cado. Atentos a este objetivo, os 
maiores desafios assentam no 
reforço da confiança e na trans-
formação digital. 
A questão da confiança é funda-
mental. O princípio de public 
trust, que analistas e mercado tan-
to debatem, não só tem de estar 
no topo das nossas prioridades 
como tem de ser visível em tudo 
o que fazemos com os clientes e 
reguladores. Este compromisso 
tem vindo a ser consolidado atra-
vés da melhoria da qualidade do 
trabalho, do esforço permanente 
de adequação das equipas à di-
mensão dos clientes, bem como 
de um forte investimento na re-
visão da nossa metodologia e nas 
ferramentas disponibilizadas aos 
nossos profissionais.

Como definem a qualidade?
Para nós, qualidade é o resulta-
do de auditorias executadas de 
forma consistente, alinhadas 
com os requisitos e padrões 
aplicáveis à profissão, num con-
texto de sistemas adequados de 
controlo de qualidade robustos. 
Adicionalmente, procuramos 
que todas as atividades relacio-
nadas que levamos a cabo sejam 
executadas em linha com os 
mais elevados níveis de objecti-
vidade, independência, ética e 
integridade. Esta mensagem na 
KPMG é clara e partilhada por 
todos os nossos profissionais. 

Quais os desafios associados à 
transformação digital?
A KPMG Portugal é hoje uma 
referência na rede global em 
matéria de inovação. Através 

dos ativos em que as nossas 
equipas têm vindo a trabalhar, 
somos reconhecidos pelo nos-
so contributo para transformar 
a profissão e com isso torná-la 
mais atrativa. Este investimento 
em inovação está a revolucionar 
a forma como trabalhamos e os 
perfis que procuramos. Hoje 
não procuramos perfis clássi-
cos, focados essencialmente no 
conhecimento técnico das nor-
mas, procuramos o que designá-
mos Auditores 4.0.

O que é um Auditor 4.0?
O futuro da profissão passa 
também pela transformação 
das pessoas e por isso um novo 

perfil requer uma designação 
diferente. O nosso trabalho 
está, cada vez mais, suportado 
em processos  de Data & Analy-
tics, automação e Inteligência 
Artificial. Estas novas dimen-
sões requerem novos perfis de 
talento. Consideramos que o 
Auditor 4.0 traduz o perfil que 
nos levará daqui para a frente, 
em linha com os desenvolvi-
mentos da 4.ª Revolução In-
dustrial. É um perfil de talento 
sofisticado, com conhecimen-
tos contabilísticos e financei-
ros sólidos, mas digital native, 
apaixonado por inovação e 
com uma apurada curiosidade 
intelectual. No século XXI, não 

KPMG

“O futuro da profissão passa 
pelo perfil do Auditor 4.0”
Ao apontar o reforço da confiança e a transformação digital como os maiores desafios para as empresas de auditoria, 
a KPMG muda o perfil do auditor. Nesta entrevista, Vitor Ribeirinho, deputy chairman em Portugal, explica porquê

Vitor Ribeirinho, deputy chairman da KPMG em Portugal, defende que no século XXI não se pode continuar a olhar para a profissão com a mentalidade do século XX

O sector 
onde a nossa 
transformação 
da oferta é mais 
evidente e bem-
sucedida é no 
sector financeiro
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podemos trabalhar com a men-
talidade do século XX.

O que destaca na transfor-
mação da auditoria que está a 
acontecer na Europa e parti-
cularmente em Portugal?
A KPMG Portugal não se li-
mita a recolher da rede global 
os produtos ou ativos que vão 
sendo disponibilizados. A nos-
sa dimensão não inibe a nossa 
ambição. Estamos, natural-
mente, alinhados com a rede 
global nos grandes investimen-
tos que estão a transformar a 
função, mas somos parte ativa 
do processo, quer ao nível do 
desenvolvimento da nossa 
nova metodologia de auditoria, 
cuja implementação se inicia 
este ano, quer de ferramentas 
específicas de automatização e 
Data & Analitics. 
Esta nova metodologia de au-
ditoria representa um salto 
qualitativo e de inovação, em 
resultado da centralização, 
numa única plataforma tecno-
lógica, de todos os componen-
tes do workflow de auditoria. 
Isto permitirá estender as 
capacidades de análise, obter 
evidências de auditoria aper-
feiçoadas e ter uma visão mais 
transversal dos riscos da ativi-
dade e do reporte financeiro 
dos clientes. Estas inovações 
serão contributos fundamen-
tais para a confiança do mer-
cado em relação ao papel dos 
auditores em geral e especifica-
mente sobre a KPMG.

Que outras iniciativas na 
KPMG foram determina-
das pelas novas regras em 
Auditoria?
Com a reforma da profissão 
tornou-se necessário redefi-
nirmos a estratégia e o nosso 
posicionamento. Mas este de-
safio foi uma oportunidade de 
transformar a relação com os 
clientes e com o mercado. Par-
timos para este processo com 
uma posição privilegiada em 
termos de quota de mercado 
em auditoria, o que podia não 
ser uma vantagem. Mas este 
novo dinamismo também nos 

permitiu ganhar novos clien-
tes em auditoria e, em paralelo, 
desenvolver a área de Assu-
rance, o que alargou a base de 
clientes, bem como o desen-
volvimento de novos produtos 
que juntam as nossas melhores 
competências multidisciplina-
res de Auditoria, Fiscalidade e 
Consultoria. 

O sector onde a nossa transfor-
mação da oferta é mais eviden-
te e bem-sucedida é no sector 
financeiro em que a rotação 
obrigatória de auditores, embo-
ra tenha diminuído o número e 
dimensão de bancos que audi-
tamos, foi compensada com a 
prestação de serviços pelas ou-
tras áreas de negócio. 

O sector ganhou de facto mais 
segurança com a Reforma 
Europeia?
A Reforma trouxe uma nova 
dinâmica ao mercado e clarifi-
cou o papel dos intervenientes: 
conselhos de administração, 
órgãos de supervisão, auditores, 
reguladores, entre outros. Há 
mais escrutínio e isso é positivo. 
As alterações à estrutura dos 
relatórios de auditoria também 
introduziram melhorias. A no-
toriedade que a profissão ad-
quiriu é uma oportunidade para 
clarificar o papel do auditor e 
para um aumento da importân-
cia conferida ao que está escrito 
nos relatórios. Há ainda um ca-
minho a percorrer, em conjunto 
com os reguladores. Se não tra-
balharmos em conjunto, nunca 
conseguiremos melhorar de 
forma significativa os níveis de 
confiança no sistema. 

O que há a fazer para melho-
rar o processo de auditoria? 
Quais as prioridades para a 
KPMG?
A KPMG está a implementar 
um programa diferenciador, 
atendendo à sua amplitude e 
ambição, denominado ‘Trans-
formação da Qualidade da Au-
ditoria’. O caminho de melhoria 
é contínuo, mas sinto-me en-
corajado pelo reconhecimento 
que o mercado faz do nosso tra-
balho. Estamos seguros do tra-
balho desenvolvido e confiantes 
em relação ao futuro.

© 2019 KPMG International Cooperative International. KPMG 5
member firm has any authority to obligate or bind KPMG 

Colaboradores

Global Audit  
Quality Transformation

Stakeholders

CrescimentoConfiança

Qualidade é o resultado de auditorias executadas de forma consistente, alinhadas com os requistos e padrões
aplicáveis à profissão, num contecto de sistemas adequados de controlo de qualidade robustos.

Todas as atividades relacionadas que levamos a cabo devem ser executadas
em linha com os mais elevados níveos de objetividade, independência, ética e integridade

O Auditor 4.0 é um 
perfil de talento 
sofisticado, com 
conhecimentos 
contabilísticos 
e financeiros 
sólidos, mas 
digital native, 
apaixonado por 
inovação e com 
uma apurada 
curiosidade 
intelectual

Transformação da Qualidade da Auditoria.
Um Programa Global em 10 pontos
1.  Redesenho e implemen-

tação de um sistema glo-
balmente consistente de 
controlo de qualidade em 
toda a rede, alinhado com 
o International Standard 
of Quality Management 
(ISQM 1);

2.  Implementação, em todas 
as firmas-membro, dos 
workflows e da nova meto-
dologia de Auditoria;

3.  Introdução de um frame-
work mandatório de ac-
countability, globalmente 
consistente;

4.  Centralização e reforço 
dos recursos das áreas téc-
nicas e de controlo, melho-
rando a consistência global;

5.  Definição de padrões de 
performance, globalmente 
consistentes, para os nos-
sos controlos de qualidade;

6.  Redesenho da fun-
ção de suporte de IT 

Compliance, de forma a 
assegurar consistência 
global em todas as audito-
rias a Entidades de Inte-
resse Público de alto risco;

7.  Desenho e implementação 
de uma segunda linha de 
defesa e de um programa 
de coaching globalmente 
consistente. 

8.  Implementação de um 
conjunto globalmente 
consistente de indica-
dores de qualidade da 
auditoria (Audit Quality 
Indicators).

9.  Redesenho da abordagem 
global de programas de 
formação em auditoria, de 
forma a assegurar maior 
consistência. 

10.  Fortalecimento da moni-
torização da eficácia dos 
sistemas de controlo de 
qualidade e performance 
das firmas-membro.

006a007_Kpmg.indd   7 26-03-2019   17:19:31



AUDITORIA
8

A Mazars tem insistido no 
incentivo à joint audit desde 
que se começou a falar na Re-
forma Europeia de Auditoria. 
Porquê?
A própria Comissão Europeia 
reconhece, no texto legislativo, 
que a nomeação de dois audi-
tores reforça o ceticismo pro-
fissional e a nossa capacidade 
de questionar e contribuir para 
a qualidade da auditoria. E diz 
mesmo que as entidades de in-
teresse público – estamos a falar 
das várias entidades do sector fi-
nanceiro, de todas as cotadas ou 
que tenham valores mobiliários 
cotados, por exemplo – deve-
riam ser incentivadas a nomear 
mais do que um auditor.
É um processo já estabelecido 
com sucesso noutras geografias. 
Esta prática reforça a indepen-
dência do auditor, sobretudo no 
que respeita à aceitação devida de 
serviços distintos de auditoria, re-
duz o risco de familiaridade exces-
siva e reforça, também, a capacida-
de de os auditores defenderem a 
sua posição no caso de desacordo 
com a entidade. É um mecanismo 
testado e comprovado para faci-
litar a criação de um mercado de 
auditoria menos concentrado. 
Se realizada com o espírito cer-
to de colaboração, acreditamos 
que a joint audit reforça também 
os acordos de gestão na condu-
ção das auditorias e proporciona 
melhorias reais na sua qualidade.

Quais as principais vantagens 
da introdução deste mecanis-
mo no mercado?
Beneficiar do conhecimento 
técnico de mais que uma firma 

representa valor acrescentado 
na presença de estruturas para 
os quais nem todas as empresas 
podem fornecer a mesma qua-
lidade de auditoria. E isto vale 
para casos complexos, sejam 
relatórios (como IFRS ou US 
GAAP) ou negócios c (como 
bancos, seguradoras, contratos 
de longo-prazo ou empresas que 
apliquem técnicas atuariais).
Além disso, o incentivo àquilo 
que chamamos “coopetição” 
– cooperação e competição 

– entre as duas empresas de au-
ditoria resulta numa melhoria da 
qualidade de serviço (ver caixa).
Posso dizer também que conduz 
a um debate real sobre questões 
técnicas – em particular aquelas 
resultantes de mudanças regu-
latórias – oferece âmbito adicio-
nal para benchmarking e ainda 
permite, através dos mandatos 
desfasados, uma rotação suave 
e sequenciada das empresas de 
auditoria quando considerado 
apropriado, de modo a reter o 

MAZARS

A joint audit beneficia a 
qualidade da auditoria
A Mazars acredita que a joint audit reforça a independência do auditor, e a sua capacidade de defender uma posição 
perante a entidade auditada. Para Luís Gaspar, managing partner da empresa em Portugal, o mecanismo também 
beneficia o mercado ao promover a sua diversificação e contribui para a melhoria da qualidade da auditoria

Para Luís Gaspar o mercado beneficiaria com uma maior diversificação de players

As empresas, e 
não apenas as de 
auditoria, sentem 
hoje o peso de 
se adaptarem a 
uma nova geração 
com outras 
expectativas
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conhecimento e a compreensão 
das operações do grupo de for-
ma a minimizar a interrupção 
causada quando uma das firmas 
de auditoria é alterada.

Quais os principais desafios 
para as empresas de auditoria 
atualmente?
A atividade de auditoria está 
atualmente confrontada com 
dois grandes desafios com que 
nos vamos continuar a deparar 
num futuro próximo: promover 
a retoma do interesse na profis-
são por parte de recursos huma-
nos qualificados e acompanhar a 
transformação tecnológica que 
se tem verificado e que se espera 
acelere nos próximos anos.
Se a resposta à segunda questão 
está apenas nas mãos das em-
presas de auditoria, posicionan-
do-se e preparando-se para as 
novas exigências do mercado, já 
a promoção da retoma do inte-
resse na profissão por parte de 
recursos humanos qualificados é 
uma questão de caráter mais am-
bíguo. As empresas, e não apenas 
as de auditoria, sentem hoje o 
peso de se adaptarem a uma nova 
geração com outras expectati-
vas. A resposta a este desafio não 
é óbvia nem imediata, e exigirá 
alterações profundas no seio da 
cultura das próprias empresas.

O que destaca na transforma-
ção da Auditoria que está a 
acontecer na Europa e parti-
cularmente em Portugal?
A recente reforma da auditoria 
tinha como principais objetivos 
melhorar a qualidade da audito-
ria e a independência dos audito-
res, aumentando a diversificação 
no mercado. O impacto das no-
vas regras no mercado nacional 
tem sido, até ao momento, limi-
tado, até pela forma como a dire-
tiva foi transposta, deixando de 
fora a opção da joint audit. Uma 
opção que teria um potencial de 
impacto considerável nos objeti-
vos da nova regulação.
Em Portugal, a reforma da audi-
toria assentou, basicamente, na 
obrigatoriedade da rotação dos 
auditores, após um período de 
oito ou nove anos, e essa é uma 

questão que nem sequer é com-
pletamente nova porque já exis-
tia a obrigatoriedade de rotação 
de sócios ao fim de sete anos. 
Foram também estreitados os 
limites à prestação de serviços 
distintos de auditoria que já exis-
tiam antes, visando a maior inde-
pendência dos auditores.
Portanto, na prática, não mudou 
muita coisa. Seria realmente 
bom para o mercado que exis-
tisse uma maior diversificação 
de players, e de players de maior 
dimensão.

Quais as principais iniciati-
vas da Mazars que foram di-
tadas pelas novas regras em 
Auditoria?
A nova legislação é mais exigente 
para as empresas identificadas 
como Entidades de Interesse 
Público, mas também é mais exi-
gente para os auditores. A Mazars 
tem-se dimensionado para cum-
prir com as regras e exigências 
dos mercados onde está presente, 
procurando introduzir inovação e 
qualidade. Temos um histórico de 
qualidade no mercado, que está a 
ser reconhecido, porque temos 
crescido de forma sustentada.

O sector ganhou de facto mais 
segurança com a Reforma 
Europeia?
Os auditores só podem aceitar 
missões para as quais tenham 
garantias de independência, di-
mensão e capacidade. É esta a 
regra. Sempre foi. Existem, no 
entanto, novas regras que vie-
ram reforçar este contexto, des-
de logo uma maior limitação da 

natureza dos serviços distintos 
de auditoria, que é permitido 
prestar às entidades auditadas. 
Se grande parte das receitas da 
sociedade auditora resultar de 
outros serviços, isso pode com-
prometer a sua capacidade de 
questionar a empresa sobre as 
suas contas, além de, no limite, 
estar também a auditar os seus 
próprios serviços. É esta a lógica. 
Foi também sob este racional, de 
limitar as situações potenciado-
ras de extrema proximidade ou 
familiaridade, que o novo regula-
mento colocou uma grande ên-
fase na rotação das firmas, para 
além da rotação do partner. E 
veio ainda reforçar, e muito, o pa-
pel e a própria qualificação dos 
Conselhos Fiscais, nomeada-
mente no acompanhamento da 
estratégia de auditoria e do pró-
prio processo de seleção do au-
ditor. A escolha do auditor deve 
recolher especial dedicação.

O que há a fazer para melhorar 
o processo de auditoria? Quais 
as prioridades para a Mazars?
A opção pela joint audit foi, no 
nosso entendimento, a grande 
oportunidade perdida com a 
transposição da diretiva para o 
mercado nacional. Não só devi-
do ao potencial efeito ao nível do 
aumento da concorrência, mas 
da própria qualidade do traba-
lho produzido, desde logo por-
que quatro olhos veem melhor 
do que dois. Já nos moldes em 
que a transposição foi feita, uma 
empresa portuguesa que queira 
ter a iniciativa de nomear um se-
gundo revisor oficial de contas, 
simplesmente não pode, porque 
o enquadramento regulatório 
em Portugal não o permite.
Além disso, num mercado já 
muito concentrado, caso um 
dos maiores players do sector 
opte por abandonar a auditoria – 
dada a limitação que existe entre 
os serviços de auditoria e não au-
ditoria que podem prestar a uma 
mesma entidade – isso teria um 
efeito muito nocivo para o mer-
cado. A opção de auditoria con-
junta seria uma oportunidade 
para a entrada de outros players 
no mercado e reforçar as opções 

ao dispor dos acionistas e dos 
Comités de Auditoria.
Em França, o modelo de audi-
toria conjunta existe há muitos 
anos e tem contribuído, sem dú-
vida, para criar um mercado mais 
concorrencial, o que favorece 
obviamente o desenvolvimento 
de competências e a qualidade 
da auditoria. 

A opção de 
auditoria conjunta 
seria uma 
oportunidade 
para reforçar as 
opções ao dispor 
dos acionistas 
e dos Comités 
de Auditoria

Joint audit cria 
coopetição
Para a Mazars, a coope-
ração e a competição 
entre as duas empresas 
envolvidas no mesmo 
trabalho de auditoria 
justifica o neologismo 
“coopetição”. No seu 
entender, resulta numa 
melhoria da qualidade 
de serviço, com a opor-
tunidade de: 
-  Recorrer a cada uma 

das duas empresas, 
dependendo das suas 
competências técnicas 
e cobertura geográfica, 

-  Substituir, durante o 
período de nomeação, 
uma empresa para uma 
entidade do grupo em 
particular (por exem-
plo, em resposta a uma 
questão de qualidade 
que afete um determi-
nado membro da rede 
da empresa ou a reti-
rada da licença de uma 
empresa num determi-
nado país) sem preju-
dicar a consistência de 
uma abordagem coor-
denada para a auditoria 
do grupo, 

-  Obter propostas com-
petitivas de cada auditor 
em caso de aumentos 
no âmbito da auditoria 
durante o período de 
nomeação de auditoria 
de grupo (seja como 
resultado de aquisição, 
criação de novos negó-
cios ou regulamentação 
adicional).
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Na generalidade dos casos um 
auditor é contratado devido à 
obrigatoriedade de revisão le-
gal das contas, nomeadamente 
nas sociedades por quotas que 
ultrapassam os limites do artigo 
262.º do Código das Sociedades 
Comerciais. 
Nestas circunstâncias o auditor 
contratado pode e deve ir para 
além da emissão da Certificação 
Legal das Contas anuais, eviden-
ciando que um bom trabalho de 
auditoria oferece vários outros 
benefícios, nomeadamente na 
melhoria das práticas de gover-
no corporativo, decisões da ges-
tão devidamente suportadas, 
identificação de potenciais con-
tingências e riscos existentes na 
empresa, entre outras.
A experiência demonstra que, 
nas Pequenas e Médias Em-
presas (PME), existe uma forte 
proximidade entre o cliente 
e seu auditor, salvaguardadas 

naturalmente as questões de in-
dependência inerentes à profis-
são de auditoria. Esta proximi-
dade permite que as empresas 
usufruam de aconselhamentos 
úteis, seja pela partilha das me-
lhores práticas e tendências do 

seu sector como na melhoria 
dos processos de reporting 
e dos sistemas de controlo 
interno.
Assim, enquanto nas grandes 
empresas a auditoria traz cre-
dibilidade junto ao público ex-
terno, nas PME a credibilidade 
também importa, contudo a au-
ditoria poderá ser também útil 
na assessoria na implementação 
de medidas de reorganização 
interna e nos eventuais contri-
butos para que a informação seja 
correta, atempada e de qualida-
de o que permite a criação de um 
bom ambiente de negócios
Um serviço de auditoria com 
qualidade para as PME, exige 
que os membros da equipa de au-
ditoria detenham, para além das 
competências técnicas exigidas 
pela profissão, outras qualifica-
ções, nomeadamente:
•  atualização constante no que se 

refere à evolução da tecnologia 

e das alterações do ambiente 
regulatório

•  pensamento crítico e fortes 
competências de comunicação

•  entender completamente a 
indústria do cliente e quais as 
suas vantagens competitivas 
no contexto

•  desenvolvimento de uma rela-
ção de confiança, com base na 
integridade, franqueza, profis-
sionalismo, objetividade 

•  capacidade de partilhar re-
comendações que acrescen-
tem valor aos processos dos 
clientes 

Com a aplicação destas compe-
tências nos trabalhos de audito-
ria das PME, certamente que a 
qualidade do trabalho de audi-
toria será percebida pelo cliente 
não como uma mera obrigação 
legal mas como um apoio ne-
cessário e imprescindível ao 
desenvolvimento saudável dos 
negócios.

VITOR SANTOS
Partner na DFK 
& Associados, 
SROC, Lda.

DFK

A importância da auditoria externa 
para as pequenas e médias empresas
A generalidade das pequenas e médias empresas em Portugal com Revisor Oficial de Contas (auditor) 
são auditadas em cumprimento de uma obrigação legal. E se essa obrigação legal desaparecer será que 
estas empresas mantém o auditor? Qual é a verdadeira perceção das PME quanto à auditoria?
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Quais os desafios atuais para as 
empresas de auditoria?
A transformação digital e da 
regulamentação aceleram os 
impactos nos processos, ris-
cos e modelos de governance 
de negócio. A auditoria deixa 
de ter foco exclusivo na conta-
bilidade e impostos e concen-
tra-se no controlo interno e 
nos riscos, e na divulgação de 

informação relevante. As au-
ditorias deixam de ser apenas 
“reativas” (revisão de factos 
passados) e tornam-se “proati-
vas” (garantia de continuidade 
das operações, sugestões de 
melhoria). O auditor tem de 
ser um trusted business advisor. 
Há que compreender a evolu-
ção das estratégias de negócio 
dos clientes e seus riscos.

A automatização das operações 
e a quantidade de dados, introdu-
zem novas abordagens (big data 
& data analitics). Na Baker Tilly, 
novas ferramentas de análises de 
dados identificam correlaçoes e 
tendências em séries de períodos 
alargados. As análises tradicio-
nais de amostras (vouching) são 
substituídas por testes que per-
correm todo o universo objecto 

de análise. As nossas equipas in-
cluem data analitics experts com 
formação em matemática e siste-
mas de informação.
As equipas de auditoria são si-
multaneamente consultores, 
não porque desenhem ou imple-
mentem novos sistemas e pro-
cessos mas porque, tendo acesso 
às best practices e a uma diversida-
de de organizações, podem fazer 

BAKER TILLY

“O auditor tem que ser um 
trusted business advisor”
Segundo Paulo Gil André, managing partner da Baker Tilly em Portugal, com as novas regras, as 
auditorias tornaram-se mais proativas e o sector ganhou condições de maior credibilidade e capacidade 
de resposta. No entanto, o nível de preços praticado no mercado nacional está desajustado, com muitos 
clientes e auditores a apostarem em preços que podem comprometer a qualidade de serviço

Para Paulo Gil André, managing partner da Baker Tilly em Portugal, os honorários mínimos são contrários a um clima de concorrência
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benchmark e propor as melhores 
soluções para eliminar erros e 
falhas e apresentar sugestões de 
melhoria.

O que destaca na transfor-
mação da auditoria que está a 
acontecer na Europa e particu-
larmente em Portugal?
Ao nível do relato de auditoria, e 
relativamente às entidades de in-
teresse público (EIP), este passou 
a incluir, como apoio à opinião 
da auditoria, uma descrição dos 
riscos de distorção material mais 
significativos, sendo um deles a 
fraude. Inclui também um resu-
mo da resposta do auditor aos 
riscos identificados e, quando 
aplicável, as principais situações 
identificadas.
A fiscalização tornou-se mais 
efetiva, para um universo mais 
alargado de sociedades. Intro-
duziu-se um novo modelo de 
governação e fiscalização, no-
meadamente com um reforço das 
responsabilidades do conselho 
fiscal em diversas áreas (controlo 
interno e divulgação, branque-
mento de capitais, financiamento 
do terrorismo, política de remu-
nerações, código das sociedades, 
regulamentação sectorial, gestão 
de riscos de negócio, cibersecurity, 
cibercrime, etc.) e um ROC fo-
cado em temas contabilísticos e 
fiscais, sem obviamente descurar 
temas de controlo interno. Foi 
reforçada a comunicação e in-
terdependência entre estes dois 
órgãos de fiscalização, promo-
vendo a cooperação e partilha de 
informação para assegurar maior 
fiabilidade da informação conta-
bilística e financeira. O ROC tem 
agora de reportar de forma mais 
detalhada para o conselho fiscal, 
emitindo um relatório detalhado 
sobre âmbito de atuação, níveis 
de materialidade, áreas de risco, 
independência, capacidade e ex-
periência, confirmando que a sua 
independência não está ferida 
por trabalhos proibidos ou que 
condicionem a sua liberdade de 
opinar corretamente.
Ainda que a experiência traga 
maior conhecimento, a rotação 
traz a vantagem de quem olha 
para um problema pela primeira 

vez. A novidade faz pensar out 
of the box e incentiva novas abor-
dagens, envolvendo novas variá-
veis, perspetivas e julgamentos. 
A Baker Tilly tem beneficiado 
desta maior rotação de auditores, 
tendo vindo a ser uma opção cada 
vez mais frequente das empresas.

Na Baker Tilly houve mudan-
ças ditadas pelas novas regras 
em auditoria? Quais?
A Baker Tilly passou a trabalhar 
de forma mais integrada. Foram 
constituídas equipas técnicas 
regionais, que suportam tecni-
camente os projetos, atualizam 
e ministram formação sobre as 
international standards on audit 
(ISA), as IFRS e os novos desa-
fios (sistemas de informação e big 

data). A Baker Tilly em Portugal 
e em Espanha reforçaram a sua 
integração (Baker Tilly Ibéria), 
passando a operar com equipas 
mistas, de acordo com a geografia 
que melhor domina determina-
das indústrias ou temáticas. A Ba-
ker Tilly Ibéria tem operações em 
Portugal, Espanha, Andorra e Gi-
braltar, operando em 15 cidades 
e uma equipa com mais de 500 
profissionais. As nossas equipas 
integram elementos com conhe-
cimentos em auditoria, contabi-
lidade, finanças, governance, pro-
cessos e sistemas de informação 
(bem como atuários e advogados, 
em Espanha).

O sector ganhou de facto mais 
segurança com a reforma 
europeia?
O sector ganhou condições de 
maior credibilidade e capacidade 
multidisciplinar de responder 
aos maiores desafios e complexi-
dade crescente do ambiente que 
é objeto das suas análises.

O que há a fazer para melhorar 
o processo de auditoria? Quais 
as prioridades para a Baker 
Tilly?
A tecnologia acelera o delivery. A 
celeridade da resposta é um de-
safio crescente, que exige planea-
mento e domínio dos sistemas de 

informação. As competências-
-base incluem também pensa-
mento estratégico, conhecimen-
to do negócio, espírito crítico, 
criatividade e data analitics. Ca-
pacidade de resolução de proble-
mas, comunicação em ambientes 
adversos (pressão de tempo, falta 
de informação) e criatividade são 
vantagens comparativas para ter 
sucesso na profissão.
Estes desafios (novas indústrias, 
maior exigência, mudanças tec-
nológicas, multidisciplinaridade 
técnica, maior responsabiliza-
ção, entre outros) impõem uma 
mudança do atual modelo de 
negócio, nomeadamente pas-
sando de um modelo de pricing, 
baseado número de horas incor-
ridas e em taxas horárias, para 
um modelo assente no ad-value 
do serviços (rapidez, criticidade, 
complexidade e relevância).

Como comenta a remuneração 
pelos serviços de auditoria em 
Portugal?
O nível de preços, praticado no 
mercado português, está desajus-
tado à maior complexidade das 
operações, rapidez de resposta e 
reforço de responsabilidades dos 
auditores. Em países mais exigen-
tes, os preços ajustaram-se em 
alta, para acomodar estes desa-
fios. Em Portugal, muitos clientes 
e auditores, ainda apostam em 
preços inaceitáveis, em detrimen-
to da qualidade de serviço. Ho-
norários mínimos são contrários 
a um clima de concorrência, mas 
o papel de interesse público que 
os auditores assumem só pode 
ser defendido com honorários 
justos.

Ainda que a 
experiência 
traga maior 
conhecimento, 
a rotação traz 
a  vantagem de 
quem olha para 
um problema pela 
primeira vez

A novidade faz 
pensar out of the 
box e incentiva 
novas abordagens, 
envolvendo 
novas variáveis, 
perspectivas e 
julgamento
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FORMAÇÃO

OROC mantém programa 
com cursos específicos

O programa de formação 
contínua da Ordem 
dos Revisores Oficiais 

de Contas (OROC) previs-
to para 2019, oferece diversas 
ações de formação nas áreas 
tradicionais relevantes para os 
ROC, como por exemplo:
•  Auditoria 
•  Organização e normas pró-

prias da profissão 
•  Aspetos relevantes decorren-

tes de ações de controlo de 
qualidade 

•  Contabilidade 
•  Fiscalidade 
•  Direito, entre outras
São propostas, ainda, ações 
de elevada componente tec- 
nológica, direta ou indireta-
mente aplicada aos trabalhos 
de auditoria, incluindo ações 
essencialmente de aplicação 
prática adaptada a softwa-
res especializados e ações 
destinadas a potenciar a ade-
quada comunicação de/e entre 
profissionais.

Não obstante a elevada recetivi-
dade dos profissionais às ações 
de formação em ambiente infor-
mático, os conteúdos lecionados 
em 2018, relacionados com regi-
mes legais e fiscais, demonstra-
ram igualmente elevada rele-
vância e permitiram identificar 
temas que justificam a definição 
de novos programas e conteú-
dos para 2019. 
A área da gestão do risco e da 
auditoria interna é, também, 
uma área que se pretende re-
forçar em 2019, dados os rele-
vantes impactos sentidos pela 
transformação digital.
A somar, destacamos a publi-
cação pelo IFAC de um novo 
código de ética, bem como de 
um guia prático de aplicação 
das ISA. Ambas proporcionam 
conteúdos de formação rele-
vantes que a OROC vai ofere-
cer este ano. 
Assim, as próximas ações de 
formação na OROC Lisboa e 
Porto são:

•  Guia de aplicação 
das ISA

•  Auditoria contínua 
•  Data analytics e deteção 

de anomalias
•  Data science e audit analytics
•  SNC – AP
•  IFRS 9,15 e 16
•  SIC / IFRIC’s emitidas pelo 

IASB 
•  Corporate governance
•  A (in)segurança dos negócios 

jurídicos
•  Mindfulness: treinar a aten-

ção para otimizar bem-estar e 
produtividade

Com uma comissão de for-
mação formada por Gonçalo 
Magalhães Feu Rebelo da Sil-
va, Duarte Manuel Ivens Pitta 
Ferraz e Ana Cristina Doutor 
Simões, as ações de formação 
propostas pela Ordem cons-
tituem ferramentas funda-
mentais, não só para os ROC 
como para os profissionais de 
outras áreas relacionadas com 
a auditoria. 

Mais informações 
em www.oroc.pt
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O curso sobre o guia de aplicação das ISA é 
uma das propostas de formação da OROC 
em 2019

No âmbito do seu esforço de atualização permanente nos conteúdos da oferta de formação, a OROC disponibiliza 
este ano diversas opções específicas para profissionais do sector ou de áreas relacionadas com a revisão oficial de 
contas. Veja quais são os próximos cursos e não perca a oportunidade de enriquecer os seus conhecimentos
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O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 
DOS NOSSOS CLIENTES
É A NOSSA PRIORIDADE.

AUDITORIA
CONTABILIDADE E OUTSOURCING
FINANCIAL ADVISORY SERVICES
CONSULTORIA
ASSESSORIA FISCAL

WWW.MAZARS.PT

Estamos presentes em mais de 89 países e territórios e contamos 
com a experiência de mais de 23.000 profissionais para fornecer 
os melhores serviços a grupos internacionais, PMEs, investidores 
privados e entidades públicas em todas as etapas do seu 
desenvolvimento.
Na Mazars estamos comprometidos em dar o melhor contributo 
para a sociedade: prestando serviços de qualidade aos nossos 
clientes que lhes permitam desenvolver um crescimento 
sustentável, incentivando os nossos profissionais a atingir o 
seu máximo potencial e contribuindo para o debate público com 
ideias construtivas para o futuro.
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