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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 
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“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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