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Minuta para discussão

O uso da tecnologia em 
empresas de Auditoria
2018
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Roteiro Histórico 
tecnológico

As megatendências 
tecnológicas

IOT
Blockchain
Big Data
Data & Analytics
Digital Labor
Inteligência Artificial
Cloud Computing

A nova 
realidade



Histórico tecnológico
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A evolução das ferramentas na Auditoria

E
N
T
R
E
G
Á
V
E
I
S

F
E
R
R
A
M
E
N
T
A
S

1890

1945

1990

2015



5

As Revoluções Industriais

1ª
1760 a 1840

A era das 
máquinas a 
Vapor surge 
na Inglaterra e 
muda o mundo 
de forma 
drástica.

2ª
1850 a 1945

A era da 
eletricidade 
chega trazendo 
inovações de 
extrema 
relevância no 
mundo todo.

3ª
1950 a 2000

A era da 
comunicação
é iniciada com 
a telefonia e 
internet 
surgindo, 
começa a 
globalização

4ª
Dias Atuais

O termo “indústria 4.0” 
surge na Alemanha em 
2011 para rotular as 
automações nas fábricas 
que aprimoram o 
processo de manufatura 
através de alta 
tecnologia.
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Tendência do consumo de tempo nos trabalhos de Auditoria

Execução de tarefas 
Operacionais

Estratégia e 
investigação

1890 1950 1990 2015

A mudança não começou hoje, mas está mais acelerada

????
60 40 25



As Megatendências 
Tecnológicas
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Hype Cycle - Gartner

Fonte Gartner: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-
trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-
technologies-2018/
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Cloud Computing

As Megatendências mais relevantes para Auditoria

IOT Blockchain Big Data Data & 
Analytics

Inteligência 
Artificial

Digital Labor
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IoT – Internet 
of Things
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IOT
“Internet of things”

Devices (aparelhos/sistemas) 
conectados e transmitindo 
dados em tempo real sem a 
necessidade da intervenção 
de um humano. 

Definição

Varejo
Gondolas com 
sensores que 

indicam quando 
estão

ficando vazias 

Aplicações

Detecção de 
Fraudes

Uma câmera de 
supermercado que 

envia os vídeos de para 
um computador central

que já reconhece 
um padrão

Saúde
Um marcapasso

conectado a internet 
para já transmitir 

qualquer comportamento 
estranho do 

organismo se seu 
hospedeiro
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O que 
acontece
hoje em
1 minuto
Created by
Go-Globe
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IOT no processo de Estoques
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IOT no processo Fiscal
Exemplificação:

Webservices de 
recebimento de 
Documentos 
Fiscais

ERP / Gestão Solução Fiscal

Webservices de 
Transmissão de 
NF-e Saída

Estoques

XML XML

Pgto
Impostos

Escrituração 
Fiscal
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Big Data
Explosão 
de dados
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5 Vs

Volume

Variedade

Veracidade

Velocidade

Valor
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Big Data 
Demonstrações 
Financeiras e 
Reportes Fiscais

• Operações 
Intercompany

• Folha de 
pagamento

• Controle de estoques

• Planilhas de 
trabalho

• Dados de 
compras e vendas

• Apuração de 
tributos

• Conciliação

• Comprovantes  de 
pagamentos
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Você Sabia ?
De toda a quantidade de 
dados disponível,
aproximadamente 90% 
foram criados nos
últimos 2 anos.

Foram criados em 2017 
mais dados do que nos
últimos 5,000 anos.

Espera-se que esse volume 
de dados dobre a cada ano, 
pelo menos nos próximos 5 
anos.

80% dos dados globais são 
não-estruturados
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O Big Data à disposição dos Auditores

NF-e Ato Cotepe 
(DF)

EFD 
Contribuições FCI DIRF SCANC

CT-e ECD ECF DIPJ PERDCOMP CAT 17/SP

EFD 
ICMS/IPI FCONT MANAD DCTF FEBRABAN CAT 83/SP

SEF II (PE) IN86 Reintegra DACON SINTEGRA CAT 207/SP

GIAs 
Estaduais Inovarauto Siscoserv CAGED eSocial Transfer 

Price

EFD REINF Convênio 
115 DARF SEFIP RAIS GIA-ST

e-Financeira SISCRED RECOF Sped

Obrigações Digitais Federais, Estaduais e Municipais

Documentos 
físicos e 
relatórios

Memórias de 
Cálculo

Bancos de 
dados de 
sistemas

Consultas on-
line (bancos, 
governo, etc)



Blockchain
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Digital, Livro Distribuído

— Os Livros Razão, registram as atividades de negócios 
como transações monetárias e contratos, mas cada 
parte tem seus livros individuais

— Bem estabelecido e funcionando, porém ineficiente, 
caro e vulnerável a fraudes

— Sistema descentralizado que constrói um livro-razão digital 
criptografado, distribuído pela rede

— Não há possibilidade de alterar informações no livro-razão 
sem consenso de toda a rede

Empresa B

Empresa C Parte B

Parte 

“validadora”

Ambiente tradicional

Empresa A

Parte A

Blockchain um novo tipo de “Livro Razão”



Transações Iniciadas
Rede de registros 
transacionais em 

‘bloco’

A rede valida o bloco de 
transações
(consenso)

Bloco adicionado 
a blockchain

Proximo bloco começa 
e novas transações se 

iniciam.

Bloco #1 Bloco #2 Bloco #4Bloco #3 Bloco #5

Useful links: http://blockchain.mit.edu/how-blockchain-works

Blockchain
Blockchain é uma maneira de manter um registro transparente e confiável de transações dentro de 
uma rede peer-to-peer.

http://blockchain.mit.edu/how-blockchain-works


China
— Projeto para o governo usar o 

blockchain na cobrança de 
impostos e na emissão das “NFs”

— Fisco de Shenzhen lançou a 
primeira nota fiscal baseada em
blockchain da China

OECD:
— Já publicou em seu estudo

“Technologies for Better Tax 
Administration: A Practical 
Guide For Revenue Bodies uma
visão sobre o possível uso do 
Blockchain na arrecadação e 
continua estudando o uso dessa
tecnologia

WEF:
— Pesquisa: vários especialistas

opinam que o blockchain vai ser
usado no pagamento de 
impostos a partir de 2023.

— 73% acreditam que passará a 
vigorar com mais possibilidades
a partir de 2025 Gulf Co-op. Council (Conselho 

de Cooperação do Golfo):
— Propostas de implementação

do Blockchain para IVA

EU:
— Alguns líderes já propuseram o 

uso de blockchain como solução
para evitar fraudes no IVA (VAT)

Estonia:
— Chamada da “Nação do 

Blockchain”
— Identidade digital para todos
— Digitalização da arrecadação, 

sistema bancário, votação, 
criação de empresas… 
sustentados pelo Blockchain

Coreia:
— Projeto de implementação do 

blockchain para o sistema de 
desembaraço aduaneiro
(exportação)
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Data & 
Analytics

Falando sobre dados 
de maneira inteligente
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Data & Analytics
Os modelos de análise de dados auxiliam na identificação de conclusões. A medida que 
aumenta-se o nível de automação aumenta as capacidades conclusivas.

O que aconteceu?
Exemplo: Quantidade 
de vendas por região; 
Proporção de compras 
entre os maiores 
fornecedores

Integração de dados
Capacidade de análise Mudança de cultura

Descrição Diagnóstico Predição

Prescrição

Por que aconteceu?
Exemplo: Identificada a relação 
do interesse do consumidor 
por ar-condicionado 
diretamente proporcional aos 
extremos de temperatura   

O que vai acontecer?
Exemplo: Irá aumentar as 
vendas de ar-condicionado no 
próximo ano pois a previsão 
meteorológica aponta maiores 
picos de temperatura no verão 
e inverno

O que devemos fazer?
Exemplo: Acionar o processo de 
compras de insumos e produção 
de ar-condicionado para acabar 
imediatamente antes dos 
períodos de maior pico de 
temperatura, para obter o menor 
tempo de permanência em 
estoque e maiores ganhos.
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Aplicações
e análises

Apresentação
e visualização

Data Analytics
Algumas ferramentas de mercado:
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Data & 
Analytics 
da RFB.

R$ 204,99 bi
Fiscalização bate recorde em autuações

Período Montante das 
autuações

Variação

2010/2013 R$
478.758.870.707,00

-

2014/2017 R$
586.705.465.998,01

22,55%

Consolidado
2017 2016 Variação

QTD Crédito (R$) QTD Crédito (R$) QTD Crédito (R$)

Auditorias 
Externas 11.812 199.350.226.828 9.333 117.719.192.351 26,56% 69,34%

Revisão de 
declarações 378.381 5.636.263.677 335.919 4.438.067.806 12,64% 27,00%

Total Geral 390,193 204.986.490.505 345.252 122.157.260.157 13.02% 67,81%

91,75%
Grau de acerto 
na seleção de 
contribuintes 

R$638.407.608,87 

R$53.460.266.849,63 
R$79.378.539.466,95 

R$1.845.329.043,44 R$1.186.637.011,21 R$13.577.532,37 

Pago/Parcelado Em julgamento Em cobrança Enviado PFGN Outros Julgado Improcedente

Grau de aderência das autuações

17.590.738,99
Valor médio recuperado por 
autuação

Fonte: Plano anual de Fiscalização 2018
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Minuta para discussão

Inteligência 
Artificial
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Machine learning, ou aprendizado de máquina, é um método de análise de 
dados que automatiza o desenvolvimento de um modelo analítico. Através 
do uso de algoritmos que aprendem de forma iterativa através de dados, a 
machine learning permite que os computadores encontrem funções ocultas 
sem que sejam explicitamente programados para saber onde procurar.

“Machine learning”

Inteligência Artificial

Definição

Exemplos de machine learning

O tão esperado carro 
da Google que dirige 
sozinho? A essência 
do machine learning.

Recomendação de 
ofertas online como 
as da Amazon e 
Netflix? Aplicações de 
machine learning para 
o dia a dia.

Credit scoring
e próximas melhores
ofertas.

Saber o que os 
clientes estão falando 
sobre você no 
Twitter? Machine 
learning combinado 
com a criação
de regra
linguística.

Detecção de fraude? 
Um dos usos mais 
óbvios e importantes
no mundo atual.

Anúncios em tempo 
real em páginas da 
web e dispositivos 
móveis.
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O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é a subárea da Inteligência 
Artificial (IA) que estuda a capacidade e as limitações de uma máquina em 
entender a linguagem dos seres humanos. “Entender” um texto significa 
reconhecer o contexto, fazer análise sintática, semântica, léxica e 
morfológica, criar resumos, extrair informação, interpretar os sentidos, 
analisar sentimentos e até aprender conceitos com os textos processados.

“NLP – Natural 
Language Processing” 
(Processamento de 
linguagem natural)

Inteligência Artificial

Definição

Exemplos de NLP

Google Now / 
Duplex: Assistente 
pessoal inteligente 
criado pelo Google

IBM Watson: 
Supercomputador da 
IBM que utiliza 
processamento de 
linguagem natural e 
aprendizagem de 
máquina para análise 
e insights.

AWS Echo: 
Assistente pessoal da 
Amazon em formato 
cilíndrico com alto-
falantes.

Siri: Assistente 
pessoal inteligente da 
Apple para iOS, 
watchOS, e tvOS.
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Inteligência Artificial

A IA não é um software em si, são métodos algorítmicos que podem ser 
implementados e concretizados em um software que, ao serem treinados 
com fatos novos, aumentam sua capacidade de tomada de decisão.

Algumas para negócios:
Konduto: uma solução nacional de antifraude de pagamentos, estuda a forma como os 
clientes navegam na internet e qual a intenção ao comprar.
Ross Intelligence: Possibilita mais rapidez e argumentos mais perspicazes para os 
advogados.
LegalRobot: Automatiza a revisão de documentos legais de modo que possam ser 
compreensíveis e úteis para pessoas e empresas.
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Iniciativas da KPMG sobre IA

https://youtu.be/NxwfnEXQgSU
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Digital 
Labor
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- RPA ou "software 
robô" é um driver de 
valor emergente no 
mercado atual.

- Simula atividades 
humanas para 
automatizar tarefas 
de back-office 
rotineiras e 
repetitivas.

- Combina ferramentas robóticas com tecnologias 
cognitivas.

- Permite que os "robôs" operem de forma mais 
independente e com menos erros e exceções.

- Altos custos de instalação; dependendo do 
escopo, os retornos são potencialmente 
significativos.

- Tecnologias cognitivas complementam o 
conhecimento humano e a tomada de decisão.

- Interage mais naturalmente em um ambiente 
humano.

- Permite que recursos inexperientes operem como 
recursos mais experientes.

- A KPMG está experimentando e implantando 
protótipos em seu core-business.

Digital LaborRobotic Process
Automation

Cognitive
Technologies

Human
Labor

Advancements in Machine Intelligence
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O que é Digital Labor
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RPA – Tipos de Ferramentas
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Digital Labor / RPA
Exemplos de Robotização para o Auditor:

- Baixar as informações completas do documento fiscal no Portal NF-e a partir da lista 
de Chaves de NF-e entregues pelo cliente

- Leitura dos webservices da RFB para verificar status das NF-es escrituradas 

- Baixar os arquivos de escrituração fiscal ou contábil do cliente pelo programa 
ReceitaBx de um período de auditoria

- Estruturação dos dados dos arquivos SPED em planilhas excel, para conferência e 
conciliação

- Execução de VB Script do excel para testes de escrituração de documentos fiscais (NF-e 
x SPED)



Cloud
Computing
(Computação 
em nuvem)
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Definição
Aplicação - SAAS

Plataforma - PAAS 

Infraestrutura - IAAS

Monitoramento  |  Conteúdo  |  
Colaboração  |  Comunicação  |  Finanças

Armazenamento de objetos  |  Identidade  |  Tempo de 
funcionamento  |  Fila  |  Banco de dados

Computação  |  Armazenamento de bloco  |  Rede

“Cloud computing é um modelo que permite 

um acesso sob demanda via redes de 
computadores a um conjunto 

compartilhado de recursos 
computacionais (e.g, redes, servidores, 
armazenamento, aplicações e serviços) que 
pode ser rapidamente provisionado 
e liberado com um mínimo de 
esforço administrativo ou interação com o 
provedor de serviços.” 

Características

• On demand self-service (sob demanda)
• Pool de recursos com independência de localização
• Acesso via rede 

NIST – National Institute of
Standards and Technology

• Elasticidade
• Serviço Mensurável

© 2018 KPMG Assessores Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade 
suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.
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A nova 
realidade do 

Auditor
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Novos modelos de negócios

Ecossistemas 
de Startups

Hackathons
Gamification

Parcerias 
Tecnológicas

Soluções 
Colaborativas
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A função do Auditor do Futuro

Aumento do uso
de inteligência 
artificial, 
automação e 
robotização

Irá demandar 
múltiplas habilidades 
e conhecimentos não 
exclusivamente 
associados à 
contabilidade

Enfrentarão diversas 
situações de dilemas 
e necessidade de 
abstração 

Alto nível de 
transparência, 
exposição e 
destreza com o 
impacto da 
opinião pública

Aumento do 
consumo de tempo 
em discussões e 
métodos disruptivos

Data analytics
fornecerão 
informações 
cruciais para 
a estratégia 
de auditoria
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Disrupção na prática de Auditoria

Obter a informação no momento do fato gerador (IOT) e não 
mais limitado à solicitação futura

Avaliação da totalidade dos dados da empresa, não mais por 
amostragem (big data)

Testes por modelos estatísticos/cognitivos (D&A), não 
exclusivamente por regras tácitas previamente definidas

Modelos colaborativos de enriquecimento de testes, que 
incentivem as equipes de auditoria a sempre pensarem em 
novas possibilidades (inovação constante)



© 2018 KPMG Assessores Ltda., uma sociedade simples brasileira de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. (KPDS 140977)

Dúvidas?

/kpmgbrasil

www.kpmg.com.br

Márcio Knogl
KPMG Partner
Lighthouse - Centro de Excelência em Tecnologia
Tel.: +55 (51) 3303-6086
Mobile:  +55 (51) 98052-4850
mknogl@kpmg.com.br
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