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Business Assurance
Gestão do Fluxo de    
Auditoria
 Gestão de Riscos e 
Controles
 Gestão de Compliance
Monitoramento 
Contínuo
Auditoria Contínua
 Prevenção Lavagem  
de Dinheiro

 Análise de Dados
Qualidade de Dados
Integração de Dados
 Governança 
Corporativa
 Aderência a 
Normativas ( SPED, 
Circular 380, SOX, 
etc...)

Soluções 
Governança, Risco & Compliance
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Por que monitorar? Será que é só na minha organização?

Tem como se precaver? Como fazê-lo?

Reportagem Secretario Manoel Vitório na TVE 

02/10/2009





Como suportar todas as fases necessárias

para atingir um processo de monitoramento?

Importação, Integração  e 

Qualidade de Dados

Análise de Informações

Gestão das Exceções,

Follow-up e Workflow

Base de Conhecimento



AX DATASOURCE

VISÃO GERAL

Importação, Integração e Qualidade de Dados



Principais Features:

 Acesso aos Dados Corporativos

– Independente do tipo da base de origem

 Automação e Estruturação do Processo de Extração

– Agendamento

– Balanceamento de Carga

– CDC – Change Data Capture*

– Gestão da Execução

– Outros…

 Mascaramento de Dados Sensíveis



AX LINK

VISÃO GERAL

Importação, Integração e Qualidade de Dados



Principais Features

 Acesso a dados SAP™ ERP

 Processo de extração simplificado

 Garantia da segurança do ambiente



AX Core

Visão Geral

Análise de Informações



Principais Features:

 Gerenciamento de Conteúdo

 Novas Interfaces específicas para usuários consumidores de 

informação.

– AX GatewayPro:  Gerenciamento & Administração

– AX Gateway:  Visão Interativa & Análises Simplificadas

 Microsoft Add-ins (Integração com softwares de mercado)

 Automação de Análises 



ACL DESKTOP

VISÃO GERAL

Análise de Informações



Principais Features:

 Análises Avançadas – joins, relacionamentos, Benford, 

amostragem, campos calculados

 Criação e gestão dos Script

 Log de execução



AX ACCELERATORS

VISÃO GERAL

Base de Conhecimento



Principais Features

 Sistemas de monitoramento de processos de alto risco

 Rápida Implementação

 Fácil Parametrização

 Retorno do Investimento em curto prazo



AX EXCEPTION

VISÃO GERAL

Gestão das Exceções, Follow-up e Workflow



Principais Features

 Publicação das exceções para gestores da áreas

 Inteface WEB de fácil compreensão

 Workflow 

 Follow-up



Enterprise 

Data

SQL

ERP

Interface de 
comunicação com 
o DB via AX Core

Integração com os Dados

Pacotes de 
Scripts

Base de Conhecimento

ACL

Centralized Audit Management
• Engagement & Content Management

• Automation

• Analytic Processing

Manage All Types of Audit Content

ProjectsAnalytics

Data

Exce
l

Word

Crystal 

Reports

PDF

Audio

PowerPoint

Results

AX Server

Analistas, Cordenadores e GerentesEspecialista  ACL

AX Client/

WEB

Visualização das 
Exceções via 

Aplicativo WEB

Área de Negócios

Gestão por Indicadores
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“Deixando a Utopia & 

Trazendo à Realidade”



Base de Conhecimento - Transações divididas



Base de Conhecimento - Totais incorretos



Base de Conhecimento - Transações com valor arredondado



Base de Conhecimento - Vencimento de transação



Base de Conhecimento - Correspondência entre nomes semelhantes 



Base de Conhecimento - Desvio de padrão alto



Base de Conhecimento - Transações duplicadas 



Base de Conhecimento - Intervalo de dados suspeito 



 CPFL Energia é uma holding que atua no setor

elétrico brasileiro através de subsidiárias

dedicadas às áreas de distribuição, geração e

comercialização de energia elétrica, os

mercados livres e regulados.

É a maior empresa privada do setor elétrico

brasileiro. Trabalha com experiência e

conhecimentos, desenvolvidos ao longo de

mais de 90 anos de existência de suas

empresas.



Visão Geral

 Implementar um processo de acompanhamento contínuo em todas

as áreas de negócio da empresa, como financeira, comercial,

operações, fiscal e de RH, a fim de promover uma auditoria pró-

ativa, sugerir melhorias para o processo de negócio e gerir o risco

de processos críticos de negócio.

Desafios
 A complexidade do ambiente SAP

 Inexistência de uma metodologia de implementação de Monitoramento Contínuo 

em uma plataforma tecnológica

 Transferência de expertise na plataforma tecnológica

 A difícil comunicação com a área de TI.



Resultados até o momento

 Automação de testes de controles em processos críticos, tais como:

Pagamento de multas e juros.

 Faturas em aberto por mais de 30 dias.

Desmembramento de pagamentos à fornecedores.

Ranking de despesas de viagem.

Segregação de função.

Divergência de pagamentos contratuais.

Conflito de interesses.

Os pagamentos não autorizados.

Volume de pagamentos recebidos pelos empregados.

Comparação de tipos de documento de registro.



Depoimento:

Hélio T. Ito 

CPFL Energia S.A.

Auditoria Interna



 A Redecard S.A. está entre as maiores empresas de credenciamento

de estabelecimentos e processamento de pagamento do Brasil e é a

principal responsável pelo cadastramento de cartões MasterCard e

Diners Club International. A Redecard é responsável pelo

cadastramento dos estabelecimentos para aceitação de pagamentos

com cartão de crédito e débito, com captura, transmissão,

processamento e liquidação de transações de cartão de débito e

crédito.

 Redecard efetuou a captura e o processamento de aproximadamente

1,8 bilhão de transações de mais de um milhão de estabelecimentos

credenciados e atingiu uma receita líquida de 769,4 milhões de reais.



Visão Geral

 A equipe de auditoria interna, entretanto, lutava para fornecer

garantia de controles testando grandes volumes de dados com

arquivos de amostra limitados e longas análises manuais. A

Redecard implementou o ACL para obter um acesso seguro e

eficiente aos dados e executar um monitoramento contínuo dos

controles empresariais.

Desafios
 Avaliação de controles e mitigação de risco

 Grandes volumes de dados

 Identificar transações suspeitas



Resultados

 Redecard pode acessar e abrir arquivos de bancos de dados

extremamente grandes, que não podiam ser analisados com outras

ferramentas.

 O pessoal da auditoria pode ter acesso rápido a dados críticos sem

o risco de perda de dados ou comprometimento da segurança de

informações confidenciais de clientes.

 A equipe de auditoria teve um aumento em sua produtividade por

meio da automatização dos testes de dados e expandiu seu alcance

com atividades adicionais e um ciclo de auditoria mais curto.



Outros Cases:

Todos os cases estão disponíveis no site: www.techsupply.com.br

http://www.techsupply.com.br/


Contato:

Luiz Ribeiro

Gerente de Soluções

Tech Supply – Perrotti Partners

Telefone: +55 (11) 3284 – 0711 rm.213

Email: luizribeiro@perrotti.com.br


