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Novas tecnologias garantem mais
transparência e controle
Com o advento de novas exigências
reguladoras, as organizações têm investido no aperfeiçoamento de suas atividades de compliance, adotando processos
automatizados e eficazes para garantir
mais transparência e otimizar o ambiente
de controle interno. Nesse cenário, novas
tecnologias de Governança, Riscos e
Compliance (GRC) ganham destaque,
trazendo mais eficiência, agilidade e
precisão aos processos de governança
corporativa e auditoria e, ao mesmo
tempo, permitindo a adequação à necessidade específica de cada organização.
A Vixteam Consultoria & Sistemas
vem acompanhando os avanços e as

necessidades do mercado, com vasta
experiência na oferta de tecnologias
que apoiam os trabalhos de GRC. Prova
disso é que a empresa, que já contava
com TeamAudit Risk & Compliance,
agora é parceira da CaseWare Analytics
no Brasil, o que agregou ao seu portfólio duas novas ferramentas: CaseWare
idea, voltada para análise de dados,
e CaseWare Monitor, utilizada para o
monitoramento contínuo.
“Com isso, ampliamos nossas
possibilidades de atuação, oferecendo
soluções completas para atender as
demandas de cada cliente na gestão,
análise e monitoramento contínuo dos

controles internos das instituições”,
afirma o diretor da Vixteam Marcello
Siqueira.
O resultado do trabalho desenvolvido pela Vixteam em diferentes empresas
com atuação nacional e internacional
tem permitido a integração efetiva da
execução da estratégia de negócios com
as práticas de conformidade e gestão
de riscos. A partir das soluções criadas
pela Vixteam, os gestores trabalham
para a conquista de suas metas, tendo o
suporte da gestão de riscos e garantindo
mais produtividade e conformidade com
as políticas corporativas, leis e regulamentações.
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Sistema de controle para
Tribunal de Contas
Atendendo às exigências da nova
contabilidade pública para prestações de
contas bimestrais, o Tribunal de Contas
do Espírito Santo (TCE/ES) passou a contar com um novo sistema desenvolvido
pela Vixteam Consultoria & Sistemas,
o Cidades Web. Criada especialmente
para suprir as necessidades específicas
do Tribunal, a plataforma é um projeto
de auditoria contínua, que administra
o recebimento e tratamento de dados
e prestações de contas municipais, que
acontecem bimestralmente.
O novo sistema permitiu mais agilidade e eficiência na forma com que o
TCE analisa as informações que recebe
dos municípios. “Desenvolvemos uma
tecnologia moderna, buscando atender a
nova contabilidade pública e, também,
oferecer mais agilidade e segurança nos
processos de recebimento e prestação
de contas bimestral do Tribunal“, explica Wagner Regiani, sócio-diretor da
Vixteam Consultoria & Sistemas.
Com o intuito de conferir mais
confiabilidade na análise de dados, o
sistema já registrou mais de três mil
notificações eletrônicas automáticas,
disponibilizou para consulta mais de
16 milhões de registros contábeis e
processou, em média, 50 mil remessas
mensais de dados. O CidadesWeb conta
com 430 unidades gestoras cadastradas, sendo 1.530 usuários. Implantado
em 2013, já recebeu duas versões de
atualizações, que agregaram novas melhorias. A mais recente delas aconteceu
este ano.
O CidadesWeb surgiu da necessidade de atender a nova lei da contabilidade pública e substituir o sistema
antigo utilizado pelo TCE, o Sisaud.
Nesse sentido, a Vixteam Consultoria &

Sistemas, com experiência consolidada
na oferta de tecnologias de Governança
de Riscos e Compliance (GRC), atendeu
às necessidades do Tribunal de Contas,
com uma solução sob medida fornecida
pela fábrica de software.
“Uma série de conceitos e mudanças foram exigidos com a nova contabilidade pública, o que demandava um
novo sistema. A experiência da Vixteam
em desenvolver tecnologias de GRC foi
fundamental para identificar e entender
as necessidades do Tribunal e executar,
de forma rápida, o projeto”, disse.
Mais do que atender às determinações prescritas em edital, a Vixteam
buscou oferecer uma tecnologia moderna, automatizada, que fosse além
das demandas do Tribunal. “Olhar para
o negócio do cliente como um todo e
buscar contribuir em totalidade para
sua satisfação é uma das nossas missões. Por isso, não seguimos apenas
o que estava rigorosamente prescrito,
oferecemos uma solução completa”,
explica Wagner. Para executar o sistema

com sucesso e rapidez, uma equipe da
Vixteam trabalhou durante um semestre
dentro do Tribunal de Contas, em conjunto com uma outra equipe na base
da empresa, o que possibilitou mais
agilidade no processo de implantação.

Atualização de Módulo
A Vixteam Consultoria & Sistemas
venceu recentemente nova licitação do
Tribunal de Contas para manutenção
do Sistema CidadesWeb. O objetivo é
o desenvolvimento de um novo módulo
de Prestação de Contas Anual (PCA),
que visa a atender a Instrução Normativa nº 34/2015. O PCA regulamenta
a remessa ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, por meio da
internet, dos dados da prestação de
contas anual das entidades municipais
da administração direta e indireta regidas pela Lei Federal nº. 4.320/64
e dá outras providências.
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Soluções de monitoramento contínuo
para o Grupo Simões
Composto por 21 empresas, divididas entre os setores de bebidas,
gases, veículos, serviços compartilhados
e novos negócios, com atuação em toda
a região Norte do País e com mais de
cinco mil empregados diretos, o Grupo
Simões vem, há alguns anos, buscando
soluções eficazes para aperfeiçoar seus
processos de controle interno e de gestão
de riscos.
	Em 2009, o Grupo, - que é representante da Heineken e da Coca-Cola no
Brasil e referência no mercado brasileiro
de bebidas -, foi em busca de uma ferramenta capaz de auditar todas as suas
21 empresas. A solução foi apresentada
pela Vixteam Consultoria & Sistemas,
que iniciou sua atuação na organização
implantando o TeamAudit e dando início
ao processo de gestão das auditorias da
empresa.
	Desde então, com o avanço das
práticas de auditoria interna, o Grupo
Simões viu a necessidade de ampliar e
aprimorar suas ferramentas de controle
e compliance. Nesse sentido, a Vixteam
desenvolveu para o Grupo mais um
módulo do TeamAudit, com foco em
Indicadores Analíticos. Trata-se de um
Portal de Governança que disponibiliza
as informações em forma de gráficos
e relatórios, possibilitando análises e
facilitando a tomada de decisões estratégicas.
Além disso, o Grupo Simões também passou a contar com o módulo
de Auto-Avaliação, que permite que a
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empresa aplique a Técnica de Control
Self Assessment (CSA) e os questionários e enquetes eletrônicas. Com esse
módulo, será possível integrar o sistema
ao CaseWare IDEA, nova ferramenta
do portfólio da Vixteam, recentemente
adquirida pelo grupo.
	De acordo com a gerente de projetos
da Vixteam, Gisela Menicucci Bortoloso, apesar de distintas, as ferramentas
são complementares. “O CSA é um
módulo do TeamAudit que permite que
a auditoria seja realizada com base na
autoavaliação dos próprios funcionários,
possibilitando uma economia de tempo
ao auditar. Já o IDEA seleciona as melhores amostras para serem utilizadas
pelo CSA na autoavaliação, automatiza
a busca das melhores informações para
análise, com mais amplitude, e identifica
exceções que podem vir a ser indícios
de fraudes”, explica.

Segundo ela, esse maior número
de informações para análise só é possível devido à utilização do IDEA que
se apresenta como uma ferramenta
muito mais precisa e de automação da
execução. “O IDEA é uma ferramenta
da CaseWare Analytics que executa
rapidamente a importação de dados,
análise e geração de relatórios e permite
o compartilhamento destas informações
em tempo real. Sua utilização otimiza os
processos de auditoria contínua da empresa, ao detectar problemas específicos
de cada área e facilitar a identificação
de falhas de controle”, garante. O IDEA
foi incorporado ao portfólio da Vixteam
há pouco tempo e já vem apresentando
resultados satisfatórios. Junto com ele,
a Vixteam passou a fornecer outra ferramenta inovadora da CaseWare Analytics,
o Monitor, que é complementar ao IDEA
e age na prevenção de fraudes.

COM A PALAVRA O CLIENTE
A Vixteam atendeu com assertividade e eficiência às demandas do
Grupo, que estava focado em tornar seus processos de auditoria mais ágeis,
otimizados e seguros. Nosso procedimento de auditoria, hoje, ganhou mais
sinergia e eficiência, ao compartilhar informações atualizadas com todas
as 21 empresas do Grupo. Conseguimos ter acesso a um maior número de
informações para serem analisadas e implementamos o teste de auditoria
contínuo”.
Otávio Leonardo Souza Costa,
gerente de Auditoria do Grupo Simões
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Simpósio Mundial de
Auditoria Contínua

Lei de Benford
nas eleições brasileiras

Análise
de Dados

A 34ª edição do World Continuous
Auditing Reportyng Systems, realizada
em maio deste ano, na USP, reuniu pesquisadores, acadêmicos e profissionais
de diversas partes do mundo, representantes de empresas e instituições
líderes nas áreas de monitoramento
contínuo e sistemas de informação.
O evento contou com a participação
da CaseWare Analytics, que, com o
apoio da Vixteam Consultoria & Sistemas, trouxe ao Brasil o engenheiro
de Soluções, Ronny Miranda, para
falar sobre casos práticos do uso da
ferramenta de monitoramento contínuo
de controles. Uma das ferramentas
apresentadas pela CaseWare, durante
o WCARS, foi o CaseWare Monitor,
com o objetivo de levar para o universo
acadêmico reflexões sobre casos reais
de monitoramento contínuo de riscos
e controles em nível internacional.

A Lei de Benford, utilizada para analisar o comportamento dos primeiros dígitos
em dados estatísticos e evitar fraudes em
auditorias, foi tema de uma webinar, realizada pela Vixteam Consultoria & Sistemas,
em maio deste ano. Voltada para auditores
de análises, a palestra online teve foco na
metodologia que é capaz de reconhecer as
probabilidades de frequências de números
altamente prováveis ou altamente improváveis
em um conjunto de dados. Na ocasião, os
participantes puderam conhecer as funcionalidades do IDEA, que possui uma função
automática de análise de dados de auditoria,
a partir da Lei de Benford. Durante a webinar
foram apresentados exemplos de análises no
IDEA, como os utilizados nas últimas eleições
presidenciais do Brasil, em que fizeram testes
cruzando dados de quantidade de votos e da
população por município e eleitorado brasileiro, buscando observar algum indício de
manipulação de dados ou outro fato atípico.

A análise de dados é uma prática frequente nos departamentos
de auditoria, com o objetivo de reduzir as possibilidades de fraudes e
otimizar o controle interno de uma
organização. Sabendo da importância dessa análise para a governança
de riscos e compliance, a Vixteam
Consultoria & Sistemas apoiou, em
julho deste ano, uma webinar, realizada pela CaseWare Analytics, com
o tema “Tendência Global - Razões
para usar Ferramentas de Análise
de Dados no Lugar de Planilhas Eletrônicas”. O miniseminário, voltado
para auditores de análises, apresentou aos participantes a importância
de um analista ou auditor moderno
fundamentar o seu trabalho em uma
ferramenta profissional para análise
de dados, buscando ampliar a visão
e o alcance das suas provas.

Sistema de auditoria em produtora de aço
A Vixteam Consultoria & Sistemas concluiu o processo
de implantação do TeamAudit na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que passa a contar com uma ferramenta mais
completa e precisa para seus processos de auditoria. A partir
de agora, a CSN terá mais controle da área de auditoria com
relatórios personalizados e follow up do plano de ação, além
de contar com o módulo de gestão de risco. A implantação
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da ferramenta surgiu da necessidade de aprimoramento dos
processos e controles internos, buscando a melhoria na performance financeira e operacional da empresa, bem como
na prevenção de riscos e fraudes. “O resultado é a execução
mais automatizada dos processos de auditoria, controle mais
eficiente e informações mais consistentes”, afirma Gisela
Menicucci Bostoloso, gerente de projetos da Vixteam.

