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Auditoria

em linha com crescimento
Camargo Corrêa otimiza vários processos e reduz custos de viagens com a implantação
da solução SAP para auditoria remota
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“A capacidade de realizar auditorias remotas
claramente trouxe à companhia substanciais
benefícios financeiros, maior qualidade e
agilidade em seus processos de controle”
Luís Pires, gerente de Auditoria Interna e Compliance da Camargo Corrêa

:: Estimulada pelo recente crescimento econômico
brasileiro e os maiores investimentos em infraestrutura, a Construções e Comércio Camargo Corrêa cresceu muito rapidamente, expandindo suas
operações tanto no Brasil quanto em outros países.
Fundada em 1939, em um curto intervalo de tempo,
a companhia ampliou suas operações para 20 países e expandiu sua atuação a diversos mercados
na América do Sul e África, somando mais de cem
projetos em seu portfólio internacional.
Mas, junto com o aumento de receita – seu faturamento foi R$ 6 bilhões em 2009 –, veio também
um enorme desafio: gerenciar o elevado número
de auditorias em diferentes localidades. “A empresa ainda contava com uma área de auditoria
bastante reduzida e com recursos insuficientes
para auditar os projetos geograficamente dispersos”, recorda Luís Pires, gerente de Auditoria Interna e Compliance da Camargo Corrêa. Adequar
a área de auditoria significaria um aumento nos
gastos com novas contratações e viagens. Em
2008, por exemplo, de um total de 77 projetos,
apenas 17 auditorias foram realizadas. Esse é

um número muito baixo, considerando o elevado volume de recursos financeiros envolvidos em
cada projeto de construção pesada.
A companhia precisava de um novo modelo
para transformar esta área. Por isso, decidiu
aprimorar o uso de seu sistema SAP e, em parceria com a Mahindra Satyam Computer Services, implantar o SAP Audit Information System
(SAP AIS) para gerenciar procedimentos e documentação de auditoria. Além disso, também
implantou o SAP Documentation Management
System (SAP DMS) nos componentes de aplicativos que permitem capturar e gerenciar documentos eletrônicos que precisem ser armazenados em um ambiente seguro.
Mudança Radical
Um aspecto fundamental para garantir a eficiência durante o projeto foi o uso da metodologia
ASAP, que possui uma estrutura detalhada e
orientada a negócios, além de prover flexibilidade em implantação de projetos. As ferramentas de auditoria da SAP funcionam como
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Com adoção das soluções de
auditoria SAP, a Camargo Corrêa:
- Bloqueou R$ 23,3 milhões de gastos
inadequados antes que fossem realizados.
- Economizou R$ 140 mil anuais com viagens.
- Elevou a produtividade da auditoria interna,
com 45% de entidades auditadas, com previsão
para atingir 100% a curto prazo.

repositório para pesquisas, relatórios e revisões de interesse dos auditores. “Depois de
implantar o SAP AIS, e com a customização de
novas transações, o número de projetos auditados aumentou 45%, e a tarefa dos auditores
ficou muito mais alinhada às necessidades
dos negócios”, afirma Pires, acrescentando
que os processos de auditoria ganharam muito mais velocidade e eficiência.
“Os custos de cumprimento às Normas Internas
e Legislação também foram reduzidas em função
da abordagem preventiva aos processos de monitoramento, de modo que a Camargo Corrêa conseguiu atender a diversas regulamentações sem
custos adicionais”, acrescenta o gerente. A empresa também elevou a sua gestão de riscos com
a identificação de gaps em controles internos que
pudessem levar a erros, fraudes e prejuízos.
O executivo conta que o SAP DMS tornou-se a
principal ferramenta para formalizar as análises
dos auditores, como arquivo para documentos de
suporte a processos de compras. Hoje, o processo de auditoria remota é transparente e acessí-
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vel a qualquer hora. Todos os documentos são
devidamente identificados e armazenados com
segurança na rede corporativa.
Futuro mais sustentável
A capacidade de realizar auditorias remotas
alinha-se ao comprometimento da Camargo
Corrêa com um crescimento sustentável. De
fato, ela atende aos três pilares de valores e
diretrizes para a medição da sustentabilidade
corporativa: o pilar econômico, por conta da
redução de gastos com viagens; o ambiental,
uma vez que menos deslocamentos aéreos implicam menos emissão de carbono; e o social,
pois os auditores conseguem equilibrar melhor
as vidas pessoais e profissionais, reduzindo a
ausência do ambiente familiar.
Essa otimização de processos de auditoria
remota também ajuda a empresa a se preparar para o futuro. “Uma significativa mudança
cultural foi obtida, e a área passou de uma fonte de más notícias para fonte de ótimas notícias”, resume Pires.

