VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL

GERANDO A REDUÇÃO DE RISCOS

A Votorantim Celulose e Papel S.A. (VCP) – uma das maiores produtoras de papel e
celulose do Brasil – é conhecida por sua liderança em práticas empresariais. E, como a
VCP opera na Bolsa de Valores de Nova York, isto inclui o cumprimento da Lei SarbanesOxley (SOX). Como ajuda para atender as normas da SOX, a companhia implementou
o aplicativo SAP® GRC Access Control como parte de uma iniciativa de mudança
cultural para gerenciamento de risco. Ao fazê-lo, a VCP reduziu sua exposição aos
riscos em geral e diminuiu os custos com o cumprimento da lei.

VISÃO GERAL

“Na VCP, evoluímos de uma cultura
de correção de riscos para uma
cultura de diminuição de riscos.
Agora, todas as nossas áreas de
negócios têm consciência do impacto
potencial de riscos não gerenciados.”
Celso Yao
Gerente de Risco, Votorantim
Celulose e Papel S.A.

Companhia
• Nome: Votorantim Celulose e Papel
• Localização: São Paulo, Brasil
• Indústria: Produtos de moagem – celulose
e papel
• Faturamento: US$1,5 bilhão
• Funcionários: Mais de 2.700
• Web site: www.vcp.com.br
• Parceiro de Implementação: Pricewaterhouse
Coopers
Principais Desafios
• Implementar um modelo de controle de
acesso estruturado para assegurar o
cumprimento da Lei Sarbanes-Oxley (SOX)
• Estabelecer uma cultura de gerenciamento
de riscos pró-ativo
• Obter maior visibilidade nos conflitos do
acesso
• Eliminar controles manuais que demandam
trabalho intensivo
• Aumentar a cooperação entre
departamentoao redor do controle de acesso
Soluções e Serviços SAP
• Aplicativo SAP® GRC Access Control
Porque SAP
• Uma solução comprovada com forte
referência na indústria
• Integração com o cenário de software
SAP® existente
• Mapeamento claro de futuros
desenvolvimentos
• Melhores práticas incluídas
• Alternativa com boa relação
custo-benefício para desenvolvimento
in-house

SAP Customer Success Profile
Produtos de Moagem – Celulose e Papel

Destaque da Implementação
• Possuir um forte suporte executivo e
participar ativamente das áreas empresariais
Usuários de negócios chave, treinados
• para lidar com as regulamentações da
SOX antes do início do projeto
• Modelo de controle, processos e perfis
revisados antes da implementação do
software
• Criação de controles compensatórios no
cumprimento da SOX para conflitos que
não possam ser eliminados
Beneficios
• Certificado de cumprimento da SOX
• Tomada de consciência, em toda
empresa, da importância do gerenciamento
efetivo de riscos
• Capacidade de identificar vulnerabilidades
nos acessos e casos de exceção
• Ferramentas automatizadas, baseadas em
regras, usadas em toda a corporação para
redução de custos
• Capacidade de avaliar riscos em uma
base contínua entre todos os
departamentosda empresa
• Aumento na produtividade com uso de
portal de auto-serviço para uma resolução
mais rápida do conflito
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