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Natura consolida modelo de governança
e reduz nível de risco em 87% com SAP®
Access Control
A fim de consolidar seu modelo de governança e satisfazer necessidades de
expansão, em 2010 a Natura realizou o upgrade da solução SAP® Access Control e
garantiu benefícios como redução total de 87% no nível de risco de segurança,
criação de uma cultura de controle de risco e ganhos de produtividade.
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Visão Geral
Companhia
Natura
Localização
Cajamar, SP, Brasil
Indústria
Cosméticos
Produtos e Serviços
Cosméticos, fragrâncias e
produtos de higiene pessoal
Funcionários
7.000/1,4 milhões de
consultoras de vendas
Faturamento
R$ 5,5 bilhões (2011)
Web Site
http://www.natura.net
Parceiro
PricewaterhouseCoopers

TRANSFORMAÇÃO DE NEGÓCIO
Principais objetivos da companhia
•• Consolidar seu modelo de governança
•• Otimizar a gestão de acessos e segregação de funções
•• Reduzir os níveis de risco da companhia
•• Fortalecer o processo de conscientização da gestão de riscos de segurança

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
ALCANÇADOS

87%

Redução total do nível
de risco

Resolução
•• Upgrade para versão mais recente do SAP® Access Control
•• Criação de uma matriz de risco mais enxuta
•• Envolvimento de todas as áreas de negócios da empresa
•• Treinamento de 80 usuários-chave e 400 usuários envolvidos

60%

Pricipais benefícios
•• Conscientização dos colaboradores através da disseminação da cultura
de controle de risco
•• Maior alinhamento entre a gerência de segurança da informação e as
áreas de negócios
•• Redução no custo de manutenção devido à redução no volume de
chamadas ao suporte
•• Mais velocidade no preparo de relatórios submetidos à auditoria

30%

Leia mais

Veja mais métricas

Relatórios para auditoria
mais rápidos

Menos transações
por perfil

“A Natura estabeleceu uma sólida gestão de acessos, com forte envolvimento dos
colaboradores, e assim reduziu expressivamente o risco de segurança na empresa.”
Newton Rossetto, Gerente de Segurança da Informação, Natura
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Planos futuros

Consolidação do modelo de governança
num cenário de crescimento acelerado
Com isso, a Natura fortaleceu seu modelo de
governança, e este permitiu uma avaliação mais
precisa dos riscos de segurança, o cumprimento
das regulações de compliance e assim obteve a
certificação SOX. Ali, com o suporte da solução
SAP, a Natura já obteve uma redução de 69% do
nível de risco.

A fim de reduzir o nível de risco na empresa,
em 2008 a Natura iniciou um processo de
fortalecimento de seu modelo de governança. Na
ocasião, uma auditoria identificou uma série de
fragilidades, incluindo a necessidade de uma política
sólida de gestão de acessos.
Para completar o frágil cenário, não havia na
companhia uma cultura de governança e segurança
da informação. Era preciso mudar essa cultura.

Mas o acelerado crescimento da empresa trouxe
desafios adicionais: era preciso mais flexibilidade
e integração com as áreas de negócios para
consolidar o modelo de governança e de gestão de
acessos. Em 2010, a Natura iniciou a implantação do
projeto Terra, focado na modernização do sistema
de relacionamento com consultoras de vendas. A
empresa aproveitou o “momentum” de inovação
para implementar uma nova solução que suportasse
suas crescentes demandas de governança.

Em 2009, a Natura finalizou a criação de uma matriz
de risco na empresa. No mesmo ano também
implantou o SAP® Access Control e adequou seus
processos à lei Sarbanes-Oxley (SOX), que visa
garantir a criação de mecanismos de auditoria e
segurança confiáveis com o objetivo de mitigar
riscos aos negócios de uma companhia.

“O maior desafio da consolidação do modelo de governança foi a
conscientização das áreas de negócios sobre os riscos envolvidos na
concessão de acessos.”
Newton Rossetto, Gerente de Segurança da Informação, Natura
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A estrutura do projeto de consolidação do modelo
de governança, desenvolvida com o apoio de
especialistas da PricewaterhouseCoopers, foi
definida em três etapas. A primeira delas foi a
revisão dos perfis de acesso e segregação de
funções, e contou com o envolvimento de todas
as áreas de negócios da companhia. Em seguida
veio a implantação da nova versão do SAP Access
Control. E, finalmente, a empresa trabalhou a
conscientização dos colaboradores através da
disseminação da cultura de controle de risco e de
treinamento – 400 usuários-chave foram treinados
e houve um trabalho de sensibilização dos principais
gestores da empresa sobre os procedimentos
de governança e os riscos associados a acessos
indevidos.

Em 2010, a Natura iniciou um forte processo de
inovação tecnológica. Esse processo teve como
força motriz a implantação de um projeto de alto
impacto na estrutura de venda chamado Terra.
Neste contexto foi realizado o upgrade da solução
SAP Access Control. A nova solução permitia
interfaces mais simples e melhor integração com
outras soluções em uso na companhia. Além disso,
o SAP Access Control poderia ser facilmente
integrado à arquitetura existente na Natura que
já possuía quatro aplicações SAP de grande porte
(ECC, HR, CRM e APO).
Como parte dessa atualização, a empresa
promoveu uma nova revisão dos perfis de acesso
e da segregação de funções para criar uma matriz
de risco ainda mais enxuta e consistente com a
crescente estrutura organizacional.

“O upgrade do SAP Access Control exigiu uma nova revisão dos perfis de
acesso e da segregação de funções e o comprometimento das diversas
áreas de negócios da Natura.”
Newton Rossetto, Gerente de Segurança da Informação, Natura
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Governança baseada em tecnologia e
compromisso
A consolidação do modelo de governança na
Natura trouxe ganhos significativos relacionados
a processos, tecnologia e desenvolvimento dos
colaboradores.

Além disso, a companhia experimenta uma queda
no custo de manutenção, já que houve uma redução
de 50% no volume de chamadas ao suporte para
atendimento aos usuários.

O upgrade da solução SAP Access Control, , permite
a criação de relatórios mais completos e aderentes
às necessidades de compliance da empresa.Fica
mais fácil a preparação e análise de relatórios
submetidos à auditoria – o tempo de produção dos
documentos reduzido em 60%.

A Natura identificou uma redução adicional de 18%
no risco de segurança da informação com o upgrade
da solução, além dos 69% obtidos com as melhorias
de governança realizadas em 2009. A consolidação
do modelo de governança obteve uma redução
total de 87% do risco à segurança da informação na
Natura.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

87%

30%

60%

50%

Redução total do nível
de risco

Relatórios para auditoria
mais rápidos

Menos transações por perfil

Menos chamadas ao suporte
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15%

Controles compensatórios
mais rápidos
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Tecnologia para
aprimoramento
contínuo do modelo
de governança
Anualmente, a Natura realiza uma revisão completa
da sua matriz de riscos e da sua estrutura de
processos de governança. O objetivo, mais do
que aprimorar essa estrutura, é assegurar o seu
alinhamento com o crescimento da empresa.

CMP21464 (12/08)

Além disso, após a consolidação do modelo de
governança, os colaboradores de Natura têm
uma maior consciência sobre a importância de
envolver a gerência de Segurança da Informação
no desenvolvimento de uma nova área, atividade ou
projeto para garantir a estabilidade do modelo de
negócios.
O aprimoramento contínuo do modelo de
governança e a otimização dos controles internos
são objetivos estratégicos da empresa e de todos
seus colaboradores. Por isso, a empresa planeja
contar sempre com a tecnologia mais recente
disponível para ajudá-la nesse desafio. E aqui a SAP
pode ajudá-la.

Direitos autorais/Marca | Privacidade | Impressão

6

