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A Plataforma Inteligente para Automação de Controles Internos da KPMG é patenteada e contém bots, aplicativos 
e soluções de automação inteligente. Ela ajuda a produzir resultados mais confiáveis e replicáveis, gerando um 
conjunto quase infindável de soluções e aceleradores de negócios o qual possibilita aos clientes focarem em 
questões comerciais estratégicas e complexas.

Nossa plataforma

A Automação Inteligente causou uma revolução no modo 
como os humanos e as máquinas interagem. A Plataforma 
Inteligente para Automação de Controles Internos da KPMG 
contém bots, aplicativos e soluções de automação inteligente 
patenteadas que nos ajudam a entregar os melhores 
resultados em automação para os clientes. 

A plataforma permite que a KPMG responda às necessidades 
do cliente na velocidade exigida pelo mercado. Isso é possível 
por meio de bots orientados pelos passos seguidos pelo 
usuário no processo de interface com o sistema, visando 
acelerar a entrega de soluções impactantes.

Aplicando os anos de experiência e as inúmeras metodologias 
desenvolvidas, nossa plataforma permite que os clientes 
alcancem melhores resultados e de forma mais rápida. Além 
disso, eles contam com o suporte de nossas equipes de 
atendimento. 

Benefícios da automação

A Plataforma Inteligente para Automação de Controles 
Internos transforma o modo como a prática de Risk 
Consulting da KPMG realiza seus serviços, capacitando-a 
responder às necessidades de negócios de acordo com a 
velocidade do mercado. Nossos cerca de 350 bots oferecem 
benefícios exclusivos, como:

Qualidade: Confiáveis e passíveis de repetição. 
Nossos bots e aplicativos, bem como as 
soluções de automação inteligente, ajudam a 
reduzir o erro humano por meio da automação 
de tarefas que requerem muito 

Escalabilidade: Nossa plataforma pode ser 
rapidamente implementada e customizada para a 
abordagem de casos específicos. Além disso, ela 
pode ser ativada para o acréscimo de grandes 
volumes de dados.

Manutenção e Suporte: A plataforma é 
gerenciada pela KPMG, o que reduz os custos 
gerais indiretos para os clientes.

Eficiência: Permitem que as equipes 
identifiquem e alavanquem a automação 
existente dos trabalhos que já estão sendo 
feitos. À medida que novas oportunidades 
são identificadas, é possível desenvolver uma 
automação adicional.

Ao longo deste documento, os termos “nós”, “KPMG”, “nos” e “nosso” referem-se à rede de firmas-membro independentes que atuam sob o nome KPMG e são 
afiliadas à KPMG International ou a uma ou mais dessas firmas-membro. A KPMG International não presta serviços a clientes.  Nenhuma firma-membro tem autoridade 
para obrigar ou vincular a KPMG International ou qualquer outra firma-membro em face de terceiros nem a KPMG International tem autoridade para obrigar ou vincular 
qualquer firma-membro.

Atividades de risco e compliance mais comuns

Nossa Plataforma está ajudando, com eficiência, os clientes 
na execução de tarefas repetitivas e que consomem tempo, 
permitindo, assim, que eles foquem em questões comerciais 
estratégicas e complexas.

Perguntas que os nossos clientes estão fazendo:

• Como podemos transformar a quantidade - que está cada 
vez maior - de dados em valor, de forma consistente e 
em grande escala? Por exemplo, aprimorar a abordagem 
de riscos para a empresa.

• Existe um modo de alavancar a automação em nossos 
atuais processos de risco e compliance?

• Como conseguimos permanecer em conformidade com 
as normas regulatórias quando a empresa avança em 
ritmo acelerado?

• O que poderíamos fazer hoje para nos prepararmos para 
a automação e a inteligência artificial de amanhã?



Bots para todos

A Plataforma Inteligente para 
Automação de Controles Internos 
da KPMG é onde a nossa paixão 
por inovação encontra a tradição 
em excelência no atendimento ao 
cliente. Baixe ou solicite soluções 
digitais automatizadas que 
desafiam os modelos de trabalho 
tradicionais na era da automação.

Nossa abordagem de integração de plataforma

A KPMG trabalha em estreita colaboração com os líderes da 
área de Auditoria Interna e com os stakeholders da empresa 
para avaliar, fazer recomendações e implementar bots 
dentro dos processos de negócios existentes. Alavancando 
as metodologias e o nosso conjunto de ferramentas de 
automação, ajudamos as empresas a fazer com que seus 
negócios prosperem, transformando-se em negócios 
avançados.

A KPMG cria abordagens customizadas capazes de aumentar 
a eficiência, aprimorar a integração do compliance e fazer 
com que a tecnologia funcione com o propósito de prestar 
suporte às atividades de compliance.
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Exemplos de Automação

Fale com o nosso time

Testes de senha
A automação pode ser alavancada para 
fins de comparação entre as inserções 
de parâmetros da política de senha e 
os arquivos de extração de senha das 
aplicações em escopo.

Separação de funções
Relativamente a uma série de aplicações 
em escopo, a automação pode identificar 
se os desenvolvedores não têm acesso à 
produção. A automação pode, também, 
avaliar a inclusão dos desenvolvedores na 
lista de migradores do código.
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Disrupção tecnológica

A plataforma causa disrupções no modo como a prática 
de Risk Consulting executa os serviços, permitindo que a 
KPMG possibilite aos clientes resultados de alta qualidade 
e escaláveis. Isso permite acelerar as estratégias de risco e 
compliance regulatório a longo prazo.


