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A Perinity conseguiu auxiliar a Aché na
automatização da gestão de 100% dos
controles, na gestão dos Riscos
Estratégicos com grande impacto na
redução de custos, no tempo de execução
das atividades e no aumento do escopo
de atuação do time.

Com o software da Perinity,
eu tive uma melhora no
processo, com impacto direto
na redução do tempo de
execução, além do ganho de
uniformidade das ações, algo
que eu não tinha com o
Excel”...
Karen Matzkick
Gerente de Gestão de Risco
e Auditoria Interna
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Qual era o cenário da Aché antes da
adoção da Perinity GRC?

perinity.com

“A facilidade de poder associar áreas e depois
conseguir enxergar o que se tem por áreas nos ajudou

Nosso maior impasse era a uniformidade e

muito porque, se trabalhássemos somente com Excel,

segurança dos dados, o local em que seriam

isso seria mais lento e complicado, entraríamos

armazenadas todas as informações e como essas

trabalho por trabalho para entender os controles

informações estariam disponibilizadas para a

associados e os riscos.”

equipe, independente de auditoria.
Com a adoção do Perinity GRC, além da
uniformidade das informações dentro da equipe,
também

tivemos

ganhos

na

gestão

das

atividades.

Como foi o processo de adaptação à
solução Perinity GRC?
Nosso maior desafio foi alterar o modo como
trabalhávamos e sair do suporte conforto que
tínhamos. Eu tinha um Excel com 20 ou 25 itens e o
preenchia de forma recorrente, fazer com que esses
vários itens se encaixassem na ferramenta também
foi um desafio.
O primeiro passo foi entender que, com o software
Perinity, eu ganharia eficiência. Foi esse o incentivo.
Outra parte que ajudou muito foi o fato de a Perinity
ter
colaborado
com
treinamentos
e
acompanhamentos constantes, isso foi necessário
para que eu conseguisse pegar, cortar, engavetar e
depois associar tudo dentro da solução Perinity de
forma mais automática. Sabíamos que, se
entendêssemos a forma de imputar os dados, isso
facilitaria o nosso trabalho e, de fato, chegaríamos em
um resultado mais rápido nesse processo.

Qual avaliação você daria ao nosso
suporte?
Comprometimento e atendimento, esses realmente
são dois dos diferenciais da Perinity. Quando ligamos,
vocês atendem, respondem e formalizam na hora,
sem problema nenhum. Fora o feedback, a Juliana
(Information Architect da Perinity) está sempre aqui
para fazer um follow-up, uma atualização do
conhecimento com nossa equipe.
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Quais foram os resultados obtidos após
a implantação?
De imediato tivemos um ganho de eficiência nos
processos. Eu tenho associado todos os riscos e
controles a projetos, pontos de auditoria todos
definidos. O que para nós foi verdadeiramente
um ótimo resultado foi termos, dentro da
ferramenta, a uniformização das informações e a
completude das informações em uma base única
e segura.
Nos projetos de auditoria, por exemplo,
associamos quais são os riscos atrelados por áreas
e o modo como visualizamos isso na ferramenta
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Sobre a Aché
Laboratório 100% brasileiro com
mais de 52 anos de atuação, está
posicionado entre as três maiores
corporações farmacêuticas do país.
Com 5 plantas fabris (GRU, NU,
Londrina, Goiás e Pernambuco),
presente em mais de 70.000 mil
pontos de venda, os produtos do
Aché estão presentes em todo o
território nacional e em mais
de 26 países.

ficou bem melhor, podemos ver por hierarquia,
identificar quais riscos foram mapeados nas
auditorias e quais foram executados.
Todo esse trabalho gerou um resultado muito
positivo e ,com isso, no ano que vem teremos um
catálogo de riscos muito maior, pois quando
formos auditar novamente no mesmo processo,
eu já tenho tudo ali, já posso revisitar, ratificar se
os controles permanecem ou não de uma forma
mais macro e não necessariamente precisar ficar
pegando

um

Excel

e

vendo

como

foi

redesenhado, você pode associar por área
também. Em termos de gestão, tivemos muitos
avanços.
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A Perinity é uma empresa brasileira com mais de 15
anos de atuação no mercado mundial, com
especialização e foco na plataforma de Governança
Corporativa.
A Perinity oferece serviços e soluções tecnológicas
com foco em Auditoria, Gestão de Riscos e
Controles, Compliance, Canal de Denúncias,
Prevenção de Perdas e Fraudes, Continuidade de
Negócios e Gestão de Conteúdo. Fale com nossos
consultores e solicite uma demonstração da
Plataforma de GRC.
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