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The PwC Audit 
Experience



Assegurar a melhor 
experiência

PwC  |  Pessoas conectadas

PwC Audit Transformation PwC e Google



DC2 - Informação de distribuição restrita

The PwC audit 

We’re simplifying, 
standardizing and
automating!



PwC  |  Audit Explorer

As nossas tecnologias pioneiras promovem qualidade, eficiência e insight
personalizados de acordo com a sua maturidade tecnológica.

Capacitação 
digital

EXPLORER-FC.PPTX

Estamos 
reestruturando a 
auditoria e trazendo 
inovações 
a ela com a nossa 
tecnologia 
inteligente.



As nossas principais 
tecnologias

PwC  |  Capacitação digital

Count
Um aplicativo para a avaliação 
de estoques
que facilita o processo de 
contagem de estoques, para 
que possa ser realizado da 
forma adequada já na primeira 
vez.

Sistema de Confirmação da 
PwC
Um portal baseado na web no 
qual confirmações podem ser 
gerenciadas de maneira segura 
do começo ao fim.

Halo
Premiada

ferramenta de auditoria de 
dados, projetada para testar a 

confiabilidade das 
informações

Connect
Uma ferramenta de fluxo de 

trabalho colaborativa que 
permite o compartilhamento 

de informações de forma 
rápida e segura

Aura
Nosso sistema global de ERP 

que impulsiona a qualidade global 

e a consistência

Adaptamos a nossa abordagem de acordo com a sua 
maturidade digital

Plataforma de extração da PwC
Um conjunto de ferramentas que 
padronizam a forma como 
comunicamos, extraímos
e transferimos dados

EXPLORER-FC.PPTX



PwC  |  Capacitação digital

Aura

Nosso sistema global de ERP 
que impulsiona a qualidade 
global e a consistência.

EXPLORER-FC.PPTX



Aura

PwC  |  Capacitação digital

Benefícios
+ Todos os elementos de auditoria 

se encaixam de forma harmônica 
– sem itens duplicados ou omitidos.

+ Permite uma abordagem baseada 
em riscos, tornando mais fácil a 
visualização de como os riscos 
identificados são abordados em nosso 
trabalho relacionado a controles e 
testes substantivos.

+ Tecnologia subjacente possibilita 
que as equipes testem todas as áreas de 
risco de auditoria identificadas e 
questionem a abordagem de teste a fim 
de ajudar a impulsionar a eficiência.

EXPLORER-FC.PPTX



Aura

PwC  |  Capacitação digital

Principais características

As configurações de risco permitem que as 
equipes personalizem o Aura de acordo com 
cenários específicos, considerando os
níveis de risco, confiabilidade dos controles
e testes substantivos.

Desenho intuitivo, visualizações otimizadas
e automação de processos manuais
contribuem para aumentar a produtividade
e a eficiência.

EXPLORER-FC.PPTX



Aura

PwC  |  Capacitação digital

Dashboard

Recurso de compartilhamento de trabalho 
desenhado para centros de serviços 
compartilhados e auditorias em múltiplos locais; 
permite trabalhar de forma colaborativa e
eliminar itens duplicados.

Tecnologia de fluxo de trabalho organiza os 
procedimentos de auditoria e tarefas individuais 
em dashboards personalizados, possibilitando, 
assim, a execução e revisão tempestivas do 
trabalho.

EXPLORER-FC.PPTX



AuraNow

PwC  |  Sem surpresas

Benefícios
+ Informações em tempo real

sobre a qualidade e o status dos 
trabalhos.

+ Verificações de qualidade 
integradas ajudam a assegurar que 
as atividades corretas estejam sendo 
realizadas pelas pessoas adequadas no 
momento certo.

+ As visualizações destacam áreas 
que as equipes devem monitorar para 
um encerramento tranquilo.

+ O dashboard permite que as nossas 
equipes monitorem o status de 
resolução de questões de auditoria.

O AuraNow proporciona
monitoramento contínuo 
em tempo real da qualidade
e andamento do trabalho.

EXPLORER-FC.PPTX



Connect

PwC  |  Sem surpresas

Principais características

Ferramenta global de coordenação da PwC 
que oferece um portal central para
auditorias de todos os tamanhos e 
complexidades.

Assuntos globais e locais são identificados, 
agregados e compartilhados, de forma que 
possam ser investigados assim que surgirem.

Etapas e KPIs do trabalho
podem ser monitorados em auditorias locais, 
assim como o status de suas auditorias 
globais – tanto regulatórias como estatutárias.

A sua equipe e a nossa permanecem 
sempre atualizadas e no mesmo ritmo.

EXPLORER-FC.PPTX



Connect Audit
Manager

PwC  |  Capacitação digital

Benefícios
+ Troca de informações e gestão de 

documentos aprimoradas utilizando 
uma ferramenta segura baseada na web.

+ Impulsiona a eficiência dos 
processos por meio da consolidação e 
automação de notificações.

+ Comunicações seguras para as nossas 
equipes e as suas.

+ Disponível em nível global para 
clientes de pequeno a grande porte.

+ Reduz, de forma significativa, os 
esforços de 
gestão de documentos.

+ O monitoramento em tempo real 
permite a resolução de questões de 
maneira rápida e eficiente.

Pontos de atenção são 
identificados e agregados
Ajustes de auditoria, relatórios 
sobre problemas regulatórios e 
de deficiências de controles 
registrados em um único lugar 
conduzem a pronta 
identificação de atrasos ou 
problemas.

EXPLORER-FC.PPTX



Sistema de Confirmação da PwC

PwC  |  Capacitação digital

Principais características

Sistema baseado na web que automatiza o 
processo completo de confirmação, incluindo
a exportação para o Aura.

Destaca possíveis erros utilizando indicadores 
lógicos e visuais integrados.

Tecnologia flexível que funciona para 
praticamente todos os tipos de confirmações.

Status em tempo real da atividade de 
confirmação utilizando dashboards com foco no 
usuário – o status atualizado e confiável está 
disponível a qualquer momento.

Simplicidade e facilidade de uso resultam em 
uma taxa de resposta mais alta do confirmador, 
reduzindo o tempo despendido com 
procedimentos alternativos.

A capacidade de tradução de diversos idiomas 
é parte integrante da ferramenta.

EXPLORER-FC.PPTX
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PwC’s Confirmation System
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PwC’s Confirmation System

After
PwC’s Confirmation System 



PwC  |  Capacitação digital

Halo

Tecnologia premiada e líder 
de mercado que está 
revolucionando as nossas 
auditorias ao tirar proveito 
do poder dos dados.

EXPLORER-FC.PPTX



Família de aplicativos Halo

PwC  |  Capacitação digital

Halo for Journals
A nossa tecnologia de nova 
geração ajuda a identificar 

transações de maior risco e 
ineficiências em processos.

Halo GL Revenue
Nosso aplicativo digital baseado 

na web e nossos processos 
otimizam os testes da receita.

Halo ERP Solutions
A nossa solução completa

inclui algoritmos de extração de dados 
a fim de automatizar os testes de 
auditoria e avaliações de riscos.

Halo for Investments
A nossa ferramenta de auditoria de 

valorização de investimentos analisa 
as carteiras de investimento de 

clientes utilizando fontes de dados 
mais abrangentes e de qualidade 

superior.

EXPLORER-FC.PPTX



Count

PwC  |  Capacitação digital

Principais características

Aumenta a qualidade ao guiar o 
responsável pela contagem
pelo seu processo padronizado.

Maior exatidão e eficiência,
pois o responsável pela contagem 
recebe informações detalhadas antes 
da contagem.

Não é necessário duplicar 
documentos ou devolvê-los ao cliente 
com perguntas de follow up já que o 
Count é preenchido no local.

Sem surpresas de última hora. 
O Count se conecta ao Aura, 
registrando informações de imediato 
em nossos arquivos e destacando 
exceções para um acompanhamento 
(follow-up) rápido.

EXPLORER-FC.PPTX



O nosso cenário de 
inovação tecnológica

PwC  |  Inovação contínua

Impressão 3D

Priorizamos as inovações que acreditamos
ser mais relevantes para a auditoria do futuro: 

Realidade 
aumentada

Realidade virtual Internet das Coisas

IA Robótica Drones Blockchain

EXPLORER-FC.PPTX
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The PwC audit 

We’re simplifying, 
standardizing and
automating!



PwC  |  Encerramento

© 2018 PwC. Todos os direitos reservados. “PwC” refere-se ao network e/ou a uma ou mais firmas membro da PwC, cada uma das quais constituindo uma pessoa jurídica separada e independente. Acesse www.pwc.com/structure para 
obter mais detalhes.

EXPLORER-FC.PPTX

http://www.pwc.com/structure
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