
Venha conversar sobre:

Robotização e a importância da Cultura 
Organizacional

• Robotização: 

• Redução de Custos e de Riscos

• Sustentabilidade

• Mitigação erros

• Cultura Organizacional 

• Valorização das pessoas

• Crescimento dos negócios
Rua Tobias da Silva, 120

Auditório
Moinhos de Vento

Porto Alegre - RS



Tema: Eficiência na auditória Pública - Como o
Business Intelligence pode apoiar os auditores
no seu trabalho de auditar as contas públicas

Palestrantes:
TCE-RS - Alexandre Porto Debeluck
iMaps – Henrique Portella





Nosso negócio
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www.iMaps.com.br/cases
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Breve Histórico
O órgão auditado gera dados
de Orçamento, Contabilidade,
Gestão Fiscal, Pessoal,
Controle Interno, etc.

... para a rede do TCE-RS

carregados
no banco de
dados
corporativo

... e os envia
pela internet
usando sistemas
do TCE-RS

• A partir de 1990 
– desenvolvimento PAD em delphi

– dados entreguem em disquete

– Entregas bimestrais

– carga dos dados em banco Oracle

– dados consolidados formam o SIAPC

– aplicações em Oracle forms/reports

– auditor contador começa a desenvolver o 
SADS em Microsoft Access, aplicação para 
uso dos auditores em campo

• A partir de 2000
– o PAD é reescrito em Java

– consolida-se o envio pela internet

– auditores fazem uso intensivo do SADS

– o PAD passa a coletar informações de 
folha de pagamento

• 2013
– Necessidade de ferramenta para substituir 

o SADS



Cenário anterior

• Uso das informações

SAD-S
... planejamento, auditoria in loco
e geração de relatório
... instrução processual e consultas em geral

SIAPC
... consultas e relatórios



SAD-S



Solução

• Premissas
• Ferramenta corporativa

• Desenvolvimento rápido

• Fácil evolução

• Perfil Business Intelligence

• Perfil Auditor
• análise detalhada

• in loco



Qlikview

• Aquisição da solução
• Pregão eletrônico 58/2013

• Ferramenta (licenças)

• Treinamentos

• Desenvolvimento da aplicação
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Hoje
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BI auditoria



Próximos Passos

• Estimular a participação dos auditores na melhoria 
continua da ferramenta

• Automatizar as análises dos dados para as auditorias 
utilizando o QlikView. 

• Criação de trilhas de auditoria automatizadas em 
busca de indícios de irregularidades recorrentes

• Com esse apoio tecnológico, o TCE poderá priorizar 
em seu planejamento de auditoria com mais indícios 
de fraude.



A apresentação estará disponível no site: 
www.eventocoffeenet.com.br

Alexandre Porto Debeluck

Supervisor de Informática – TCE-RS

porto@tce.rs.gov.br

http://www.eventocoffeenet.com.br/

