5 razões para usar uma ferramenta de análise de dados
profissional
A prática e familiaridade com as planilhas faz com que estas continuem a ser a ferramenta mais popular para
auditorias e detecção de fraudes. No entanto, planilhas não são projetadas para lidar com grandes
quantidades de dados, automatizar a análise ou importar dados de diferentes fontes. Aqui estão 5 boas
razões para usar uma ferramenta de análise de dados profissionais:
Nº 1 Aquisição de dados

Nº 2 Integridade de dados

Nº 3 Análise predefinida

Desafios:
Planilhas são frequentemente
usadas para reunir pequenos
conjuntos de dados de várias
fontes, mas o resultado não é
sempre perfeito. Na verdade,
limpar grandes quantidades de
dados pode ser uma tarefa longa
e tediosa. Além disso, planilhas
têm capacidade limitada de
importação, que muitas vezes
resulta em um processamento
lento. O processo de limpeza de
dados também podem gerar
erros manuais.

Desafios:
Dados podem ser facilmente
alterados, por engano ou de
propósito. Erros em fórmulas
podem ser fazer com que a
lógica de análise seja
prejudicada. Também há
riscos associados com a
retenção e a confiabilidade das
informações, desde que as
planilhas são enviadas para
outros usuários e podem surgir
conflitos de versão,
duplicidades ou modificações
sem controle

Desafios:
Para fazer testes em planilhas,
o usuário geralmente precisa
de programação de macros ou
criar várias tabelas dinâmicas.

Solução de análise de dados:
Importar e exportar dados
usando vários formatos,
incluindo arquivos de texto
(arquivos normais, gerados
pelos sistemas ERP), PDF, MS
Access ou Excel, SAP, Oracle,
SQL, JD Edwards e outros.
IDEA permite que você importe
100% de seus dados
rapidamente e facilmente.
Limpeza de dados não é mais
um problema porque os arquivos
são importados para o modo
somente leitura e o software
pode instantaneamente
reconhecer vários tipos de
campo..

Solução de análise de dados:
Com uma ferramenta
profissional, os dados de origem
são protegidos porque eles têm o
atributo de somente leitura, o que
garante sua integridade. IDEA
salva um registro das
modificações e as operações
realizadas no banco de dados,
incluindo a importação de
arquivos e seus formatos, tipos
de testes realizados e resultados
obtidos. Esta informação reside
nas propriedades do arquivo e
não pode ser alterado, o que
garante a confiabilidade dos
resultados.

Solução de análise de dados:
IDEA permite que você execute
testes selecionando um botão
como, por exemplo, detectar
duplicatas ou de omissões em
dados, mesclar e estratificar
bancos de dados e realizar
análises com base na lei de
Benford. Sua interface simples
permite que você selecione
tarefas em uma lista e obter
resultados rapidamente.
SmartAnalyzer um componente
do IDEA, também fornece
testes de rotina predefinidos.
Os testes financeiros incluem
testes de contabilidade geral,
contas a pagar, contas a
receber, imobilizado e análise
de inventário. Testes de
segregação de funções podem
ser usados para detectar
problemas de segurança em
implantações de ERP.
SmartAnalyzer ajuda os
auditores a realizar auditorias
mais completas em menos
tempo.

"IDEA tornou-se nossa ferramenta de trabalho indispensável por sua capacidade de importar
arquivos de dados em diferentes formatos e tamanhos (alguns com dezenas de milhões de
registros) e por suas simples funções pré-definidas para análise e avaliação."
RNDr. Maya Mašková, Diretora do serviço de Auditoria Interna e Controles, Allianz Pojišovna

Nº 4 Análise Repetitiva

Nº 5 Assistência

Desafios:
As análises são difíceis de repetir sistematicamente
quando planilhas são usadas. Embora os testes de
rotina possam ser programados, o processo muitas
vezes requer amplo conhecimento de programação.

Desafios:
Embora os produtos do Microsoft Office possuam
help e existam fóruns de usuários, muitos dos
temas abordados são relacionados com o uso
genérico do software e solução de problemas. Em
uma planilha não há ajuda específica para tarefas
de auditoria.

Solução de análise de dados:
As ferramentas profissionais para análise de
dados tais como o IDEA, simplificam a
automação de tarefas para economizar tempo e
esforço, bem como padronizam os processos de
análise. No IDEA, você pode usar o componente
de Visual Script para automatizar ou executar
novamente a análise padrão e criar aplicações
de monitoramento contínuo.
IDEAScript é uma linguagem de programação
avançada ideal para padronizar a análise
rotineira ou procedimentos básicos e obter
resultados consistentes. As macros do
IDEAScript podem executar processos
complexos que ocorrem regularmente, tais como
a importação, padronização e preparação de
dados de diferentes fontes para comparação. Os
usuários do IDEA têm acesso a macros
predefinidas em IDEAScript e muitos outros
recursos.

Solução de análise de dados:
As ferramentas profissionais de análise falam o
idioma dos auditores e se precisar de ajuda com
qualquer função, nossa equipe técnica está
disponível por telefone ou e-mail. Uma das
grandes vantagens do IDEA é a possibilidade de
contato com o serviço técnico e obter ajuda
passo a passo.
IDEA é uma solução desenhada pensando em
contadores, contabilistas, auditores, analistas de
compliance, controladoria entre outros e oferece
muitas ferramentas, tutoriais e dicas. O serviço
técnico do CaseWare IDEA é outra fonte de
recursos para usuários cadastrados do IDEA, em
seu web site, você encontrará: vídeos, @funções e
macros em IDEAScript e muito mais.

“Um fator importante em nosso sucesso foi a velocidade com que nossa equipe aprendeu a usar o
IDEA."
Jerry A. Hedrick, Jr., CPA, Director, Auditoria Corporativa, Vectren Corporation

Embora não questionemos que planilhas são ferramentas eficazes para extrair dados, gerenciar pequenos
conjuntos de dados e compartilhar resultados, existem muitas razões que respaldam o uso de uma solução
profissional de análise de dados.
Se você estiver procurando por uma maneira segura, abrangente e eficiente de conduzir auditorias, você
deve conhecer o IDEA. Oferecemos demonstrações gratuitas e estamos ansiosos para conhecer seus
objetivos para ajudá-lo a alcançá-los com sucesso.
Por favor, entre em contato conosco escrevendo para salesidea@caseware.com ou visite nosso web site
www.casewareanalytics.com para obter uma demonstração do produto.

Principais atividades de análise de dados
Atividades
Anexar
ou
mesclar
Unir/
Associar
Campos
calculados/
Funções

Descrição
Combina dois arquivos com campos idênticos em um único arquivo. Por
exemplo, mesclar histórico de contas a pagar cobrindo dois anos de
operações em um único arquivo.
Cria um novo arquivo de dados usando um campo comum para combinar
dois arquivos de dados separados. Esta atividade objetiva criar bancos de
dados relacionados por campos de chave e identificar as diferenças entre
os arquivos de dados.*
Cria expressões ou campos para calcular ou recalcular valores chave. Por
exemplo, o salário líquido do funcionário pode ser recalculado usando o
campo salário bruto e subtraindo qualquer retenção ou imposto.

Referências Permite analisar campos de tipo caractere mediante sua configuração em
cruzadas linhas e colunas. Para criar tabelas de referência cruzada pode resumir os
Exportar

dados em diferentes formas, explorar áreas de interesse e obter o número
total de campos numéricos.
Cria um novo arquivo que pode ser usado em diferentes formatos e outras
soluções. Por exemplo, exporta dados para o formato MS-Word.

Planilha
Eletrônica
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Extrair/
Filtrar

Extrai itens especificados de um arquivo e copiá-os para outro arquivo,
normalmente usando uma instrução If. Por exemplo, extrair todos os
saldos de conta que estão acima do limite predefinido.





Indexar/
Ordenar

Classifica os dados em um arquivo em ordem crescente ou decrescente.
Por exemplo, ordenar um arquivo por número de documento para verificar
se há algum campo vazio ou "999999999".





Sumarizar

Obtém o número total de valores numéricos, com base em um campo de
chave especificado. Por exemplo, sumarizar as despesas de viagem dos
funcionários para identificar pagamentos altos atípicos.





Amostras

Criar amostras aleatórias ou de unidades monetárias de uma população
especificada. *





“aging”

Produzir resumos de vencimento ou idade das contas com base em prazos
estabelecidos.





Lei de
Benford

Encontrar duplicidades incomuns de dígitos específicos e números
arredondados nos dados corporativos, com base em um desvio a partir as
freqüências esperadas, com base na análise da lei de Benford.





Duplicados

Identificar e exibir itens com duplicidade em um campo especificado de um
arquivo. Por exemplo, para identificar as faturas em duplicidade no mesmo
arquivo de transações de vendas.

















Detectar seqüências quase idênticas de caracteres com base em graus de

Lógica
similaridade predefinidos usando raciocínio aproximado, em vez de usar
aproximada valores fixos ou exatos. Identifica rapidamente grupos semelhantes de

números, palavras ou frases. Por exemplo, nomes de empresas registradas
com a sigla S.A., SA, ou Sociedade Anônima.

Omissões

Identificar e exibir itens com falha na sequencia em um campo
especificado de um arquivo. Por exemplo, ele identifica qualquer
omissão numa sequência numérica dos cheques.

Estratificar Categoriza os dados em vários estratos ou intervalos para um
determinado campo numérico.

*Embora planilhas tenham funções de união, associação e amostragem de dados, comparado com o IDEA, a maioria
precisa de um complemento que é projetado para executar análise estatística e de engenharia complexa.
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