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Agenda

RPA – o que é, e o que esperar?1
Apresentação de caso - Galp Energia2
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Robotic Process Automation. O que é?   RPA - o que 

é, e o que 

esperar?
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Características e benefícios

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Força de trabalho virtual controlada pelas equipas 

do negócio

Simula a interação de um humano com os sistemas 

e interfaces existentes

As ferramentas de RPA são implementadas sobre a 

infraestrutura e sistemas existentes

Maior capacidade de trabalho – 24 horas por dia, 7 

dias por semana

Compatível com os sistemas existentes, não 

existe a necessidade de desenvolver integrações

As ações do robot e registo de erros são registados 

e auditáveis

Liberta as pessoas para tarefas de maior valor 

acrescentado 

Reduz a probabilidade de ocorrência de erros e 

melhora a qualidade

Acelera processos morosos

Elimina esforço humano e permite obter poupanças de 

tempo

Permite ter um maior controlo sobre os processos e 

sobre procedimentos de gestão de erros 

Principais Benefícios

RPA - o que 

é, e o que 

esperar?
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Robotização para melhorar a eficiência dos 
processos de auditoria interna 

Recolha e extração 

de informação

Automatização de 

testes

Testes a 

configuração 

de sistemas

Testes a 100% da 

população

Iniciativas de 

auditoria contínua

Recolha de dados 

armazenados em 

sistema, agregação de 

informação de 

diferentes fontes onde 

não existam relatórios 

configurados ou soluções 

de analytics

Teste automático de 

atributos tendo em conta 

regras definidas pelo 

negócio (p.e. avaliação de 

movimentos ou lançamentos 

contabilísticos tendo em 

conta valores 

máximos/mínimos 

estipulados)

Testes à configuração 

de aplicações, sistemas 

ou servidores, face às 

configurações standard

A robotização tem a 

possibilidade de ir além dos 

habituais processos de 

amostragem e testar a 

totalidade da população, 

quando for apropriado, 

tendo em conta o risco do 

processo ou os controlos 

existentes 

O RPA permite auditar 

processos de forma mais 

eficaz e a uma maior 

velocidade, permitindo que 

se criem métodos de 

auditoria alinhados com os 

princípios de auditoria 

continua

RPA - o que 

é, e o que 

esperar?



Página 6

HOJE

Esperamos que o RPA venha a ter um papel cada vez mais relevante e abrangente na 
função do auditor interno

• Identificação e seleção de amostras

• Recolha e extração de informação

• Tratamento de informação

• Execução de testes com base em regras definidas

• Recolha e tratamento de informação para reporte

• Auditoria à atividade de robots em organizações com 

programas de RPA já desenvolvidos

CURTO E MÉDIO PRAZO

• Identificação de inconformidades

• Reporte de inconformidades

• Desenvolvimento de relatórios 

• Gestão e planeamento ?

• Execução de testes complexos ?

RPA - o que 

é, e o que 

esperar?

Robotização para melhorar a eficiência dos 
processos de auditoria interna 
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Resultados - o que esperar? 

Resultados tangíveis, 
rapidamente:

Prova de Conceito

3-6 semanas

Implementação

3-4 meses

Retorno do investimento

<6 meses

ANTES DEPOIS

REGISTO DE NOVOS ITEMS

PREPARAÇÃO DE LANÇAMENTOS

CONTABILÍSTICOS

GESTÃO DE MARCAÇÕES

> 16 dias < 6 horas

2 horas < 5 minutos

2 FTE < 0,25 FTE

PREPARAÇÃO DE RELATÓRIOS 1,8 FTE 0,2 FTE

REEMBOLSO DE RECLAMAÇÕES 19 dias 8 horas

MIGRAÇÃO DE DADOS meses - anos dias - semanas

RPA - o que 

é, e o que 

esperar?

Resultados verificados em robotizações de processos realizadas pela EY
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Por onde começar?

• Sejam maioritariamente manuais

• Sejam estruturados e sigam regras ou 

critérios definidos

• Envolvam elevados níveis de intervenção humana

• Envolvam diferentes sistemas 

• Sejam morosos ou executados com frequência

PROCESSOS QUE TAREFAS QUE INCLUAM

• Recolha ou consulta de informação de 

diferentes sistemas

• Validação ou reconciliação de informação 

entre diferentes fontes

• Transferência de informação entre 

sistemas sem integração entre si

• Registo ou processamento de grandes 

quantidades de dados 

RPA - o que 

é, e o que 

esperar?

Alargar iniciativa a mais 
processos com potencial

Selecionar processo 
para Prova de Conceito

Validar resultados e 
benefícios3 - 6 SEMANAS
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Agenda

RPA – o que é, e o que esperar?1
Apresentação de caso - Galp Energia2
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Caso - Galp Energia

Sandra Bomtempo Costa
Diretora de Auditoria Interna, Galp Energia

Caso

Galp Energia
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Solução implementada

RPA

Analytics

✓ Extrair de informação dos sistemas 
fonte

✓ Preparar e estruturar a informação 

✓ Analisar informação

✓ Identificar potenciais inconformidades

✓ Reportar análise 

Libertação de 60+ horas de 

trabalho repetitivo

3
sistemas 

fonte

Análise ao universo

1 ano
Período 

temporal 

analisado 

3x mais rápido

68+ milhões de transações analisadas 

EXECUÇÃO DE 3 TESTES DE AUDITORIA

Caso

Galp Energia

356 extrações de informação



Página 12

Demonstração das tarefas executadas por um 
robot

Exemplo | Realização de uma extração

INFORMAÇÃO DE

FATURAÇÃO A CLIENTES

TODO O UNIVERSO

1 SEMANA

Caso

Galp Energia
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Benefícios visíveis e desafios sentidos 

DESAFIOS BENEFÍCIOS

• Instalação inicial da infraestrutura e acessos aplicacionais

• Adaptação do robot à velocidade e capacidade de resposta dos 

sistemas fonte 

• Especificidades encontradas ao longo do processo de 

auditoria

• Complexidade do processo de auditoria devido ao volume de 

informação tratado e diversidade de sistemas fonte

• Velocidade de execução

• Extração de universos de informação mais abrangentes 

• Canalização do esforço humano na análise de 

inconformidades

• Redução do esforço humano em tarefas de baixo valor 

acrescentado

• Direção de Auditoria Interna como promotora da inovação 

dentro da organização

• Sendo o RPA uma realidade, garantir a nossa participação, 

desde o início, com vista a estarmos mais habilitados para 

alertar e apoiar nas questões de Governo e Riscos 

associados, que advém destas novas formas de trabalho

Caso

Galp Energia
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Q & A
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