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Modernização dos recursos de relatórios 

Nossa ampla experiência em tecnologia e 

automação pode ajudar a transformar a 

estrutura de relatórios e otimizar o uso

da plataforma Workiva.

Acesso a uma rede global

A Deloitte possui uma ampla rede com mais 

de 100 profissionais certificados globalmente 

na plataforma.

Amplo conhecimento do setor

Por meio de nossa experiência em fechamento 

contábil, regulamentação e gestão de riscos, bem 

como com casos específicos de uso em benefício 

do cliente.

A Deloitte possui práticas líderes em 

execução de projetos e controle de processos

Ajudando a acelerar o processo de implementação 

e a reduzir os riscos de execução.
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Criação de uma única 

fonte de dados que está 

ligada, em tempo real, 

às demonstrações 

financeiras, análise

fundamentada, relatórios 

gerenciais, apresentações 

executivas e relatórios 

para os reguladores. Além 

disso, a plataforma utiliza 

um sistema confiável de 

controle e rastreamento 

de mudanças para 

documentos, narrativas, 

tabelas e gráficos que

são atualizados 

automaticamente.

Simplifica o processo em 

termos de planejamento 

e escopo e liga dados de 

risco e controle a vários 

programas de auditoria 

a fim de facilitar a rápida 

tomada de decisões.

A partir de sistemas 

estruturados e planilhas 

eletrônicas, a plataforma 

conecta, explora e 

interpreta bases de dados 

massivas. Além disso, 

alimenta, filtra e atualiza 

os dados de relatórios 

financeiros enquanto 

mantém a formatação 

final e ajuda a produzir 

rapidamente relatórios 

específicos.

Plataforma colaborativa 

com o objetivo de atender 

a múltiplasnecessidades 

de relatórios comuns e 

financeiros e ajudar a 

melhorar o processo de 

fechamento financeiro 

com integridade da 

informação.

Criação de um repositório 

para controles SOX em 

que a documentação é 

instantaneamente 

atualizada à medida que 

os fluxos de trabalho são 

realizados, gerando 

amostras aleatórias 

enquanto fornece 

aprovações visíveis em 

um painel de controle

em tempo real.
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