CRISTAL

AUMENTA
PRODUTIVIDADE E

REDUZ
RISCOS
COM SOLUÇÃO DA ACL GRC.
GRC mapeia, avalia, monitora e gerencia mais de
14 mil fornecedores, reduzindo riscos e melhorando
a governança na indústria de pigmentos.
Veja como os resultados foram aparecendo.

Em

2016, a Cristal iniciou a

implantação das soluções ACL GRC para Gestão
de Riscos, ACL Analytics e

a plataforma
Risco Software para Monitoramento
e Prevenção à Lavagem de Dinheiro,

representada pela Tech Supply.

É a segunda maior produtora de
pigmentos de Dióxido de Titânio (TiO2) do
mundo. São

oito fábricas em cinco
continentes, sendo duas nos Estados
Unidos e uma na Inglaterra, na China, na França,
na Arábia Saudita, na Austrália e no Brasil.

A Cristal possui uma estrutura
de GRC global voltada à análise de riscos
estratégicos de negócios.

A unidade brasileira é a única
no mundo que tem ações na
Bovespa e, por isso, deve seguir padrões
da CVM. Assim, a implantação de um GRC
local com escopo mais amplo de trabalho
se fazia necessária.

400 riscos
e 200 controles, sendo que 26 de
Estrutura com mais de

compliance acontecem automaticamente pelo ACL,

configurado de acordo com a dinâmica mensal de
acompanhamento dos riscos em todas as
áreas da companhia.

20

Redução de aproximadamente
%
no valor inventariado, passando de

22 milhões em maio de 2017 para
R$ 18 milhões em fevereiro de 2018.
R$

Redução no prazo médio
de recebimento de

72,3 dias

56 dias entre dezembro de
2016 e dezembro de 2017.
para

Aumento de aproximadamente

300% na receita com a venda

de sucata na Cristal graças à análise e ao
acompanhamento adequado dos preços
de saídas e execução de melhorias.

Palavra do cliente
“Sem uma ferramenta como a ACL, que conhecemos por meio
da Tech Supply em seu evento anual Integrity Forum, não
teríamos condições de gerenciar, mapear, avaliar e monitorar todos os itens classificados com impacto
crítico, médio ou baixo atrelados a uma gestão
preventiva dos controles em áreas específicas
da Cristal. A Tech Supply está sendo um
parceiro muito importante nesse processo e
creditamos o excelente resultado a sua equipe.”

Sandro Freitas Oliveira

Líder de governança, riscos e controles internos da Cristal Brasil.

techsupply.com.br

