Gestão de Auditoria
Auxilia e otimiza o trabalho do time de auditoria,
possibilitando o trabalho em conjunto com outras
áreas sob uma mesma plataforma.
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Compliance
Facilita a gestão de obrigações, além de estabelecer
um workflow eficiente para conformidade com
regulações e normativas.

Gestão de Políticas
Possibilita estruturar um Programa de Integridade,
checklists , e facilita a coleta do aceite de Código de
Ética e outras Políticas junto aos stakeholders.
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Gap Analysis da LGPD

Gestão de Riscos
Auxilia e otimiza o trabalho do time de auditoria,
possibilitando o trabalho em conjunto com outras
áreas sob uma mesma plataforma.
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Implantação da LGPD

Gestão de Terceiros
Melhora o relacionamento e ranqueia os fornecedores
por KPIs, fazendo a diligência das documentações e
checklists das atividades.
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Consultoria

Proteja a sua entidade.

Processo rápido para fazerum
dignóstico da aderência da sua
entidade frente a LGPD.

Implantação dos Planos de Ação
levantados na fase de Gap
Analysis para deixar a filiada
em conformidade com a LGPD.

A Perinitiy possui uma equipe
de consultores com expertise e
diversos cases de sucesso de
adequação à LGPD. Está com
dúvidas, entre em contato com
nossos especialistas.

Controles Internos
Aumenta a eficiência e otimiza a gestão dos controles,
impactando diretamente no resultado e na geração
de valor da sua empresa.
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Control Self Assessment
Possibilita e facilita, de forma estruturada, o trabalho
de identificação e avaliação dos processos, sistemas e
ambientes de riscos e controles, além de permitir, de
forma rápida e fácil, elaborar diversos questionários
em diferentes formatos.
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Continuidade de Negócio
Aumente a eficiência dos planos de contingência e
recuperação de desastres que garanta a continuidade
do seu negócio.
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Algumas Vantagens

Diminuição da materialização e incidencia
dos riscos obtendo ganho operacional nas
tomadas de decisão
Automatização de indicadores de gestão
aumentando a capacidade de apuração das
informações relevantes
Rápido acesso a plataforma de qualquer
dispositivo móvel, tablet, ou desktop
Aumento do engajamento dos
colaboradores com a melhora da interação na
construção colaborativa dos indicadores
Monitoramento em tempo real do
andamento das atividades críticas na governança
da empresa
Apoio na alocação dos recursos com uma visão
geral do andamento das atividades da
empresa, seus departamentos e processos
Melhora dos resultados da empresa com
insights de redução de custos
Facilidade na Detecção de Riscos durante
a execução das atividades

Quer começar a gerar os seus indicadores?
Fale com nossos consultores e conheça
a nossa ferramenta.

São Paulo
Av. das Nações Unidas,12901
SP - Brasil – 04578-910

+55 11 2369 2500
contato@perinity.com

Transformando dados em vantagens competitivas

Aumento de performance com a ganho
operacional utilizando as análises de dados,
relatórios e indicadores
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Perinity GRC

Apoio na tomada de decisão, utilizando a
base de conhecimento da empresa como grande
vantagem competitiva

Utilizando o Dashboard como consolidador desse
conhecimento, a empresa é capaz de decidir o
rumo e tomar decisões com maior eficiência, sem
se deixar ser levado por tendências momentâneas
do mercado ou opiniões não fundamentadas
sobre o andamento das atividades da empresa, o
que evita perdas e prejuízos.

Agilidade e eficiência no
processo de decisão.

Planilhas e relatórios já não são suficientes para
garantir a tomada de decisões e os objetivos
da empresa, a tecnologia sugere opções mais
completas, e o Dashboard é uma ótima forma
de se ter uma visão global na hora de decidir o
futuro do seu negócio.

