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Vários estudos comprovam que hoje TI é a área mais estressante do mundo, em decorrência 
das enormes jornadas de trabalhos e diversos projetos simultâneos. Outro ponto é o fato da TI 
estar ligada diretamente ao processo de Governança Corporativa nas companhias, exigindo 
muito mais métricas e controles dos executivos. Com base nisto, a utilização de alguns 
frameworks voltados para o gerenciamento de TI é capaz de fazer com que as empresas e 
pessoas utilizem a tecnologia para alavancar negócios e também para ajudar a aliviar o 
estresse diário de todos ligados ao departamento, com práticas que produzem melhores 
resultados financeiros, físicos e operacionais.  
 
Para Ter noção deste cenário, vale a amostragem de alguns dados relativos ao mercado de 
empresas que adotaram este processo. Em média, investidores pagam de 25% a 30% mais 
por empresas que apresentam altos níveis de Governança; 78% dos executivos também 
preferem comprar ações destas empresas, porque estas crescem em relação à média 39% 
mais: com base nestes indicadores, não faltam subsídios para demonstrar o quanto este 
fenômeno ainda irá movimentar de recursos e investimentos pelas próximas décadas. Isto 
também explica porque nos últimos 12 meses os CIOs que compreendem os modelos de 
Governança estão entre os executivos mais contratados do mercado.  
 
Regras e normas - tais como Sarbanes-Oxley, Basiléia II, SPB, entre outras, ligadas às 
melhores práticas COSO, CoBiT, ITIL e PMI - tornaram-se os pilares de um processo de gestão 
inteligente para recursos ou projetos em TI, pois com a implantação de um modelo de 
Compliance, é necessário que todos os processos implantados sejam totalmente auditáveis.  
 
Por este motivo, escolhi o COSO para dar início à série de artigos nos quais lhes apresentarei 
as melhores práticas de gestão em TI e Governança Corporativa.  
 
COSO  
 
No passado, havia uma grande divergência entre gerentes e auditores internos, que por sua 
vez também tinham opiniões diferentes dos funcionários de controladorias, gerando um 
enorme desencontro de informação e, por conseqüência, falta de transparência em alguns 
conceitos, processos e controles.  
 
O COSO é uma entidade sem fins lucrativos que se dedicada à melhoria dos relatórios 
financeiros através da ética, efetividade dos controles internos e governança corporativa. 
Partindo da definição de que os controles internos são processos que devem garantir os 
resultados das empresas em eficiência e efetividade operacional, confiança nos registros 
contábeis e conformidade para com as leis e práticas em sua área de atuação, estes são 
também fortes aliados ao processo de gestão ligado aos objetivos das companhias.  
 
Um ponto importante a ser ressaltado sobre controles internos é que eles proporcionam uma 
garantia razoável dos processos em vigor, mais nunca uma garantia absoluta, até porque estes 
estão ligados a uma série de variáveis, tais como: custo/beneficio, pessoas e fatores externos. 
Como qualquer outro projeto fundamentado nas melhores práticas, o COSO também possui 
alguns elementos a serem analisados, a saber: Ambiente de Controle, Avaliação e 
Gerenciamento de Riscos, Atividade de Controle, Informação, Comunicação e Monitoramento.  
 
Em uma simples análise destes cinco elementos, nota-se claramente o quanto os profissionais 
de TI estão envolvidos em todas as etapas deste processo, seja pela continuidade dos 
negócios, recuperação de desastres, impacto de paralisação, riscos operacionais, entre outros.  
 
Em minha visão, um controle só é efetivo quando as pessoas possuem a sensação de que 
estão sendo controladas e para isto todos devem conhecer suas responsabilidades através de 
uma clara política departamental, treinamentos condizentes à função e responsabilidade e, 
principalmente, se são tomadas ações corretivas nos casos de desvios de conduta ética e 
comportamento no exercício de suas funções.  



 
Se pretender iniciar um processo gestão inteligente em sua empresa, certifique-se que 
companhia possui uma missão, metas e objetivos claros e que prioriza sempre os esforços de 
trabalho pelos processos mais críticos que podem ser melhorados, assim os resultados 
começaram a surgir mais rapidamente. 
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