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Cresce a procura por soluções de

gestão de risco
', Corporações se antecipam à

possibilidade de surgimento de novas
normas regulatórias e buscam meios de
minimizar falhas e prejuízos

uitos economistas
apontaram a falta
de regulamentação
como um dos

motivos para a atual crise
econômica que assola o
mundo. Qual é a relação
disso com tecnologia? É que
tudo indica que normas
regulatórias devem surgir nas
mais diversas áreas, e o setor
de TI terá grande parte da
responsabilidade em garantir
seu cumprimento.

A necessidade de atender
normas e evitar multas
é um dos motivos pelos
quais as empresas precisam
adotar a gestão de risco em
tecnologia. Ao mapear - com
a ajuda de um software - os
pontos de falha na estrutura
de informática, pode-se ter
uma visão mais clara da sua
operação e entender que
prejuízos seriam causados
em caso de problemas. Além
disso, é possível reformular

processos corporativos e
aumentar a eficiência.

Mas, dentre as diversas
soluções disponíveis,
qual fornecedor escolher?
De acordo com Rinaldo
Angelicola, diretor da FTI
Consulting, este é o ponto
mais delicado. "São produtos
muito caros que ficam
acessíveis apenas com a
escala. Isso sem contar com
a customização, integração e
outros fatores", resume.

Portanto, as empresas
precisarão colocar a mão
no bolso. E, no momento
econômico atual, é difícil de
esperar que as organizações
apostem em novas soluções.
Tanto é assim, que no início
deste mês a Goldman Sachs
divulgou um levantamento
em que prevê que os gastos
com tecnologia em 2009
devem cair 9%, pior do que a
previsão feita em novembro,
de 4% de queda.
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De acordo com a gerente
de soluções da SAP
BusinessObjects, Carla
Paniagua, a prática, no
entanto, tem sido diferente.
Nem mesmo o preço das
ferramentas, nem a crise,
estão afastando as empresas
clientes das soluções de gestão
de risco. "Estamos vivendo
uma crise de confiança.

Muitas empresas estão
lutando para provar que são
confiáveis e isso só é feito com
gestão de risco», defende.

A executiva garante que,
mesmo companhias que
não precisam se adequar
às regulamentações
governamentais como as da
CVM, da SEC ou padrões
de relatórios financeiros

internacionais (IRFS, da sigla
em inglês) estão procurando
gerir o risco. "Hoje o Brasil
é um mercado muito mais
maduro neste tema. Até
empresas de capital fechado
olham para a gestão de
risco como uma maneira
de aumentar a eficiência",
acrescenta.

Fernando Menchini,
engenheiro de

; soluções da
IDS Scheer
América

Latina,
concorda. Ele

acredita que
a falta de uma

gestão de riscos
efetiva está sendo encarada
como um dos motivos que
levou várias corporações
a se colocarem em posição
de concordata. "A partir
de agora, as companhias
obrigatoriamente serão mais
comedidas na avaliação

do risco. Até por que o
escrutínio dos reguladores
vai aumentar», defende.

O especialista ressalta que,
mesmo sem criar nenhum
tipo de oferta mais acessível
após a crise, a procura por
soluções de gestão de risco
subiu na IDS Scheer. "Elas já
representam de 25% a 30% do
nosso faturamento atuai no
Brasil, A demanda subiu por
que risco não é interessante
postergar", acrescentou.
Mesmo com o cenário externo
favorável por conta da crise,
Angelicola ressalta que caberá
aos profissionais de tecnologia
provar a necessidade
das soluções de gestão
de risco para o conselho
administrativo, "[as áreas de
negócio] Não vêem retorno
financeiro direto. É preciso
ter um histórico de desastres
para avaliar ou procurar
benchmarking. Sem isso, será
muito difícil", arremata. (VC)
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