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É muito interessante saber que muitos es-
pecialistas vêm escrevendo sobre gover-
nança de TI, mas quando visitamos as em-
presas ou até mesmo em sala de aula, apre-
sentamos alguns fatos, possibilidades de 
controles, riscos e gestão de TI, mas ainda 
me surpreendo, e negativamente com os 
problemas apresentados. 

O mais engraçado, se é que podemos achar 
graça, é que muitos dizem: "professor, mas is-
so é lógico...", mas aprendi a duras penas, 
que esta "tal lógica" não é tão simples assim. 

Os profissionais até têm boa intenção na 
implementação de uma gestão de TI com 
maior segurança, eficiência e efetividade, 
mas emperram na "gestão financeira de 
caixa", e as palavras custos e despesas estão a 
todo o momento em qualquer reunião de 
comitê ou de diretoria sobre o assunto TI, 
mas basta um apagão, uma enchente, uma 
greve de transportes coletivos, para co-
brarem ações de contingência, sejam da TI, 
compliance, gestores, gerentes, entre outras 
áreas, não é mesmo? 

Mas a TI é custo ou investimento? Eu en-
tendo como investimento, mas mal planejado 
e aplicado vira custo sim, e ainda pode causar 
inúmeras despesas indesejadas e inesperadas. 

Portanto, Compliance, Controles Inter-

nos, Governança Corporativa, Segurança da 
Informação, Gestão de Riscos, Governança 
de TI, Gestão Financeira, Gestão de Con-
tinuidade de Negócios, tem alguma coisa 
em comum? Depende da empresa e da cul-
tura de gestão implementada, muitas em-
presas querem fazer, as emperram na falta 
de profissionais, mas quando têm os profis-
sionais, não dão recursos, e acham que todos 
somos alunos da Escola de Magia e Bruxaria 
de Hogwarts, portanto somos da Ordem da 
Fenix liderados pelo Harry Potter. 

Necessitamos mudar nosso foco na forma 
de apresentar as soluções para evitar a tal 
dês-governança corporativa ou de TI, ou até 
o descontrole interno ou mesmo a insegu-
rança da informação, mas de que forma 
podemos atingir a consciência dos gestores? 
Apresentar fatos terríveis parece que não 
causa mais o mesmo efeito. E isso serve para 
qualquer atividade na empresa, pois são in-
úmeros profissionais exercendo varias ativi-
dades que a cada dia necessitam de mais 
conhecimento, de mais especialização e de 
mais apoio daqueles que nos cobram quan-
do alguma coisa dá errado, sejam paradas 
das atividades, perdas de dados, fraudes, er-
ros "não intencionais"m entre outras in-
úmeras possibilidades. A ut
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 ago. 2011. Seudinheiro, p. B-14.




