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RESUMO 
 
 

A Governança em Tecnologia da Informação é utilizada para expandir as definições para 
abranger as escolhas de mecanismos estruturais. A necessidade de investimento em 
Tecnologia da Informação já é uma realidade que muitos empresários já compreendem, sendo 
bem utilizada para auxilio e otimização dos resultados. Este conceito ainda muito novo surgiu 
da necessidade de integrar os ramos do Business com a Tecnologia da Informação pois a 
informática tem crescido muito rápida nos últimos anos, e hoje em dia é essencial a 
necessidade da informatização dos setores pois facilita na troca de informações por meio da 
internet e possibilitando uma empresa a atuar em outros lugares mais distantes. Este trabalho 
visa aplicar técnicas e métodos para obter garantia de risco. Utilizando ferramentas como o 
BSC (Balanced Scorecard), Itil (Information Technology Infrastructure Library) e Cobit (Control 
Objectives for Information and related Technology), visa-se avaliar o desempenho e analisar os 
processos chaves para ser implementada. Por exemplo, o BSC, é atualmente muito utilizada no 
ramo financeiro, usando de um framework exibindo a saúde da empresa em tempo real. 
Colhendo dados a partir destas informações, os cargos mais altos da hierarquia como CEO 
(Chief Executive Officer) ou CIO (Chief Information Officer), por exemplo, podem avaliar a 
criticidade de determinada área e traçar um plano de decisões e medidas a serem tomadas, 
assim evitando perdas financeiras e grandes rombos e prejuízos. A lei criada nos Estados 
Unidos chamada de SOX (Sarbanes-Oxley) foi criada justamente para trabalhar em conjunto 
com o setor de Informação, ela veio depois dos escândalos dos bancos que acarretou nas 
fugas dos investidores e a perda de confiabilidade das empresas. O intuito de nossa pesquisa 
é apresentarmos as principais ferramentas que possam ser utilizadas e implementadas em 
âmbito executivo, aplicando a Governança em Tecnologia da Informação, os benefícios, 
retornos e aplicação em ambiente real para garantir a segurança financeira das empresas. 
Concluímos que com a implementação do conceito de Governança de Tecnologia de 
Informação em qualquer empresa, garantira a segurança e controle de informações, de 
maneira eficaz que consiste na criação de evidencias, criando provas tais que podem ser 
usadas para sanar qualquer resultado que tenha algum tipo de conflito, seja ele na produção, 
seja ele no financeiro, garantindo que os riscos da empresa seja mínimo. E com esse volume 
de evidencias, agilizar os grupos de auditoria e aplicar o controle SOX (Sarbanes-Oxley) para 
garantir que a empresa tenha uma porcentagem mínima a nula de fraude.  


