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Excel x GRC

Para o mercado de governança,
será que o excel é de fato
a melhor solução?
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O Excel é um produto
conhecido no mercado
e permite maior flexibilidade para gerar
qualquer tipo de administração básica,
tabulações, relatórios ou gráficos. É uma
ferramenta de fácil uso, independente do
conhecimento do usuário.
Hoje em dia, existem na internet diversos
modelos prontos que qualquer pessoa pode

Com isso temos nos deparado cada vez mais com gestores que
querem vencer o dilema de sair do mundo da “improvisação”
para a “profissionalização” dos trabalhos de Gestão de Riscos,
Auditoria e Compliance.
Eles chegam nesse ponto quando percebem que para estar em
Compliance e propagarem essa visão, a sua gestão precisa SER o
exemplo e mostrar que de fato existe controle, administração,
segurança, automatização e rastreabilidade das informações,
fatores que associados serão atingidos através de uma solução
tecnológica direcionada ao mercado de GRC.

Em governança corporativa, as áreas
costumam ser pequenas, com poucos
recursos para atender diversas demandas.

baixar e adaptar à sua necessidade. Com isso,
possibilita o acesso à planilha com controles
complexos para os usuários que não tem
conhecimento avançado nas funcionalidades
de programação e/ou fórmulas da ferramenta.
Comumente esse produto pode ser empregado
em qualquer área de uma organização para
pequenos controles, incluindo
operações relativas à governança
corporativa.

Este é um motivo de se considerar uma solução
tecnológica que ajude o time a atuar de forma mais
efetiva nas soluções e nos diagnósticos. Com um
produto de GRC, as atividades são realizadas
simplesmente de forma automática e segura.
Por sua vez, nem todos os usuários que executam tais
processos “enxergam” os benefícios quando se
deparam com a implantação de uma solução mais
robusta. Nessa fase eles podem visualizar apenas um fator:
“Isso é muito complexo! Terei muito mais trabalho!”
Mas isso é uma verdade? Não é.
E será percebido somente ao longo do tempo. Existem
diversas justificativas para isso, sendo a principal delas,
a dificuldade em lidar com a mudança.
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Para o mercado de governança, será que o excel é de fato a melhor solução?

O Excel é um produto que a maioria das pessoas tem acesso e
conhecem o básico, independente da área que atuam. A
flexibilidade impressiona a maioria dos usuários, que com pouco
conhecimento conseguem administrar uma planilha.

Mas como garantir a rastreabilidade
da informação dentro de uma planilha?
Quem alterou? Quando? Por quê?
A alteração foi devidamente aprovada?
Deveria ter sido realizada?
Existe backup dessa informação?
18
Como visualizar todo o histórico
22
dessas alterações ao longo do tempo?
24
Como controlar automaticamente
o vencimento das datas?
Como alertar os usuários para realizarem
follow up das suas atividades nos prazos?
Como escalonar quando necessário?

São algumas das atividades operacionais que os usuários estão
habituados a fazer com certa dificuldade e risco de falha.
Operações imprescindíveis a serem executadas, e que não
percebem o grande gasto de energia desnecessária, pois
soluções tecnológicas de GRC podem fazê-lo com maior
eficiência, agilidade e confiabilidade, principalmente quando o
volume de informação aumenta ao longo do tempo.
Uma solução tecnológica de GRC envolve mudança de hábito,
conhecimento dos conceitos de governança, uma melhor
forma de executar o trabalho diário, com operações e
resultados muito mais eficientes.
Com o passar do tempo, os usuários entendem que a solução
veio para auxilia-los no seu dia a dia. O Excel parecia mais fácil,
mas no final, a solução de GRC correta é sem dúvida, mais
segura, efetiva e ágil.
Temos alguns bons exemplos em nossa rotina de implantação,
e vemos uma mudança positiva de comportamento, quando os
usuários estão abertos para ela. Passamos por situações em que
as informações de governança administradas no Excel
precisaram passar por auditoria, pois haviam perdido a
confiabilidade ao longo do tempo. Com isso os relatórios não
apresentavam a realidade, e isso vai na contramão do que as
áreas de governança querem e precisam transmitir!

Com o passar do tempo e uso rotineiro da solução de GRC, a
segurança dos dados, a automatização de alertas, o melhor
acompanhamento para cumprimento dos prazos, os
escalonamentos, os relatórios confiáveis, e mais uma série de
benefícios começam a ser perceptíveis.
Mesmo os usuários mais resistentes às mudanças, se sentirão
mais confiantes trabalhando com a solução Perinity.
Por fim, reflita sobre essas questões:

O Excel tem facilidades práticas, mas manter a base de Governança
da sua corporação em arquivos soltos na rede é Compliance?
O que os seus auditados acham da qualidade da sua governança?
Suas atividades são executadas de forma a servir de exemplo
dentro da sua organização?
Se suas respostas à essas perguntas te deixam na dúvida sobre
a eficiência do seu trabalho, é porque está na hora de rever a
forma como irá garantir a lisura da sua empresa!
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