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RESUMO 

COLLA, L. H. LEI SARBANES OXLEY E AS MUDANCAS NA 
GOVERNANCA CORPORATIVA. A Lei Sarbanes Oxley foi promulgada 
em 2002, nos Estados Unidos, devido a necessidade de restauragao da 
credibilidade do mercado de capitais norte-americana. Diante da 
sequencia de grandes e graves escandalos financeiros tornou-se 
necessaria a criagao de uma Lei que garantisse aos investidores a 
transparencia e veracidade das informagoes apresentadas. Tornou-se 
obrigat6ria para todas as empresas abertas que atuam no mercado de 
capitais norte-americana. Esta lei e ampla e relativamente complexa. E 
dividida em segoes e aborda, de maneira geral, questoes relacionadas a 
eficiencia de controles internos. lsso porque define este quesito como urn 
dos principais no que diz respeito a elaboragao de relat6rios financeiros, 
uma vez que, com controles internos eficazes e mais provavel que as 
demonstragoes estejam refletindo a realidade. Para assegurar a 
qualidade dos controles internos, criou uma serie de procedimentos, entre 
eles, a necessidade de urn Comite de Auditoria ou 6rgao com fungao 
equivalente. Este, por sua vez, tern, de forma bern definida, 
responsabilidades e obrigagoes perante a empresa, a cupula 
administrativa, a SEC (Equivalente a CVM brasileira), aos auditores 
externos e aos investidores, quando se considera a atividade fim, que 
seria a divulgagao dos relat6rios. 
Apesar de ter exigido tempo, dedicagao e esforgo, tanto financeiro quanta 
operacional ou intelectual das companhias, verifica-se que o seu objetivo 
foi alcangado. 

Palavras-chave: Lei Sarbanes & Oxley. Relat6rios Financeiros. Controles 

lnternos. 

E-mail: lyaneh@yahoo.com.br 
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1. INTRODUCAO 

Em conseqOencia de urn mundo coorporativo altamente 

globalizado e complexo, com empresas se tornando conglomerados 

complexos e investindo em diversas areas, e crescente a preocupac;ao 

das empresas e dos 6rgaos reguladores com a transparencia do seu 

neg6cio ao investidor. E possivel informar que, o reconhecimento de uma 

empresa, conglomerado ou uma marca no mercado, ou seja, o seu ativo 

intangivel, e tao importante quanta 0 retorno financeiro obtido pela 

atividade operacional. E certo que os investidores buscam retorno sabre o 

capital investido, no entanto este retorno acaba vindo, muitas vezes, com 

o reconhecimento ou conhecimento da marca . Esse reconhecimento 

pode tambem ser traduzido em confiabilidade dos clientes na empresa. 

Na verdade, marca e Iuera estao intimamente relacionados. Quanta mais 

forte uma marca no mercado, mais atrativa aos investidores, ja que o 

risco de perder dinheiro e, teoricamente, praticamente nulo. Vale ressaltar 

o "teoricamente", uma vez que os mais famosos escandalos corporativos 

ocorreram com duas das maiores e mais renomadas empresas dos USA. 

E ai que entra a Lei Sarbanes: influenciando a opiniao do investidor 

quando garante transparencia. 

Diante dos escandalos corporativos, como os citados acima, da 

Enron e World.Com, tornou-se ainda mais indipensavel a criac;ao e 

aprimoramento de uma lei. Alem disso, seus resultados acabaram par 

aperfeic;oa-la e difundi-la com o passar do tempo, de forma que algumas 

empresas tern a lei como criteria e base para apurac;ao e apresentac;ao 

dos seus resultados. Embora seja obrigat6ria para empresas abertas com 

negociac;oes no mercado norte-americana, e adotada ate mesmo par 

demais empresas, que nao preenchem este quesito, mas reconhecem os 

beneficios da lei . 

A Lei e abrangente e define controles, procedimentos, 

conhecimentos indispensaveis sabre as praticas contabeis, expertise das 
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pessoas envolvidas, apresentagao e divulgagao adequados pra garantir a 

transparemcia ao mercado. Seu foco principal esta na qualidade dos 

controles internes, uma vez que os considera a base para a elaboragao 

das demonstragoes contabeis. Ah§m disso, aborda a questao do 

comportamento, exigindo a criagao de urn c6digo de etica e conduta 

aplicavel a todas as pessoas da empresa. Regulamenta tambem o 

relacionamento entre a empresa, a auditoria externa e os 6rgaos 

Reguladores. 

0 problema de pesquisa, entao, e saber o que e a Lei Sarbanes 

Oxley, como influenciou nas mudangas na governanga corporativa e quais 

os principais beneficios dessa Lei no cenario atual. 

De uma maneira geral, o objetivo e analisar a Lei Sarbanes Oxley e 

estabelecer a comparabilidade com a Legislagao brasileira, demonstrando 

as principais mudangas. Mais especificamente, apresentar o cenario que 

motivou a criagao da Lei, discorrer sabre suas principais segoes, 

identificar os principais objetivos da Lei, definir pontos fortes e fracas da 

Lei Sarbanes Oxley, comparar a SOX com a Legislagao brasileira e 

verificar se a SOX, de fato, fortaleceu a relagao da empresa com o 

investidor. 

A principal motivagao para o estudo deste tema e saber se, seria, 

entao, a criagao de uma lei, uma alternativa para o fortalecimento da 

relagao da empresa com o investidor? Se sim, de que maneira a SOX 

pode contribuir para a garantir a qualidade dos servigos financeiros, de 

forma que se converta em credibilidade para o investidor? E, se e esse o 

objetivo, tern a lei sido eficaz em todos os seus aspectos? Esses sao 

alguns questionamentos basicos para o objeto de estudo. 

0 tema e, em sua essencia, de Auditoria Contabil. 
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2. METODOLOGIA 

Quanta a tecnica, a pesquisa e bibliografica, pois e baseada em 

fontes secundarias, tais como livros, revistas, peri6dicos, sites 

pertinentes, material de treinamento de empresas de auditoria e demais 

fontes. Dessa forma, e possfvel afirmar que para esse segmento de 

pesquisa ha uma gama de informagoes quase ilimitada, vista que sao 

muitas as pesquisas, discuss6es e segmentos acerca deste assunto. 

Quanta ao trabalho, o foco principal sera demonstrar como a Lei 

Sarbanes beneficiou as empresas e o quanta de melhoria trouxe uma 

maior preocupagao com os controles internos. Alem disso, justificar como 

ela garante a confiabilidade do investidor. 

A pesquisa e caracterizada como basica em sua natureza, pois 

objetiva gerar conhecimentos uteis para a ciemcia, porem sem aplicagao 

pratica prevista. Alem disso, envolve verdades e interesses mundiais. Ja 

quanta a abordagem, a pesquisa e qualitativa, vista que nao se trata de 

traduzir em numeros opinioes e informagoes, mas descrever ou justificar 

os principais beneffcios resultantes da Lei. Quanta ao nfvel, e explicativa, 

vista que apura as causas, motivag6es ou justificativas para as questoes 

formuladas no infcio da pesquisa. 

Tern como fundamentagao principalmente estudos ja feitos sobre o 

assunto, base legal, experiencias anteriores, para, entao, compor uma 

opiniao sabre o tema. 
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0 cronograma para o trabalho foi o seguinte: 

Etapa NOV DEZ FEV MAR ABR MAl AGO SET 
Elabora9ao X 
de Projeto 
Digita9ao do X 
Projeto 
Entrega do X 
Projeto 
Leitura da X 
Bibliografia 
Analise e X 
estudo do 
tema 
Estudo de X 
metodologia 
Elabora9ao X 
Finaliza9ao X X X X 
Entrega X 



3. LEI SARBANES OXLEY E AS MUDANCAS NA 

GOVERNANCA CORPORATIVA 

5 

Estados Unidos, final da decada de 90. 0 mercado de capitais, ate 

entao base fundamental da economia norte-americana com a sua rigida 

estrutura regulat6ria, admirada e vista como modelo para o resto do 

mundo, encontra-se abalado. Em crise de credibilidade. A desconfianga 

dos investidores e decorrente de uma sequencia de grandes e graves 

escandalos contabil-financeiros. As principais empresas envolvidas foram 

a Enron (do setor de energia), que acabou par afetar drasticamente a 

empresa de auditoria Arthur Andersen, a World.Com (do setor de 

telecomunicagao), Tyco, lmCione System entre outras. 0 valor de 

mercado das agoes das empresas acima mencionadas caiu 

drasticamente. A partir deste cenario, percebeu-se a necessidade da 

implementagao de uma lei que, com urn conjunto de novas 

responsabilidades e sangoes aos administradores, tern como objetivo 

evitar fraudes: a Lei Sarbanes Oxley. Esta alteragao foi a mais profunda 

efetuada no mercado de capitais, desde a grande crise ocorrida nos USA 

em 1929. 
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3.1. FALENCIA DAS GRANDE EMPRESAS 

Segundo pesquisas do Institute Brasileiro de Governanga 

Corporativa (IBGC), a falencia da Tyco esteve relacionada ao nao 

cumprimento do principia contabil da Entidade, que determina a 

separagao entre os bens e direitos dos s6cios ou cotistas dos da 

empresa. lsso porque, neste caso, alguns executives usaram recursos da 

empresa para comprar obras de arte e im6veis. Dennis Koslowski, 

executive da empresa, foi acusado de sonegar US$ 1 milhao em 

impastos. Na compra de obras de arte no valor de US$ 13 milhoes, 

simulava a transferencia para outro estado, e nao pagava impasto. 

Ja a falencia da lmclone Systems foi resultante de urn conflito de 

interesses e o aproveitamento de informagoes privilegiadas. As agoes da 

empresa estavam muito bern valorizadas devido ao desenvolvimento de 

remedios para a cura do cancer. Contudo, a FDA (Federal Drugs 

Administration) ainda nao havia autorizado a comercializagao do 

medicamento, muito embora este ja estivesse amplamente divulgado. 0 

que aconteceu foi que, urn dia antes da autorizagao oficial, o presidente 

da empresa e seus familiares venderam as suas agoes, falindo a empresa 

A fraude da World.Com atraves da manipulagao de resultados, foi 

possivelmente, uma das piores. A empresa contabilizou cerca de US$ 3,8 

bilhoes de despesa nas contas de investimentos. Dessa forma, 

apresentou urn Iuera em urn periodo que houve urn consideravel prejuizo. 

Entretanto, o caso Enron foi considerado o mais relevante pelo 

mercado financeiro. Foi manchete nos principais jornais do mundo. Antes 

de sua falencia a Enron era considerada uma das maiores empresas de 

gas natural e eletricidade dos Estados Unidos. Foi fundada em 1930. 

Segundo a Global Fortune 500 ela ocupava a 16° posigao no raking 

mundial e a r do mundo. Era a primeira do setor de energia. De acordo 

com o IBGC, a criagao de varias subsidiarias de prop6sitos especificos, 
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ou seja, que nao eram controladas diretamente pela holding, e a falta de 

transpan3ncia aos investidores foram as principais motivos da falencia. 

Sem contar que a empresa tinha passivos que nao estavam registrados 

nas demonstrac;oes financeiras. Sendo assim, os US$ 650 milhoes de 

divida se transformaram em US$ 600 milhoes de Iuera. A empresa de 

auditoria Arthur Andersen, que prestava servic;os para a Enron tambem 

foi, em urn primeiro momenta, responsavel pelas fraudes. Posteriormente 

a empresa de auditoria foi absolvida no processo criminal, entretanto o 

proprio mercado puniu a empresa, o que levou ao seu fechamento. 

Alem dos casas classicos citados acima, recentemente ocorreu o 

escandalo da empresa italiana Parmalat, intitulado pela imprensa como o 

caso "Enron Europeu". No final de 2003, seu fundador, Calista Tanzi foi 

preso sob a suspeita de ser urn dos principais responsaveis por urn 

complexo esquema de fraude contabil. Foi, ainda, acusado de maquiar 

balanc;os, de apropriac;ao de dinheiro da empresa, de manipulac;ao do 

mercado, entre outras fraudes. 

Foi este cenario que impulsionou a criac;ao de uma Lei que 

garantisse a veracidade das informac;oes e, consequentemente, 

aumentasse credibilidade do mercado. Para isso, transformou os 

principios de uma boa governanc;a corporativa em lei, responsabilizando 

o presidente ou diretor pela situac;ao da empresa. Ou seja, nao e possfvel 

alegar desconhecimento sabre qualquer fato. 

3.2. 0 QUE E A SARBANES OXLEY 

A Sarbanes-Oxley, SOX ou Sarbox e uma lei dos EUA, promulgada 

pelo Congresso Americana em 30 de julho de 2002, pelo senador 

democrata Paul Sarbanes e pelo deputado republicano Michael Oxley. 

Contem 11 tftulos, ou sec;oes e toea principalmente na responsabilidade 

penal da diretoria. Seu nome literal e: Public Company Accounting Reform 
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And Investor Protection Act (Ato de Reforma das Demonstrac;oes 

Contabeis e Protec;ao ao lnvestidor). 

Seu principal objetivo e recuperar a credibilidade do mercado. Para 

isso, visa evitar a incidencia de novos erros e fraudes contabeis, como os 

que contribuiram para a quebra de grandes empresas. lnfelizmente, no 

ambiente economico-financeiro e muito comum a presenc;a de pessoas 

movidas por uma forte ganancia e altamente capazes ou induzidas a 

cometer fraudes. Ha uma linha de pensamento que explica a origem do 

problema sob dois pontos principais: a Administrac;ao e funcionarios da 

empresa geralmente sao remunerados com base no seu lucro ou a 

administrac;ao e funcionarios possuem remunerac;ao variavel com base no 

valor das ac;oes da companhia, desta forma quanto mais as ac;oes 

subirem, mais ganho financeiro estas pessoas terao. As consequencias 

vao desde a desestruturac;ao de grandes empresas, ate desequilibrio da 

economia do pais ou mundial. "Toda fraude comec;a pequena. 0 

funcionario vai testando os controles aos poucos, ate sentir-se seguro 

para voos maiores", afirma GOLDEN, especialista em prevenc;ao de 

fraudes da empresa de auditoria Price Waterhouse and Coopers. 

Criou, entao, urn conjunto de responsabilidades que aperfeic;oam 

os controles internos nas empresas, de forma a aumentar a eficiencia na 

governanc;a corporativa, a fim de evitar outros escandalos e prejuizos 

financeiros. 

Para uma melhor compreensao do assunto, em urn primeiro 

momento, vale ressaltar o entendimento sobre "Governanc;a Corporativa": 
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0 lnstituto Brasileiro de Governanga Corporativa (IBGC) define 

Governanga Corporativa como: 

o sistema que permite aos acionistas ou cotistas o governo estrategico de sua 
empresa e a efetiva monitorac;:ao da direc;:ao executiva. As ferramentas que 
garantem o controle da propriedade sabre a gestao sao o Conselho de 
Administrac;:ao, a Auditoria lndependente e o Conselho Fiscal. As boas praticas 
de Governanc;:a Corporativa tem a finalidade de aumentar o valor da sociedade, 
facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. (BERGAMINI, 
2005 p.152) 

Ou seja, o conjunto de sistemas de gestao que dirigem e controlam 

uma empresa. As boas praticas sao baseadas em princfpios de 

transparencia, equidade, prestagao de contas e responsabilidade para 

com todas as partes envolvidas. Quando se fala em "transparencia", 

espera-se que a administragao cultive a boa comunicagao, de forma que 

nao se limite a divulgar somente o desempenho economico-financeiro, 

mas tambem contemple os demais fatores que norteiam a agao 

empresarial e conduzem a criagao de valor. Esta interligada a equidade 

no sentido de que essa informagao deve estar disponfvel e acessfvel a 

todos interessados de maneira igualitaria, classificando qualquer atitude 

de polftica discriminat6ria, sob qualquer pretexto, como inaceitavel. Alem 

disso, a administragao deve prestar contas da sua atuagao a quem a 

elegeu e responder, integralmente, por todos os seus atos. Por isso, a 

visao estrategica da empresa deve contemplar todos os relacionamentos 

com a comunidade (oportunidades de emprego, motivagao, 

responsabilidade ambiental, melhoria da qualidade de vida, entre outros) 

juntamente com o cumprimento da legislagao vigente. 

Quanta a SOX, de forma resumida, pode-se dizer que muitas das 

suas regulamentagoes dizem respeito a responsabilidade corporativa pela 

veracidade de conteudo dos relat6rios financeiros produzidos e pelo 
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gerenciamento e avaliagao dos controles internos. Enfatiza os padroes 

eticos na preparagao e divulgagao de informagoes financeiras das 

organizagoes. 

A SOX criou par meio de recursos legais, uma maneira de 

responsabilizar as organizagoes e seus executivos face aos princfpios de 

governanga corporativa e etica empresarial. Cumprindo OS preceitos da lei 

os executivos protegerao a si mesmos de responsabilidades que nao sao 

suas. A necessidade pela responsabilizagao da diretoria surgiu, 

principalmente porque, diante dos escandalos financeiros, os executivos 

foram questionados sabre as "falsas" demonstragoes contabeis emitidas 

pela empresa. Boa parte deles alegou que nao tinha conhecimento sabre 

as praticas contabeis adotadas pela empresa. 

E de responsabilidade da administragao a comprovagao precisao e 

profundidade das informagoes definidas, arquivadas e distribufdas aos 

investidores. A administragao nao pode alegar desconhecimento. Todos 

os numeros sao de sua responsabilidade. Em caso de violagao da Sarbox 

os diretores, administradores, consultores e auditores estao sujeitos ao 

pagamento de multa de ate Us$5 mil hoes e a prisao de 1 0 a 20 a nos. 

Esta lei tambem se aplica as organizagoes estrangeiras que possuem 

agoes registradas na SEC (Securities and Exchange Commission), 

equivalente a CVM brasileira, que dita o escopo e a aplicagao das leis ao 

mercado de capitais norte-americana. Naturalmente, as empresas 

brasileiras, que possuem agoes no mercado norte-americana, estao 

sujeitas a Sarbox e tambem a legislagao brasileira. Pesquisas mostram 

que ao Iongo dos ultimos cinco anos o Brasil tern estado entre os pafses 

Hderes quanta ao numero de companhias registradas na SEC. lsso 

demonstra que as empresas brasileiras estao, em geral, mais bern 

preparadas para enfrentar os desafios desta lei do que as empresas dos 

demais parses do mundo. 
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Alem disso, a lei busca garantir a criac;ao de mecanismos de 

auditoria e seguranc;a confiaveis nas empresas, incluindo ainda regras 

para a criac;ao de comites e comissoes para supervisionar suas atividades 

e operac;oes. Dessa maneira, mitiga os riscos aos neg6cios, evita a 

ocorrencia de fraudes e cria meios de identificar quando elas ocorrem, 

auxiliando na transparencia na gestao das empresas. Para isso, envolve 

desde o presidente e a diretoria da empresa ate os auditores 

independentes e os advogados contratados. 

A SOX e uma lei e voltada principalmente para companhias de 

capital aberto com ac;oes nas balsas de valores americanas ou com 

negociac;ao na Nasdaq. Devem estar de acordo com as exigencias da Lei 

tanto as empresas de grande quanta as de pequeno porte. A (mica 

diferenc;a entre elas era o prazo para adaptac;ao a Lei. 

3.2.1. PRINCIPAlS TOPICOS DA SARBANES 

Uma das quatro maiores empresas de Auditoria do mundo destaca 

como os principais t6picos da Lei os seguintes: 

- Promoc;ao da boa Governanc;a Corporativa e praticas de neg6cio; 

- 0 aumento da independencia do auditor externo; 

- Transferencia de parte da responsabilidade para urn Comite de 

Audita ria 

- A definic;ao do papel de crftica de controle interno atraves de 

certificac;oes e declarac;oes; 
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- A transparencia nos relat6rios e nas informac;oes aos acionistas; 

- Certificac;ao e responsabilizac;ao do Presidente ou Diretor pelas 

demonstrac;oes Financeiras; 

- Restric;ao de trabalhos non audit pelo auditor externo, conforme o 

Titulo II "Auditor Independence". ; 

Esta empresa de Auditoria esquematizou os principais t6picos da 

seguinte maneira: 

Provide Oversight, Challenge & 
Influence 

" "Tone at the Top" 
" Ambiente de risco e 

controle 
" Processo de Divulgac;ao 

- Estimativas 
- Transac;oes incomuns 

• A valiac;ao de processos 
" Encorajamento de 

melhoria continua 

Fonte: Autora. 

Reporting & Risks 
.. Design 
" lmplementac;ao 
" Manutenc;ao 
" Comunicac;ao 

Evaluate 

Audit of financial statements in 
accordance with GAAS 

,. Emite o parecer 
,. Outras comunicac;oes 
" Revisa e avalia 

.. As demonstrac;oes e os 
relat6rios financeiros 

" Ambiente de risco e controle 

.. Testa os relat6rios financeiros 
- Controle interno 

" Processo de gerenciamento de risco 
" Sugestoes de melhoria 
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3.3. CONTROLES INTERNOS E DIVULGA<;AO 

0 controle interno e urn dos itens que tern exigemcia mais rigorosa 

dentro da Lei Sarbanes Oxley. Uma das quatro maiores empresas de 

auditoria do mundo o define como "urn processo efetuado pela diretoria, 

gerentes e por outras pessoas da empresa, desenhado para fornecer 

seguranga razoavel com relagao ao cumprimento de objetivos nas 

seguintes categorias: fidelidade dos relat6rios financeiros, eficacia e 

eficiencia das operagoes e compliance com as leis e normas aplicaveis". 

Pode-se dizer o motivo da crise de credibilidade foram os controles 

internes, ou melhor, a falta de qualidade deles. Sua ineficiencia e 

ineficacia possibilitaram que as demonstragoes e os relat6rios financeiros 

apresentassem situagoes irreais, com resultados falsos, que fizeram com 

que os investidores fossem surpreendidos pela falencia "inesperada" das 

empresas, que, aparentemente, tinham boa saude financeira. 

Para a SEC, os "Procedimento e Controles de Divulgagao" incluem, 

sem limitagao, controles e outros procedimentos de urn emissor, 

projetados para assegurar que a informagao que deve ser divulgada nos 

relat6rios tenha sido arquivada, processada, sumarizada e divulgada 

dentro dos perfodos de tempo determinados pelas regras e normas do 

Comite. Deve, ainda, ser de conhecimento do Executive Oficial, Executive 

Principal, Diretor Financeiro ou de pessoas que executam fungoes 

similares, que possam decidir sabre a divulgagao exigida. 

Uma das quatro maiores empresas de auditoria do mundo 

estruturou o fluxo dos controles internes conforme a piramide abaixo: 



14 

Valorizacao, Documentacao e Monitoramento da divulgacao dos 
Controles lnternos 

Fonte: Autora. 



15 

3.4. REQUERIMENTOS DA LEI 

Os principais requerimentos desta lei sao: 

- Atender a segao 404 atraves do controle, apresentagao e edigao 

dos documentos em um ambiente de acordo com os padr6es de 

qualidade 

- ldentificar os riscos associados aos processos de neg6cios e 

armazenar os fluxos desses processos; 

- Utilizar ferramentas como Word e Excel para criagao e alteragao 

dos documentos da segao 404 : 

- Publicar em multipos websites os conteudos da segao 404 ; 

- Gerenciar todos os documentos controlando seus periodos de 

retengao e distribuigao; 

- Digitalizar e armazenar todos os documentos que estejam em 

papel, ligados a segao 404. 

A organizagao vai avaliar se um controle e adequado atraves de 

testes. Este, por sua vez, operando de maneira adequada pode, 

efetivamente, prevenir ou detectar erros nos registros contabeis da 

entidade. Geralmente os testes sao feitos a partir de indagagao, 

observagao ou inspegao de documentos, tais como visualizagao na tela 

(computer screen) de mensagens de erro ou chamadas de atengao, ou 

mais efetivamente, pelo processo de walkthrough. Este processo consiste 

no entendimento sabre o fluxo das atividades, das transag6es e dos 

processos da empresa. Auxilia no entendimento sabre o desenho dos 

controles identificados, para todos componentes dos controles internos 

relacionados aos relat6rios financeiros, inclusive aqueles relacionados a 
prevengao e detecgao de fraudes. 
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0 entendimento sabre o processo deve ser integral, principalmente 

ao estabecer que foram identificados todos os pontos no processo em 

que poderiam ocorrer erros. 

3.5. PRINCIPAlS SECOES DA SOX 

As sec;oes 302 e 404 sao as mais comentadas, entretanto, vale 

comentar, resumidamente demais sec;oes. 

3.5.1. Sec;ao 201 

Pre-aprovac;ao dos servic;os de auditoria externa pelo Conselho 

Fiscal ou estrutura equivalente (Sec;ao 301 ). 

Esta Sec;ao determina que todos os servic;os da empresa de 

auditoria externa responsavel pela emissao do parecer sabre as 

demonstrac;oes financeiras devem ser pre-aprovados pela estrutura que a 

empresa criou para atender aos requerimentos da Sec;ao 301. Alem disso, 

tanto os seus relat6rios anuais quanta a sua politica de pre-aprovac;ao 

dos servic;os de auditoria externa, devem ser divulgados via formulario 20-

. Os servic;os de auditoria podem ser avaliados par diferentes politicas de 

pre aprovac;ao. De acordo com o quadro abaixo, extraido de uma 

pesquisa feita pela empresa de auditoria Deloitte, percebe-se que a maior 

parte das empresas adotou a politica de pre-aprovac;ao caso a caso, 

sendo a responsabilidade do Conselho de Administrac;ao. 



17 

Tipo de Servico e estrutura de %que adota o 
aprovacao modelo 

Aprova<;ao caso a caso, pelo Comite de 
17 

Auditoria 

Aprova<;ao caso a caso, pelo Conselho 42 
de Administra<;ao 

Aprova<;ao caso a caso pelo Conselho 
de Administra<;ao, com recomenda<;ao 19 
do Conselho Fiscal 

Pre-aprova<;ao peri6dica de categorias 
especlficas de servi<;o sem considera<;ao 8 
de valores 

Pre-aprova<;ao peri6dica de categorias 
especlficas de servi<;o com considera<;ao 6 
de valores 

Outros 8 

Fonte: DELOITTE (2005. p.8) 

% que adota o modele 

Fonte: Autora. 
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3.5.2. Se<;ao 301 

Procedimentos para denuncias de irregularidades. 

Determina a cria<;ao de urn Comite de Auditoria au estrutura 

alternativa equivalente. Deve, ainda, disponibilizar meios para denuncias 

anonimas par empregados do emissor. 

A vulnerabilidade desta se<;ao e em rela<;ao a identifica<;ao do 

denunciante par pessoal nao autorizado, modifica<;ao ou elimina<;ao dos 

registros da denuncia. 

0 controle principal e o de acesso e integridade dos dados. 

3.5.2.1. 0 Comite de Auditoria 

Quanta ao Comite de Auditoria, os deveres, o exame de qualidade, 

o controle e independencia dos padroes e das regras e o registro 

obrigat6rio das empresas de auditoria estrangeiras estao relatados nas 9 

se<;6es do "Public Company Accounting Oversight Board". Este Comite 

tern a fun<;ao de fiscalizar a auditoria das companhias abertas, que estao 

sujeitas as leis de seguran<;a, garantindo a precisao das informa<;6es e, 

portanto, os interesses dos investidores. Deve canter no maximo cinco 

integrantes, inquestionavelmente fntegros e de boa reputa<;ao, com 

dedica<;ao exclusiva. Nao podem ter nenhuma outra atividade profissional 

nem tampouco receber pagamentos de uma firma de contabilidade. Estes 

representam as interesses do publico. 0 mandata e de cinco anos. Pelo 

menos dais dos membros da equipe devem possuir o "Certified Public 

Accountants", que e semelhante ao registro no CFC (Conselho Federal de 

Contabilidade) no Brasil. Se urn deles foro presidente, ele nao podera ter 

trabalhado com contabilidade par, no mfnimo, cinco anos antes de 
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trabalhar no Comite. 0 Comite deve ter seu padrao proposto par urn au 

mais grupos de contabilidade. A SEC deve ter uma visao geral e executar 

autoridade sabre o Comite, conforme a Sec;ao 107 da SOX. 

Outro ponto relevante e de que o Comite deve possuir suas 

responsabilidades, procedimentos e requerimentos bern definidos atraves 

de urn sistema clara. Bans aliados costumam ser os calendarios e 

agendas cuja definic;ao das prioridades seja em t6picos de risco e 

complexibilidade. Alem disso, o Comite deve possuir tempo suficiente 

para executar as suas tarefas. 

Segundo pesquisas feitas pela empresa de auditoria Deloitte, 

houve uma grande preocupac;ao das empresas brasileiras em se adequar 

as praticas de governanc;a corporativa no que diz respeito a montagem de 

comites tecnicos e consultivos. Verificou-se, ainda que grande parte dos 

comites foram instalados nas estruturas definidas pela Balsa de Valores 

de Nova York: Auditoria, Remunerac;ao e Nomeac;ao/Governanc;a 

Corporativa. Para as empresas dos Estados Unidos, a SEC determina 

que a composic;ao destes tres comites seja exclusivamente com membros 

independentes do Conselho de Administrac;ao. Em geral, estes comites 

nao correspondem aos rigidos padr6es de independencia requeridos pela 

SOX. Contudo, ha uma linha de pensamento que acredita que o simples 

empenho das empresas em melhorar as suas praticas de governanc;a e, 

par si s6, de bastante relevante. 

Com relac;ao as empresas brasileiras, foi predominante a opc;ao 

par urn Conselho Fiscal Adaptado ao inves da adoc;ao de urn modelo 

classico de urn Comite de Auditoria. 

MESCHER (2005. p.4), s6cio da area de auditoria da Deloitte, 

explica este fato da seguinte maneira: 
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Primeiramente, e preciso considerar as dificuldades que as 
empresas nao-americanas em geral, e em particular, as brasileiras, 
tiveram em cumprir os rigorosos modelos de independemcia 
aplicaveis aos Comites de Auditoria e em identificar membros 
independentes em urn ambiente de controle acionario concentrado. 

Alem disso, boa parte delas ja contava com urn Comite Fiscal, e 

mesmo as que decidiram aderir ao Comite de Auditoria para atender a 

Sec;ao 301, disseram que o primeiro sera mantido, separadamente. 

Estudos apontam que pode haver alguma relac;ao entre o 

cumprimento das normas mais complexas da Sec;ao 301 da SOX e o 

porte das empresas. Cerca de 73% das companhias que possuem Comite 

de Auditoria possuem receita acima de R$ 5 bilh6es. Os bancos tambem 

sao cumpridores desta exigencia, desde 2004, com a Resoluc;ao 3.198 do 

Bacen (Banco Central do Brasil), muito embora, em alguns casos, nao 

esteja inteiramente conforme o padrao SOX. 

Mesmo que o Conselho Fiscal tenha ganho a preferencia em 

algumas empresas, deve considerar uma serie de adaptac;oes, entre elas: 

- A estrutura deve se tornar permanente; 

- Estabelecimento de criterios e procedimentos para a designac;ao 

de Financial Experts (Especialistas Financeiros), conforme regras 

estabelecidas pela Sec;ao 407 da SOX; 

- Expansao e formalizac;ao dos tradicionais relacionamentos 

mantidos com os auditores independentes, como comunicac;oes, pre

aprovac;oes de servic;os, supervisao da elaborac;ao dos relat6rios 

financeiros da companhia, controles internos e auditoria interna, entre 

outros. 

- lnclusao de urn canal de denuncia para os programas anti-fraude; 

- Novas responsabilidades formalizadas no relacionamento com o 

Conselho de Administrac;ao; 
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- Procedimentos de orientagao, educagao e auto-avaliagao para o 

Conselho Fiscal; 

- Divulgagao adequada de relat6rios e certificagoes destinadas a 

SEC e as balsas de valores norte-americanas; 

- Definigao clara de papeis e responsabilidades e 

- Administragao das relagoes criticas entre o Conselho de 

Administragao e os Auditores lndependentes. 

Segundo a PCOB (Conselho de Supervisao dos Assuntos 

Contabeis das Empresas Abertas) a qualidade dos controles internos 

pode ser comprometida se o Comite de Auditoria nao possuir uma 

supervisao eficiente. Indica urn relevante ponto fraco para a empresa. 

Esta supervisao deve contar com o julgamento das estimativas 

adotadas para as demonstragoes financeiras e se os procedimentos estao 

de acordo com as praticas contabeis geralmente aceitas. Deve 

considerar, nao somente a acessibilidade das informagoes, mas tambem 

a sua qualidade, veracidade, apresentagao e divulgagao. 

3.5.3. Segao 302 

Responsabilidade corporativa pelos relat6rios financeiros -

Certificagao 

Esta segao trata sabre a responsabilidade pessoal dos diretores 

executives e diretores financeiros. 0 CEO (Chief Executive Officer -

Executive Principal) ou o CFO (Chief Financial Officer - Executive 

Financeiro), de todas as empresas publicas americanas, devem certificar 

trimestralmente o arquivamento de relat6rios peri6dicos. Estes relat6rios 

referem-se a segao 13 (a) ou 15 (d) com respeito a "Securities Exchange 
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Act of 1934" relativo ao seu preenchimento e acuracidade de tais 

relat6rios bern como a natureza e eficacia dos controles internos que 

suportam a qualidade da informagao incluida nos mesmos. 

Atendendo, entao a exigencia de "Certificagao", os executivos 

deverao atestar: 

- Que sao responsaveis pelas demonstragoes financeiras; 

- Garantir a qualidade dos principais controles internos da 

empresa, atraves de supervisao, revisao, testes de avaliagao e 

apresentagao de relat6rio de conclusao; 

- Reportar ao Comite de Auditoria ou aos auditores externos todas 

as deficiencias relevantes dos controles internos, documentagao ou 

indicios de fraudes. 

A vulnerabilidade desta segao consiste basicamente na 

modificagao nao autorizada dos dados, fraudes, relat6rios limitados e 

informagoes . 

Para mitigar esses riscos citados acima, o principal requerimento e 

a autenticagao de dados par meio de controle fortes de integridade de 

dados, seguranga de dados atraves de registro detalhado de alteragoes 

de dados feitas pelos usuarios. 

A SOX tambem e conhecida como a Lei da Responsabilidade 

Fiscal, e segundo a segao 302, em caso de violagao, os diretores, 

auditores e consultores dessas empresas estarao sujeitos a pena dessa 

Lei, que vao de 10 a 20 a nos de prisao e multa de ate 5 mil hoes de 

do lares 
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3.5.4. Segao 303 

Manipulagao dos auditores 

Esta segao e abordada no Titulo "Corporate Responsability" e trata 

sabre a influencia impr6pria na conduta dos auditores, com o prop6sito de 

manipular, distorcer ou conduzir de maneira inadequada ou fraudulenta o 

trabalho dos auditores a respeito das demonstragoes financeiras. 

3.5.5. Segao 307 

Responsabilidade dos advogados 

Nesta segao a lei preve que os advogados devem comunicar 

qualquer irregularidade, violagao da lei ou suspeitas de fraude ao Diretor 

Jurldico, ao Conselho de Administragao ou ate mesmo ao Comite de 

Auditoria. 

3.5.6. Segao 401 

Sabre os relat6rios financeiros 

Esta segao e abordada no Titulo IV "Enhanced Financial 

Disclousures", que trata basicamente da evidenciagao contabil e do 

controle interno. Esta segao determina que todos os relat6rios financeiros 

devem ser preparados de acordo com os princfpios contabeis geralmente 

aceitos e revisados pela SEC, para garantir que estao dentro das suas 
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normas. Posteriormente, este 6rgao ira avaliar cada relat6rio anual e 

trimestral, a fim de assegurar que nao possui transac;oes inaceitaveis. 

3.5.7 Sec;ao 402 

C6digo de etica para administradores executivos 

Esta sec;ao, assim como a anterior, e abordada no Titulo IV 

"Enhanced Financial Disclousures". De maneira resumida, pode-se dizer 

que ela proibe os emprestimos pessoais para os executivos, tanto 

presidentes quanta diretores. 

3.5.8 Sec;ao 404 

Avaliac;ao do gerenciamento dos controles internos- Divulgac;ao. 

Requer uma afirmac;ao da eficacia da estrutura e procedimentos 

dos Controles lnternos para os relat6rios financeiros. Alem disso, deve ser 

emitido urn relat6rio pelos Auditores externos atestando ou nao a 

acuracidade dos procedimentos, dos controles internos e do 

gerenciamento. Esta avaliac;ao deve ser anual. E a que mais impacta na 

area de Tecnologia da lnformac;ao. 

A vulnerabilidade desta sec;ao diz respeito ao acesso nao 

autorizado dos dados, problemas de integridade, dados apagados, 

evidencias incompletas ou perdidas. Gerenciamento de controles 

insuficientes ou inadequados ou ainda informac;oes desatualizadas. 

0 principal requerimento seria urn robusto controle de acesso e 

autenticacao de usuarios. 
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3.5.9. Segao 406 

Trata da criagao de urn C6digo de Etica aplicavel aos altos 

executivos da empresa: 

- CEO: Chief -Executive Officer 

- CFO: Chief-Financial Officer 

- GAO: Chief-Accounting Officer 

- Profissionais que desempenham fungoes equivalentes. 

Segundo pesquisa da empresa de Auditoria Deloitte, em 2005, 

mais de 80% das empresas nacionais que atuam no mercado norte

americana ja implementaram urn c6digo de etica compatfvel com as 

exigencias da SEC e da Balsa de Valores. Para a maioria das empresas 

foi adotado urn unico C6digo de Etica para toda a organizagao, au seja, 

valido para todos as seus funcionarios e executivos. As que ainda nao 

possuem o C6digo de Etica afirmaram estar em processo de implantagao 

au adequagao. 

3.5.1 o. Segao 407 

Mais Financial Experts, au seja, mais Especialistas Financeiros. 

Esta Segao nao determina que, obrigatoriamente as empresas 

tenham urn Financial Expert. Entretanto, devem informar se contam com 

urn deles e qual e a definigao para o seu cargo. 

Pesquisas apontam urn aumento consideravel desses profissionais 

nas empresas, principalmente nas que atendem a Segao 301 da SOX. A 

relagao entre essas duas Segoes e bern perceptfvel quando se considera 
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que, educagao continua, aumenta, consequentemente, o numero de 

especialistas financeiros, melhorando, inevitavelmente, a expertise 

financeiro das empresas. 

3.5.11. Segao 409 

Disponibilizar os langamentos em tempo real. 

Requer informagoes atualizadas e rapidas com respeito as 

condigoes ou operagoes financeiras, para informar investidores e 

interessados. Alem disso, a divulgagao deve ser em tempo real. 

A vulnerabilidade desta segao esta relacionada a indisponibilidade, 

perda ou adulteragao das informagoes bern como de suas alteragoes. 

Outro ponto e a impossibilidade de disponibilizar em tempo real as 

alteragoes das informagoes financeiras da empresa. 

0 principal controle para esta segao e o espelhamento de dados, 

resistencia de ataques aos servigos de acesso as aplicagoes (DoS-Denial 

of Service), protegao contra indisponibilizagao de aplicagoes e alteragao 

de dados. 

3.5.12 Segao 802 

Penalidades criminais pela alteragao de registros e documentos. 

Esta segao e abordada no Titulo VIII "Criminal Fraud 

Accountability" . 

Para qualquer pessoa que alterar, destruir, mutilar, encobrir, 

falsificar urn registro ou documento com o prop6sito de impedir, obstruir 

ou influenciar uma investigagao esta sujeito a reclusao de ate 20 anos. 

A vulnerabilidade desta segao esta relacionada a: 
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- Retenc;ao de informac;oes e registros par, pelo menos, cinco anos; 

- Alterac;ao ou dana nas informac;oes e registros, principalmente 

par acesso nao autorizado; 

- Perda total ou parcial das informac;oes par neglig€mcia. 

A sec;ao requer, entao, que sejam guardados, par 5 anos, de 

maneira segura e Integra, os documentos financeiros e contabeis. Deve

se, ainda, controlar, registrar e autenticar o acesso a estas informac;oes e 

documentos. 

3.5.13 Sec;ao 806 

Trata das penalidades civis e criminais pela adulterac;ao de 

documentos. 

3.5.14 Sec;ao 902 

Todas as irregularidades terao seus responsaveis penalizados. 

E abordada no Tftulo IX "White-Collar Crime Penalty 

Enhancements". 

Determina que qualquer pessoa que conspire, estimule ou facilite 

ou sequer tente cometer alguma irregularidade estara sujeita a 

penalidades. 
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3.5.15 Segao 906 

Trata da responsabilidade da corporagao relativa aos relat6rios 

financeiros. 

Assim como a segao acima, e abordada no Titulo IX "White-Collar 

Crime Penalty Enhancements". 

Determina que os diretores executivos e os diretores financeiros 

assinem e certifiquem o relat6rio peri6dico que discorre sabre as 

demonstragoes financeiras. Todas as divulgagoes devem ser do 

conhecimento dos executivos, e, portanto, de sua responsabilidade. 
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3.6. PREMISSAS DA SOX 

A SOX tern as seguintes premissas: 

- Conformidade; 

- Avaliagao; e 

-Conhecimento. 

Conformidade continua: Os executivos tern responsabilidade 

efetiva sabre as informagoes financeiras e os seus respectivos controles 

internos. AIE3m disso, devem prestar contas trimestralmente. 

Avaliagao continua: Para atender a conformidade continua, testes 

freqOentes e validagoes dos controles internos devem ser executados, 

conforme preve a segao 302. De acordo com uma pesquisa realizada pela 

McKinsey & Company, em 2004, a maioria dos executivos veem a Sarbox 

como uma boa oportunidade de melhorar os processos internos e, 

consequentemente, os neg6cios. 

Conhecimento: Deve ser do conhecimento das autoridades quem 

estava em qual setor, quais eram as suas razoes, atribuigoes, 

justificativas, tempo e, principalmente, se eram autorizados. 

Para as organizagoes que estao negligenciando a Sarbox os 

efeitos podem ser: 

- Maiores riscos de fraudes; 

- Publicidade negativa no mercado; 

- Resistencia dos lnvestidores; 

- Penalidades impostas pela SEC; 
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- Redugao do valor das agoes; 

- Ag6es judiciais impetradas por acionistas. 

Para estar em conformidade com a Sarbox os executivos devem 

realizar o tratamento de riscos digitais tecnicos e legais nos nfveis de: 

tecnologias, processos e pessoas. 

No plano de gestao dos riscos devem constar medidas: 

- Corretivas: de carater emergencial; 

- Preventivas: de carater estrutural e 

- Orientativas: de carater educacional. 

0 processo de gestao de riscos deve canter as seguintes 

eta pas: 

ldentificagao: Levantamento e registro do inventario de 

ameagas. 

Qualificagao: Analise qualitativa do impacto e probabilidade 

de ocorrencia. 

Quantificagao: Analise quantitativa do impacto em caso de 

ocorrencia, feita atraves de projegao de perdas futuras no caso de 

ocorrencia dos riscos. 

Selegao: Considerando a criticidade dos riscos, priorizar as 

agoes de mitigagao. 

Gestao: Definigao do tratamento de mitigagao dos riscos 

priorizados, considerando: 
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- Retengao: A organizagao vai conviver com o risco. 

- Redugao: 0 risco sera mitigado parcialmente 

considerando o custo x beneficia. 

- Exploragao: 0 risco sera integralmente resolvido. 

- Transferemcia: A organizagao transfere o risco para outros 

(faz urn seguro). 

- Prevengao: Todas as causas dos riscos sao tratadas a tim 

de evita-los. 

- lnformagao e Acompanhamento: Urn painel de indicadores 

e criado e mantido a tim de saber o nlvel de exposigao au 

ocorrencia do risco. 

- Aperfeigoamento: Analisando o hist6rico e o plano de 

agao, determinar o que pode ser feito para identificar outros riscos 

e gerir melhor as existentes. 

Ap6s o mapeamento dos riscos deve ser feito urn PETI (Plano 

Estrategico de Tecnologia da lnformagao). Este plano deve ser construldo 

de forma alinhada aos objetivos de neg6cio e com a estrategia da 

organizagao, considerando a arquitetura jurldica para garantir a 

confidencialidade, integridade e disponibilidade da informagao. 0 PETI e 

composto de: 

- Polftica de seguranga 

- Processos 

- Tecnologia: 

- Sistema de prevengao de intrusao (IPS) 

-Antivirus 

- Anti-spam 

-Firewall 

-Testes de vulnerabilidade entre outros 
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3.7. TECNOLOGIA E A SOX 

Considerando o desenvolvimento tecnol6gico no meio corporative, 

e imprescindlvel que profissionais da Tecnologia da lnformagao (TI) 

conhegam a SOX. Somente dessa maneira sera posslvel a adaptagao 

dos controles internos as exigencias dessa lei. 

E importante ressaltar que os aplicativos de Tl suportam o inicio, a 

autorizagao, o registro, o processamento e a divulgagao das 

demonstrag6es financeiras. Os relat6rios financeiros e contabeis 

geralmente sao gerados por aplicativos que fornegam dados crlticos, e 

por isso, precisam ter urn alto grau de confianga por parte das empresas. 

Alem disso, o departamento de Tecnologia da lnformagao e o 

responsavel pelo controle, seguranga da informagao e sistemas. A segao 

404 da Lei Sarbanes-Oxley aborda os impactos diante da area de 

tecnologia. 

Porem para atender os controles das demandas voltadas a SOX, a 

Tl devera utilizar frameworks nacionais e internacionais, tais como: 

- DRI - plano de continuidade de neg6cios (PCN) 

- CobiT - governanga em Tl 

- ITIL- gestao de servigos de Tl 

- CMM - gestao para o desenvolvimento de software 

-ISO 149977 (BS-7799)- gestao de seguranga da informagao/PSI 

Segundo Luciana Costa, escritora de diversos artigos sabre 

govern-anga corporativa, e n-ecessaria analisar, modificar, implantar e 
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assegurar uma cultura de controles internos. A quem defenda ainda, a 

necessidade de se redesenhar processos de controles, a fim de 

assegurar a confiabilidade das informagoes. Alem disso, vale ressaltar a 

importancia de uma (mica base, evitando variadas fontes de informagao 

para a realizagao de diagn6sticos de compliance e eliminagao de 

processos redundantes, ou ainda para manter a seguranga das 

informagoes disponfveis, tais como acessos, permissoes e 

compartilhamentos. Enfim, estabelecer um monitoramento continuo, 

rapido e alinhado as regras contidas na SOX. 

"Vale salientar que nao basta somente a implantagao e o esforgo por parte da Tl 
: a boa governanga depende fundamentalmente da conscientizagao das pessoas 
sabre praticas corretas de se lidar com a informagao." COSTA, L. (200_, p.2) 

Sendo assim, ficam realmente constatadas algumas alteragoes na 

governanga corporativa. Atuar diante da SOX e apresentar a 

transparencia das areas fiscais e de controladoria das organizagoes 

tragando um paralelo com as prestagoes de contas e as equipes 

operacionais. 

Muitas empresas ja estao adequadas a este novo molde regido 

pela Lei Sarbanes-Oxley, principalmente nos EUA. Com a aplicagao desta 

lei havera a adequagao dos controles internos da organizagao a SOX, 

portanto: 

1) Sera que os controles internos da empresa estao adequados? 

2) A estrutura da governanga corporativa (auditoria , c6digo de 

etica, entre outros), esta alinhada aos novos parametres? 

3) Ha o conhecimento das atividades de controle? 
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Segundo o estudo de Luciana Costa, cada caso e especffico e 

merece urn estudo aprofundado. 

3.8. LEI SARBANES OXLEY E OUTRAS REGULAMENTACOES 

A Sarbanes tern sua base em alguns conceitos simples, mas 

altamente eficazes. Sao eles: 

- Transparencia da Administragao; 

- Documentaqao dos procedimentos e outros; 

- Responsabilizaqao dos administradores; 

- Segregaqao de fungoes; 

- Normatizaqao dos processes e 

- Monitoramento do cumprimento das normas. 

Estes seis itens estao inter-relacionados e compoem a Sarbanes 

em sua essemcia. Justamente por estes aspectos, ela acaba por se tornar 

muito parecida com a Regulamentagao definida para a Basileia II, do BIS 

(Banco das Compensagoes lnternacionais) e do BACEN (Banco Central 

do Brasil) quanta a controles internos e risco operacional. 0 que atende a 

SOX atendera tambem as regulamentagoes supra-citadas. 
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3.8.1. Sabre a Basih§ia 

0 Novo Acordo de Capital da Basih§ia, divulgado em janeiro de 

2001, mais complexo e extenso que o primeiro, divulgado em 1988, pelo 

Comite de Supervisao Bancaria da Basileia. 0 objetivo do Novo Acordo 

foi dar maior solidez ao sistema financeiro do mundo, atraves da 

internacionalizac;ao da atividade bancaria. 

Desde entao, as mudanc;as no setor foram muitas e significativas. 

Os maiores impactos foram em relac;ao ao gerenciamento de risco (que 

pode ser operacional, credito, compliance com normas e regulamentos, 

entre outros), a supervisao bancaria e ao mercado financeiro. Entretanto, 

o enfoque foi mais flexfvel, dando enfase na metodologia mas 

considerando o fortalecimento na disciplina do mercado. 

3.9. SOX E A LEGISLA<:;AO BRASILEIRA 

Luciana dos Santos e Sirlei Lemes, da Universidade Federal de 

Uberlandia, apresentaram em seu estudo sabre a Sarbanes, as suas 

principais diferenc;as em relac;ao a Legislac;ao brasileira. 
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Lei Sarbanes Oxley Legisla~ao Brasileira 

As empresas de auditoria nao podem 
0 auditor independente nao pode prestar servic;o de consultoria ou outros 
prestar servic;o de consultoria a servic;os que possam caracterizar a 

empresa que ele esta auditando. perda 
(Sec;ao 101) de sua objetividade e independencia. 

(I.N.- CVM 308/99) 

Proibe direta ou indiretamente, 
inclusive 

par intermedio de subsidiarias, a oferta, 
manutenc;ao, ampliac;ao ou renovac;ao 

de Nao existe a proibic;ao de emprestimos. 
emprestimos entre a empresa e 

quaisquer 
conselheiros ou diretores. (Sec;ao 402) 

Exige padr6es de conduta e maior 
responsabilidade dos advogados. 

Qualquer irregularidade legal cometida 
Nao existe obrigatoriedade deste 

pelos clientes o advogado devera relata. 
comunicar tal irregularidade ao Comite 

de Auditoria. (Sec;ao 307) 

Os diretores executivos e os diretores Trimestralmente, em conjunto com as 
demonstrac;oes financeiras a 

financeiros devem emitir relat6rios companhia 
trimestrais contendo a certificac;ao de deve divulgar relat6rio preparado pela 

administrac;ao com a discussao e 
que eles executaram a avaliac;ao da analise 
eficacia dos controles. (Sec;ao 302) dos fatores que influenciaram 

preponderantemente o resultado, 
indicando os principais fatores de risco 

a 
que esta sujeita a companhia, internos 

e 
externos. (Cartilha Governanc;a 

Corporativa - CVM). 
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Lei Sarbanes Oxley Legisla~ao Brasileira 

Caso a empresa apresente erros nas 
demontrativos contabeis e tenham que 
republica-los gerando prejufzos para a 

empresa, o Diretor Financeiro e o Nao existe obrigatoriedade deste fato. 
Presidente terao que devolver qualquer 

bonus e ate mesmo participa9ao nos 
Iueras que eles tenham recebido. 

(Se9ao 
304). 

0 presidente e os diretores financeiros 
da 

companhia devem divulgar urn relat6rio 
sabre a efetividade dos controles 

intern as 
e a elabora9ao das demonstra9oes Nao existe obrigatoriedade deste fato. 

financeiras, juntamente com os 
relat6rios 

anuais. (se9ao 404) 

A pena para os presidentes e diretores Os administradores respondem 
financeiros que omitirem informa9oes 

ou civilmente pelos prejufzos que causar a 
apresentar informa9oes falsas pode companhia quando ultrapassarem os 

variar atos 
de 1 0 a 20 a nos de prisao ou altas 

multas. regulares de gestao ou quando 
procederem, dentro de suas atribui9oes 

e 
poderes, com culpa ou dolo. 

Exige que papeis e e-mails dos 
principais 0 auditor para fins de fiscaliza9ao do 

documentos relacionados a auditoria 
dos exercfcio profissional, deve conserver 

resultados sejam mantidos par 5 anos e em boa guarda toda a correspond€mcia, 
determina pena de 10 a nos par destruir relat6rios, pareceres e demais 

tais documentos. (Se9ao 802). documentos relacionados com a 
auditoria pelo prazo de 5 anos, a contar 
da data de emissao do parecer. (NBC 

P1 
- resolu9ao 821/97). 
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Lei Sarbanes Oxley Legisla~ao Brasileira 
Nao e obrigat6rio a criac;ao do comite 

Determina a criac;ao do comite de de 
auditoria composto par membros auditoria, a SEC permitiu que as 

independentes que deverao 
supervisionar empresas brasileiras podem substitui-lo 

os processo de elaborac;ao, divulgac;ao 
e pelo Conselho Fiscal ou Conselho de 

auditoria das demonstrac;oes Administrac;ao 
financeiras.(Sec;ao 301 ). 

• Na composic;ao do Comite de Auditoria 
e 0 Conselho de Administrac;ao (que 

exigido que pelo menos um dos substitui o Comite de Auditoria) deve ter 
membros seja um especialista pelo menos dais membros com 

financeiro.(Sec;ao 407) experiencia em financ;as. (Cartilha 
Governanc;a Corporativa - CVM) 

0 controle interno e um dos itens 0 sistema contabil e de controles 
exigidos com bastante rigor pela Lei internos e de responsabilidade da 

Sarbanes-Oxley. Esta determina que o administrac;ao da entidade, porem o 
auditor deve efetuar sugestoes 

presidente e o diretor financeiro devem objetivas 
estabelecer e manter o controle interno para o seu aprimoramento, decorrentes 

de constatac;oes feitas no decorrer do 
da empresa. (Sec;ao 302) seu 

trabalho. (NBC T 11- resoluc;ao 820/97) 

As empresas devem fazer um rodizio 
Obriga o rodizio peri6dico dos s6cios da das 

empresa de auditoria. (Sec;ao 203) empresas de auditoria a cada 5 anos. 

Proibe o auditor de prestar servic;os 
considerados fora do ambito de pratica 

do auditor como: servic;os atuariais, 
fungoes de administrac;ao ou recursos Nao existe obrigatoriedade deste fato. 

humanos, servic;os relativos aos 
registros 

contabeis ou demonstrac;oes 
financeiras. 
(sec;ao 201) 

Devera adotar um c6digo de etica para 
administradores financeiros seniores. Nao existe obrigatoriedade deste fato. 

(sec;ao 406) 

Fonte: SANTOS, L. e LEMES, S. (200_, p.9) 
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3.1 0. EMPRESAS BRASILEIRAS E A SOX 

Muitas das empresas brasileiras aderiram a SOX. Entre elas 

Aracruz, Ambev, Net, Petrobn3s, Pao-de-agucar, entre outras. 

As etapas para a implantagao das exigencias da SOX, foram, de 

maneira geral, as seguintes: 

- 1 o Etapa: Preparagao do projeto, definigao de controle intern a e a 

preparagao das equipes; 

- 2° Etapa: Preparagao, documentagao e avaliagao dos controles 

- 3° Etapa: Testes de monitoramento dos controles e preparagao e 

validagao dos relat6rios pelo Presidente e Diretores Financeiros. 0 

objetivo desta etapa e, principalmente, identificar OS pontos fracas e 

manter o acompanhamento a respeito da eficacia dos controles. 

3.11. PONTOS FRACOS DA SOX 

A Lei Sarbanes Oxley tern sido muito criticada, ate mesmo pelos 

seus criadores, Paul Sarbanes e Michael Oxley. A justificativa e de que o 

momenta que forgou a criagao da lei era de pressao. Alem disso, para 

que as empresas se adequassem as estruturas exigidas pela lei, 

incorreram, inevitavelmente, em gastos elevados. Alguns crfticos acusam 

a SOX de frear o empreendedorismo e afastar nao s6 as empresas 

estrangeiras como tambem as nacionais, ja que muitas teriam passado a 

procurar investidores de private equity. Os principais prejudicados, sob 

esse ponto de vista, sao os dirigentes, que deixam de contar com os 

recursos dos investidores para as suas atividades operacionais. De uma 

maneira geral, para essa linha de pensamento, o resultado e o 

enfraquecimento do mercado de capitais norte-americana. 
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3.12. MELHORIAS RESUL TANTES DA SOX 

Se ha quem diga que a SOX prejudicou o ambiente corporative das 

empresas, ha tambem, por outro lado, quem a defenda. Uma outra linha 

de crfticos afirma que a criagao dos controles nao s6 melhorou o processo 

de gestao das empresas, como repercutiu fora dela, aumentando a 

confianga dos investidores no mercado. 

De acordo com uma pesquisa da empresa de auditoria Deloitte, em 

julho de 2005, a SOX vern contribuindo para a evolugao de mecanismos 

de transparemcias entre os 6rgaos emissores brasileiros. Cerca de 80% 

das corporagoes com registro na SEC (Security and Exchange 

Comission) contam com urn c6digo de etica aplicavel aos seus altos 

executivos, Segao 406, e a maioria fatura mais de R$ 5 bilhoes no ano. 

Alem disso, a maior parte das empresas prefere adaptar o 

Conselho Fiscal para o cumprimento da Segao 301 da lei Sarbanes 

Oxley, que trata, principalmente, sabre procedimentos para denuncias por 

irregularidades. 

0 grafico abaixo foi elaborado com base nas informagoes tiradas 

da pesquisa feita pela Deloitte, e demonstra a solugao adotada para a 

SOX entre todos os emissores brasileiros. 
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Solu~ao Adotada para a SOX 

Fonte: DELOITTE (2005. p. 6). Adaptado: Autora. 

m~ Comite de Auditoria 

Iii Conselho Fiscal 

o Comite de Auditoria 
(Bancos) 

• Conselho de 
Administragao 

r.m Nao divulgado 

A base de informa<;oes utilizadas na pesquisa da Deloitte foram 

informa<;6es publicas e os formularios 20-F arquivados pelas empresas na 

SEC. Para as empresas estrangeiras, nestes formularios sao divulgados 

seus relat6rios anuais das empresas com as diferen<;as significativas e 

entre suas praticas de governan<;a corporativa e as requeridas para as 

empresas norte-americanas. E uma exigencia da NYSE (Balsa de Valores 

de New York). Essa divulga<;ao pode tambem ser feita por meio de 

exposi<;ao tabular das informa<;6es, no website da empresa. 

Segundo o professor CHARAN, Ram, MBA e doutor pela Harvard 

University e um dos consultores mais disputados pelas empresas 

multinacionais, uma boa governan<;a corporativa gera resultado: cria valor 

para acionistas e satisfa<;ao para conselheiros e executivos. 

Para essa linha de pensadores, o movimento de governan<;a 

corporativa, que iniciou na decada de oitenta e que, depois de uma serie 

de escandalos financeiros foi amparado por uma legisla<;ao, a SOX, em 

2002,-resultou em melhorias -consideraveis nas pratlcas empresariais. 
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3.13. INFORMA<;OES FINANCEIRAS 

Quanta as informa96es financeiras, mais da metade das empresas 

ja as apresentavam em conformidade com as normas norte-americanas, 

ou US GAAP. Entretanto, vale lembrar que todas as Sociedades 

Anonimas de Capital aberto, deverao ter, a partir de 2010, suas 

demonstra96es financeiras elaboradas tambem de acordo com as normas 

internacionais IFRS. Este e urn passo muito relevante para o crescimento 

e desenvolvimento da Contabilidade e do relacionamento entre as 

empresas do mundo todo. lsso por que urn padrao de linguagem mundial 

vira a melhorar o entendimento e compreensao entre no ambiente 

corporative mundial, alem de refletir o continuo movimento de 

globaliza9ao. Em 2002, quando foi criada a Sarbanes, ja era nftida nao s6 

a necessidade, mas tambem a tendencia mundial de convergencia das 

praticas contabeis. 
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4. CONCLUSAO 

0 movimento de governanga corporativa que iniciou em meados de 

80 e teve sua credibilidade abalada no segundo mih3nio, devido a 

sucessivos escandalos no mercado financeiro, impulsionou a criagao de 

uma lei que fosse capaz de reverter esse quadro. E criada, entao, a 

Sarbanes Oxley. Foi uma lei implementada pelo Congresso dos Estados 

Unidos, com rapidez extraordinaria e apoio quase unanime. Trata-se de 

urn dispositivo legal rigoroso, que impoe urn conjunto de exigemcias com 

forte impacto nas empresas de outros mercados com agoes negociadas 

nas balsas de valores norte-americanas. 

A Lei Sarbanes Oxley ampliou os poderes da SEC (criou o 

PCAOB) e apresenta uma serie de desafios, principalmente a 
administragao das empresas listadas. Ha quem diga que a SOX pode ser 

considerada uma das maiores mudangas nas regras das empresas desde 

o governo Roosevelt. A Lei tornou os administradores responsaveis pela 

manutengao, adequagao, qualidade, eficiencia e eficacia dos controles 

internos, bern como de todos os relat6rios baseados e fundamentados 

nesses controles. Sao eles responsaveis tambem pela divulgagao e 

reporte das informagoes. Entretanto, contam com as empresas de 

auditoria para atestar a conformidade desses instrumentos e identificar 

suas fragilidades. Alem disso, a Lei tambem introduziu a regulamentagao 

governamental da profissao de auditor. 0 nao cumprimento do que esta 

previsto na lei e configurado crime, e para tal, tera severas penalidades. 

Uma das melhores maneiras de enfrentar esses desafios e abrir 

uma ampla discussao entre executivos, auditores independentes, 

membros das equipes responsaveis pelo comprimento da SOX e 

membros do Comite de Auditoria em que todos se reunam para 

desenvolver urn guia ou urn conjunto de procedimentos que auxiliem a 
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administrac;ao nas suas responsabilidades avaliar e certificar os controles 

internos relacionados aos relat6rios financeiros. 
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