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O que é Sarbanes-Oxley

É uma lei aprovada em 2002 pelo governo americano e investidores para acabar com as 

fraudes contábeis. Foi criada pelos senadores americanos Michael Oxley e Paul Sarbanes. Contém 

11 títulos,  ou seções  e  foca principalmente  a  responsabilidade penal  da  diretoria.  O objetivo  é 

restabelecer  e  aumentar  a  confiança  do  investidor  e  a  sustentabilidade  das  organizações.

As seções 302 e 404 são as mais comentadas. A 302 é sobre a responsabilidade pessoal dos diretores 

executivos  e  diretores  financeiros.  Já  a  404  determina  avaliação  anual  dos  controles  e 

procedimentos internos para fins de emissão do relatório financeiro. É, portanto, a que mais impacta 

a área de TI.

A SOX também é conhecida como a Lei da Responsabilidade Fiscal, e segundo a seção 302, 

em caso de violação, os diretores, auditores e consultores dessas empresas estarão sujeitos a pena 

dessa Lei,que vão de 10 a 20 anos de prisão e multa de até 5 milhões de dólares.

Quais são os impactos legais da Sarbanes-Oxley no Brasil?

Quando as normas são feitas para impor um regime ético de atuação empresarial, como é o 

caso do ato constitucional Sarbanes-Oxley (Sarbox), a discussão ultrapassa a questão meramente 

legal e tecnológica e atinge um patamar de relevância estratégica, dentro do tema de governança 

corporativa, que exige a transparência das relações e de todos os tipos de transações

Na era digital,  globalizada,  conectada,  a avaliação de risco das empresas, inclusive para 

obtenção de crédito, passa a ser medida pela sua capacidade de proteger seus ativos, na grande 

maioria intangíveis, o que está diretamente relacionado ao atendimento dos requisitos de segurança 

da  informação com implementação  de  controles  para  garantir  que  a  administração da  empresa 

realmente saiba e publique para mercado, investidores e interessados a real situação da mesma, 

refletindo todo o seu cenário de risco, em especial o operacional. 

O risco operacional  é  o  risco de  perda resultante  de processos  internos  inadequados  ou 

deficientes, pessoas, sistemas ou de eventos externos. Isso inclui o risco legal, assim como situações 
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erro de funcionário, falha de computador, documentação irregular (inclusive a eletrônica) e fraude 

de toda sorte.

A Sarbanes-Oxley  é  uma lei  promulgada pelo  congresso  americano em julho/2002 para 

regulamentação do mercado de capitais. Mas seu alcance ultrapassa os limites da Bolsa. O objetivo 

da Sarbanes-Oxley é fornecer maior confiança ao investidor e sustentabilidade às organizações. 

Para tanto, há imposição de uma série de boas práticas e requisitos técnicos e operacionais, assim 

como também a previsão de penalidades civis e criminais.

A  Sox,  como  é  chamada  também,  codifica  a  concepção  de  que  a  administração  da 

companhia  deve  conhecer  as  informações  materiais  arquivadas  na  Securities  and  Exchange 

Commission  (SEC),  e  distribuídas  aos  investidores  e  deve,  também,  responsabilizar-se  pela 

probidade, profundidade e precisão dessas informações. 

Esta  responsabilidade  é  em caráter  pessoal,  não  apenas  profissional,  e  esta  é  a  grande 

inovação  trazida,  uma  vez  que  se  entende  que  as  empresas  são  reflexo  das  condutas  de  seus 

indivíduos.  Portanto,  em  caso  de  violação  da  Lei  Sarbanes  Oxley,  os  diretores,auditores  e 

consultores dessas empresas estarão sujeitos a pena dessa Lei, que vão de 10 a 20 anos de prisão e 

multa de até US$ 5 milhões, podendo ser arbitrado valor inferior ou superior dependendo do caso.

Outro  dos  destaques  da  nova  Lei,  é  a  sua  aplicabilidade  às  empresas  estrangeiras  que 

possuem valores mobiliários registrados na SEC, o que estende de forma considerável o escopo de 

aplicação  da  legislação  norte-americana  de  mercado  de  capitais.  Ou  seja,  aplica-se  a  nata  das 

companhias brasileiras (atualmente +38 empresas) que possuem ações na bolsa de valores norte-

americanas,  passando  consequentemente,  a  estarem  sujeitas  à  nova  Lei,  bem  como  a  sua 

regulamentação, extendendo-se a todas as filiais da empresa.

Há prazos que devem ser  cumpridos,  com assinatura de termo de responsabilidade pela 

administração  da  empresa.  Isso  envolve  desde  o  presidente  até  o  diretor  financeiro,  o  diretor 

jurídico, o diretor de segurança da informação, diretor de TI e Internet

Por  exemplo,  aquele  que  cuida  do  site  deve  assinar  um documento  de  que  tudo que  é 

colocado  no  ar  de  conteúdo  no  site  da  empresa  passa  pela  revisão  deste  profissional  que  é 

responsável para tanto. 

A Sox exige ainda a assinatura de uma declaração de Código de Conduta e Ética de todos os 

profissionais da empresa, que devem receber um treinamento.

Suas seções mais importantes e que devem ser atendidas agora no meio deste ano de 2005 

(final de junho) e no próximo ano de 2006 são, resumidamente:

Seção 301

– O  Comitê  de  auditoria  deve  estabelecer  procedimentos  para  denuncias  anônimas  por 



empregados do emissor.

Seção 302

– Sobre Controles Internos e requer trimestralmente certificação do CEO / CFO de todas 

as empresas públicas americanas no arquivamento de relatórios periódicos sob a seção 

13 (a)  ou 15 (d)  com respeito  à  “Securities  Exchange Act of  1934” relativo ao seu 

preenchimento  e  acuracidade  de  tais  relatórios  bem como a  natureza  e  eficácia  dos 

controles internos que suportam a qualidade da informação incluída nos mesmos.

Seção 404

– Requer uma afirmação da eficácia da estrutura e procedimentos dos Controles Internos para 

os  relatórios  financeiros  e  um  relatório  emitido  pelos  Auditores  externos  atestando  a 

acuracidade da afirmação do gerenciamento.

Seção 409

– Requer  informações  atualizadas  e  rápidas  com  respeito  nas  condições  ou  operações 

financeiras, para informar investidores e interessados.

Seção 806

– Penalidades criminais pela alteração de documentos.

Seção 906

– Responsabilidade corporativa pelos relatórios financeiros.

Como sabemos, novas regras impõem um custo: essas mudanças necessitarão de alterações 

significativas nos procedimentos e nas práticas, bem como na vida cotidiana de muitos executivos e 

de pessoas que a eles se reportam

Deve ser dada especial atenção às seções 301, 302 e 404. Isso porque é exigida a atuação de 

um advogado especializado, para elaboração de um laudo de conformidade, ou legal compliance l 

dos controles internos para atendimento dos itens 301.5 e 301.6 que dizem, respectivamente, que 

"Cada  comitê  de  auditoria  terá  autoridade  para  contratar  advogado  independente  ou  outros 

consultores, conforme entenda necessário para desempenhar suas funções" e “que cada empresa 

deverá assegurar recursos para o custeio dessa contratação”.

Como sabemos, novas regras impõem um custo: essas mudanças necessitarão de alterações 

significativas nos procedimentos e nas práticas, bem como na vida cotidiana de muitos executivos e 

de pessoas que a eles se reportam. Para os Comitês de Auditoria e para a Alta Administração de 

companhias  de  capital  aberto,  particularmente  Diretores  Executivos  e  Diretores  Financeiros,  as 

definições de administradores financeiros e responsabilidade pessoal tornaram-se mais explícitas e 

os riscos significativamente mais altos.

O reflexo de inúmeros procedimentos que passam a ser exigidos pelas empresas sujeitas ao 



relatório,  causam  um  certo  desconforto  tendo  em  vista  as  inevitáveis  alterações  em  diversos 

processos dentro da empresa, além da necessidade da implantação de novos, estes que requerem o 

uso de ferramentas que facilitem o controle e demonstre a transparência dos atos negociais de seus 

dirigentes.

Os  controles  internos  constituem-se  apenas  em  um  dos  muitos  componentes  da  boa 

governança corporativa. Inúmeras outras considerações também entram em discussão, por exemplo: 

integridade e valores éticos, filosofia da administração e valores éticos, estrutura organizacional, 

papéis e responsabilidades bem definidos para todos os integrantes da empresa, compromisso com a 

excelência, diretoria e comitês eficazes e pró-ativos e muito mais.

O não cumprimento dos prazos estabelecidos pode acarretar em penalidades para a empresa 

e seus dirigentes se não forem observados. Lembramos ainda, que essa nova ênfase nos controles 

internos e na divulgação transparente não é um modismo. É importante que os administradores das 

companhias tratem o cumprimento da Sarbanes-Oxley com prioridade, trata-se de uma lei e exige 

cultura profissional mais ética. Segundo um historiador de uma universidade norte-americana, ela 

não  apresenta  novas  ideias,  apenas  lembra  os  executivos  o  que  eles  deveriam  estar  fazendo.

Finalmente,  ressaltamos que a Sox exige conformidade contínua e avaliação permanente 

com testes frequentes e validações dos controles internos (section 302), assim como um histórico de 

banco de dados e de fluxo de informações (workflow) ampliado e adequado que permita a tomada 

de melhores decisões empresariais e também a guarda das provas legais.

Estar compliance com a Sox não é uma opção. As companhias que se negam a instituir os 

controles  exigidos  com  toda  certeza  geram  desconfiança  e  impacto  no  valor  da  ação  para  o 

acionista. O aumento da credibilidade nas empresas que cumprem seu papel em relação à Sarbanes 

é com certeza o resultado mais louvável e um ponto a mais na reputação de seus gestores.

Sem medo da SOX

No Brasil,  o mercado de grandes empresas diz estar cada vez mais bem preparado para 

colocar sua sustentabilidade à prova. Mas a preocupação em aderir à Sarbanes-Oxley ainda impacta 

mais processos do que a infraestrutura tecnológica

Há males que vêm para o bem. Caso sua empresa considere gastar tempo e dinheiro demais 

planejando as formas de adequação a requisitos fundamentados em boa governança corporativa, 

como a lei Sarbannes-Oxley, muito provavelmente os esforços de hoje não terão sido em vão. E 

então até mesmo a analogia de SOX com um “mal” deixará de fazer sentido nas corporações: se por 

um lado os custos de adaptação à lei estão na casa dos milhões de dólares (média de 7,8 milhões de 



dólares apenas para a seção 404, entre 90 empresas mundiais pesquisadas pela Deloitte), por outro 

lado, de acordo com levantamento da consultoria Mckinsey, 76% dos executivos pagariam mais 

pelas ações de empresas que adotam boas práticas de governança.  E a  expectativa de aumento 

dessas  ações  é  de  24%. Com ou sem SOX, quem se comportar  bem e puder  provar  isso será 

recompensado pelo próprio mercado.

Mas para atingir o nível de transparência e agilidade na prestação de contas exigidas pela 

SOX (já  que  os  prazos  para  a  geração  de  relatórios  ficaram mais  curtos),  é  preciso  repensar 

processos, redesenhar até estruturas inteiras de TI e, o mais difícil: modificar a cultura empresarial. 

A boa  governança  depende  fundamentalmente  da  conscientização  das  pessoas  sobre  práticas 

corretas de se lidar com a informação. E, nesse contexto, o CIO pode vir a se tornar um grande 

guru.

A primeira missão do CIO, como líder de TI, é enfrentar alguns desafios imediatos, como 

aumento nos custos da área, “perda de tempo” de funcionários documentando a conformidade de 

normas, necessidade de maior colaboração entre várias pessoas e de menores ciclos de relatório 

além de integração dos vários sistemas empresariais (especialmente em empresas que passaram por 

fusões e que por isso extraem informações financeiras de diversas fontes) para se obter uma visão 

única das atividades e dos dados do negócio.

Isso  tudo  traz  dor  de  cabeça  e  não  oferece  aumento  de  receita  palpável.  Conforme 

levantamento da AMR Research no ano passado, do total de investimentos aplicados até o final de 

2005 em compliance, quase 30% iriam para tecnologia. Mas a onda levantada por SOX também 

proporciona a descoberta de capacidades e funcionalidades até então inexploradas dos ERPs, além 

da  eliminação  de  processos  redundantes  e  improdutivos  e  maior  controle  dos  procedimentos 

internos – a base para uma corporação mais competitiva.

Nos  Estados  Unidos,  as  empresas  tiveram  menos  tempo  de  se  adaptar  mas  já  estão 

corrigindo as rotas tomadas no primeiro ano de vigência da SOX

No Brasil,  as empresas brasileiras com ações listadas na Bolsa de Nova York têm como 

prazo até dezembro desse ano, depois de muitas postergações. “As empresas brasileiras tiveram 

mais tempo para repensar o que estavam fazendo, analisar se estavam no caminho certo, pensar a 

longo prazo”, comenta Ricardo Balkins, sócio da área de gestão de riscos empresariais da Deloitte. 

André  Nadjarian,  diretor  da  área  de  soluções  de  negócios  da  Kaizen,  tem  a  mesma 

percepção: “as corporações americanas tiveram de fazer tudo correndo. Por aqui a movimentação 

está mais tranquila. Bancos como Bradesco e Unibanco e empresas como Petrobras estão na fase de 

busca de ferramentas mais rebuscadas”, conta.

A maior  parte  das  empresas  situadas  no  Brasil  preocupadas  com  SOX  é  de  filiais  de 

multinacionais. Mas algumas, como a Sabesp, que tem ações listadas na Bolsa de Nova York, não 
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tiveram tanto referencial e suporte. “Estamos mexendo na organização inteira. Vamos começar por 

processos, depois chegaremos aos sistemas”, conta Fernando Menezes, superintendente de TI da 

companhia. Segundo ele, a meta é estar com tudo pronto até julho. Até lá, haverá suporte da KPMG 

para  fazer  os  diagnósticos  da  parte  de  compliance.  E  será  necessária  uma mãozinha  extra  em 

desenvolvimento. “Para algumas aplicações específicas”, explica.

Para ajudar na tarefa de aumentar a qualidade dos relatórios financeiros, foi  criada uma 

organização não-governamental que oferece algumas recomendações para aderência à SOX. É o 

COSO (Commitee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission).  A  estrutura 

recomendada pela organização é desmembrar os controles internos em cinco componentes inter-

relacionados: ambiente de controle (a base para todos os requisitos dos controles internos, inclui 

valores éticos dos funcionários; avaliação dos riscos, que identifica e analisa riscos inerentes que 

possam impedir o alcance dos objetivos do negócio); atividades de controle (tarefas específicas para 

minimizar os riscos detectados); informação e comunicação (fluxo de informação nas empresas); e 

monitoramento (avaliação e apreciação dos controles internos).  Algumas fornecedoras oferecem 

soluções com base também em princípios do ITIL. É o caso da BMC Software, que oferece o BMC 

Identity  Compliance  Manager,  justamente  para  reduzir  custos  com  a  complacência  a  leis, 

fundamentada em gestão de identidade.

E  mesmo usuários  que  não  precisam  se  adequar  às  regras  da  SOX  estão  adotando  a 

regulamentação como base para suas melhores práticas, principalmente nos setores financeiro e de 

telecom, observa Sérgio Pires, gerente de software da HP (que oferece a solução HP OpenView 

Compliance Manager, software de controle de processos, para facilitar a adequação às regras do 

requisito).

Mas ainda há muito o que fazer, de acordo com João Carlos Lopes, gerente de marketing de 

storage, também da HP. O executivo alerta que, do ponto de vista da gestão documental, que é um 

dos pilares da transparência,  há poucas  iniciativas  por parte das empresas,  que estariam menos 

preocupadas com políticas de arquivamento de e-mails, por exemplo. “Todo mundo se concentra no 

mapeamento de processos, em fechar as torneiras de riscos. Poucas mobilizam TI para preservar a 

informação, ter uma política de e-mails. Os e-mails assinados por executivos, por exemplo, são 

considerados documentos válidos para as auditorias.”

Para Fernando Corbi, diretor-geral da BO no Brasil (que oferece a ferramenta Sarbannes-

Oxley Compliance Analytics), cada empresa tem tido uma visão diferente de SOX. “Mas a lei é 

uma oportunidade para colocar em prática o conceito de visão única da verdade. Qual informação 

está  sendo  reportada  para  as  autoridades?”,  diz.  “É  o  momento  de  zelar  pela  segurança  na 

manipulação das informações, garantir sua veracidade”, complementa.

Nesses tempos de esperar para ver, o CIO ainda não apresenta plenos poderes. Os contatos 
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iniciais das fornecedoras são com o CFO ou mesmo com o CEO “Basicamente o que ocorre hoje é  

um aprimoramento de processos em cima dos ERPs”, explica Paulo Rodrigues, consultor sênior da 

Bearing Point. O momento, diz, ainda é mais de observação. De fato, a maioria das fornecedoras 

entrevistadas por CIO que dizem ter soluções que atendem às demandas de SOX ainda não têm 

clientes  no Brasil  utilizando-as.  “A grande questão  é  em que momento a  infraestrutura  vai  ser 

‘chamada’ para contribuir com tudo o que está sendo analisado e planejado”, observa Lopes, da HP.

Pelo fato de cada caso ser tão particular, players diversos como BI, gestão de processos, 

riscos e segurança de dados garantem ter algo a oferecer para atender às demandas específicas que 

SOX e transparência fazem surgir em cada ambiente empresarial.  “A percepção é que quase todo 

mundo  atende  SOX”,  diz  Cristiane  Oliveira,  responsável  pelas  contas  estratégicas  da  Decision 

Warehouse, cuja oferta, nesse sentido, está baseada em tecnologia de melhoramento de processos, 

chamada Fuego. “Não somos especialistas em SOX, o que fazemos é trabalhar em parceria com 

consultorias e oferecer a tecnologia que suporte as ações de compliance.”

CIO ou CFO?

Nesses tempos de esperar para ver, o CIO ainda não apresenta plenos poderes. Os contatos 

iniciais das fornecedoras são com o CFO ou mesmo com o CEO. “Conforme as implementações 

passarem da etapa processual, de controladoria, para a operacional, estrutural, o CIO estará mais 

presente nas discussões”, prevê Rodrigues.

Balkin,  da  Deloitte,  explica  que  a  liderança  desse  tipo  de  projeto  está  sempre  nas  mãos  do 

departamento financeiro. “Mas, como tudo passa por tecnologia, no dia a dia esse contato com o 

CIO tende a ser cada vez mais intenso.”

Segundo análise da pesquisa da Deloitte sobre adequação a SOX, cada vez mais os CFOs 

precisarão  trabalhar  em  parceria  com  os  CIOs  para  desenvolver  sistemas  eficientes  de  teste, 

documentação, monitoramento, registro e análise, que aprimorem a comunicação dentro da empresa 

e reduzam o número de horas necessárias para realizar uma série de tarefas. munidas de tantas 

informações sobre si mesmas, as empresas poderão funcionar melhor. E aí ninguém poderá alegar 

que não sabia de nada.


