






D
esde que a lei Sarbanes-
Oxley, também conhecida
por SOX, foi aprovada,

em 2002, empresas de todo o
mundo se viram na posição da
mulher de César, aquela que não
deveria apenas ser, mas também
p-a-r-e-c-e-r honesta. E com um
complicador. Além de "ser" e
"parecer", as corporações, sobre-
tudo aquelas com ações negocia-
das nas bolsas americanas, agora
têm de provar que são totalmente
confiáveis, submetendo-se a
auditorias externas que certifi-
cam seus números e processos.
Tudo para que não se repitam os
escândalos financeiros que sacu-
diram a economia dos Estados
Unidos no início desta década.

Com prazos rígidos para ade-
rência, a SOX vem gerando uma
corrida interna de melhorias de
processos e identificação de gaps,
além de promover um casamento
ainda mais estreito entre a tec-
nologia e as demais áreas de
negócios das empresas. É bem
verdade que sua necessidade e
eficácia não são exatamente uma
unanimidade no meio empresa-
rial. Há quem olhe para a SOX e
enxergue gastos improdutivos
tomando o lugar dos investimen-
tos produtivos. Alguns dizem que
é burocratizante e que deverá cair
no esquecimento logo. Mas há
também quem veja na rigidez da
lei uma oportunidade de ouro

para arrumar a casa, aumentar o
valor de mercado da companhia e
colocar um largo e confiante sor-
riso no rosto de cada acionista.

Quem está com a razão?
Ainda não se sabe. Mas o fato
é que, independentemente de
como é vista pela corporação,
a SOX deve ser cumprida. As
companhias americanas com
ações em bolsa têm até o final
deste ano, e as não-americanas
até setembro de 2006 para se
adequar. Isso implica, entre
outras coisas, que até lá a área
de TI precisa estar habilitada
a rastrear cada movimento das
informações dentro da empresa,
tornando-os plenamente auditá-
veis e certificáveis. Dará tempo?
As multinacionais e as empre-
sas brasileiras com ações nas
bolsas americanas conseguirão
cumprir o prazo? Em que está-
gio do trabalho estão suas
áreas de TI?

"A tecnologia é ponto-chave,
porque cerca de 90% dos proces-
sos de negócios são controlados
por uma ferramenta de TI" diz
Renato Labbate, diretor da con-
sultoria Neoris Brasil. Assim, já
não basta à TI fazer o que sem-
pre fez, ou seja, efetuar os pro-
cessos, controlar o acesso aos
dados e guardar todos os histó-
ricos. Ela terá de certificar a
autenticidade de cada passo, em
cada processo.
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O tamanho do desafio para acer-
tar o passo com a SOX, o quan-
to as empresas já avançaram e o
impacto desse movimento na TI
variam de empresa para empre-
sa. Dependem de coisas como
o estágio tecnológico em que
a companhia já se encontrava
antes, a complexidade do legado
ou mesmo o perfil do negócio.

Anos-Iuz de
atraso> Mas, para consulto-
res como Labbate, que acompa-
nham os esforços de diversas
corporações, a percepção geral é
que as empresas nacionais ainda
estão a anos-luz do que é solici-
tado pela lei. "Muitas empresas
mostram-se adiantadas no que
se refere ao entendimento do
que deve ser feito para a ade-

quação. Mas em termos de TI,
são muitas as que apresentam
lacunas ainda elementares", diz
Labbate. A forma como cada
empresa dimensiona a impor-
tância da TI no âmbito do seu
negócio também interfere no
ritmo de adequação. Kristin
Crispin, analista de pesquisa
da Frost & Sullivan, afirma que
em geral quem considera TI uma
aliada da estratégia de negócios
está adiantado nas etapas de
aderência. "São empresas que
entendem a SOX como forma
de otimizar os processos e obter
resultados positivos nas suas
operações, e não como um
dispêndio em vão", diz. Como
observadora desse mercado,
Kristin afirma que o setor
financeiro disparou na frente, até

pelo fato da urgência em cumprir
o prazo vir acompanhada da
necessidade de investir em tec-
nologia para atender a outras
normas, como a Basileia 2.
"Os bancos já estão com quase
tudo pronto", afirma Kristin.

Um fato importante a ressaltar
é que a Sarbanes-Oxley deu um
grande impulso às áreas de con-
tingência e segurança de rede,
para onde se dirige parte expres-
siva dos investimentos de seto-
res como o financeiro. Ainda na
esteira da SOX, cresce entre
empresas de setores variados,
como manufatura, varejo e tele-
comunicações, o uso de softwa-
res específicos, como os de BPM
(Business Process Management),
para melhorar o gerenciamento e
a análise dos seus processos.
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A TI da
corre contra

o tempo
Empresas com ações na bolsa

de valores de Nova York, como
a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp), correm para se adequar
à SOX. "Não há alternativa, então
temos de transformar o limão em
limonada", diz Fernando Menezes,
superintendente de TI da Sabesp.
Atrasada em seu processo de
aderência, a Sabesp viu-se obri-
gada a antecipar o cronograma
de um grande projeto já em
andamento, que previa melhorias
de segurança da informação e de
metodologias. "Por causa da SOX,
desviamos recursos e tivemos de
postergar metas internas que já
haviam sido definidas", afirma
Menezes. Segundo ele, todas as
melhorias exigidas pela SOX já
vinham sendo tocadas pela TI
da Sabesp. A diferença é que a lei
introduziu um caráter muito mais
formal aos trabalhos.

Como estão as
aplicações? > Contando
com a assessoria da KPMG para
identificar gaps em relação à lei,

Menezes diz que essa parte já
está em sua fase final, com a ela-
boração de planos para que todas
as lacunas identificadas sejam
eliminadas, uma parte até julho e
a outra até setembro de 2006.
Na TI a companhia se deparou
com dois desafios. O primeiro
foram as modificações nos pro-
cessos internos de controle e
acompanhamento, de forma que
as demonstrações financeiras car-
reguem os atributos da segurança
e da veracidade. O segundo desa-
fio ainda está acontecendo: é a
verificação de todas as aplicações
usadas na companhia, que está
em sua fase inicial. "Acredito que
alguma alteração deva ser feita
em certas aplicações, mas por
enquanto não tivemos grandes
surpresas", diz Menezes. Com

a maior parte dos programas
desenvolvida internamente, e pre-
cisando lidar com um legado con-
siderável, o time de TI da Sabesp
já sabe que não haverá moleza até
setembro de 2006. "O lado bom
é que temos conhecimento deta-
lhado de cada uma das aplicações
e das necessidades do negócio, o
que é uma vantagem", afirma
Menezes.

Com budget de 2% do fatura-
mento da empresa (a Sabesp
registra em torno 6 bilhões de
reais por ano de faturamento
bruto), a área de TI diz não gas-
tou muito na aderência à lei. "Ao
final de tudo isso, o que quere-
mos é que a Sarbanes-Oxley
sirva aos nossos interesses e
não se transforme em mera
rotina burocrática", diz Menezes.
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Caterpillar
alinhou padrões

com a matriz
Na subsidiária brasileira da

americana Caterpillar, o trabalho
de adequação à Sarbanes-Oxley
começou no início de 2004, toca-
do por três profissionais dedica-
dos. Durante todo o ano, eles
buscaram padrões e verificaram os
processos de controle. Em 2005,
veio um esforço extra: alinhar os
padrões locais com os da matriz.
"A equipe de TI da matriz revisou
todos os controles relacionados à
TI e a gente teve de se adequar",

afirma Flávio Reis, gerente de TI
da Caterpillar no Brasil. Nessa
etapa, a empresa contabilizou
melhorias. "Não havia, por exem-
plo, muita clareza nos nossos
procedimentos de restauração
de backup" diz Reis. Seguindo o
modelo desenvolvido nos Estados
Unidos, a equipe resolveu o pro-
blema e, de quebra, cumpriu a
exigência da SOX no que se
refere à continuidade do negócio.

Integração
A equipe da

Caterpillar cuida agora do ajuste
fino. "Estamos aparando arestas e
chegaremos ao fim deste ano com
a TI pronta para suportar as exi-
gências da lei", afirma Reis. Mas a

SOX gerou alguns problemas para
a Caterpillar, sobretudo no que se
refere a recursos humanos.
"Alocamos pessoas que, no lugar
de estar produzindo, alavancando
melhorias para o negócio, dedi-
cam-se unicamente a garantir que
o serviço esteja de acordo com
uma exigência legal", diz Reis.
Segundo ele, uma das dificulda-
des foi capacitar o pessoal inter-
no para entender uma lei estran-
geira, gerada por uma realidade
diferente da nossa. "O lado bom é
que isso resulta numa integração
global do negócio", afirma Reis.

O time de TI da Caterpillar
verteu suor para lidar com o lega-
do, mas não teve de alterar ne-
nhuma aplicação. Na avaliação de
Reis, isso se deve ao fato de a
empresa já ter um perfil bastante
rigoroso no que se refere às for-
mas de demonstrar sua contabili-
dade e gerenciar números. "De
uma forma geral, nosso processo
contábil já estava adequado.
Precisamos só gerar mais alguns
relatórios. Nada que represente
um grande esforço" diz.

Reis faz parte do time dos que
acreditam que a Sarbanes-Oxley
trará benefícios à empresa. Ele
enxerga a lei como mais um
patamar que companhias com
o perfil da Caterpillar devem
alcançar para atingir um nível
ótimo de confiabilidade contábil.
"A SOX não cairá no esquecimen-
to, como não caiu a ISO 9000,
que deixou de ser assunto, sim,
mas porque passou a integrar o
DNA das empresas. Foi um
patamar a mais, como está
sendo a SOX agora", afirma Reis.
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Mais mudanças?
As empresas americanas correram para se
adequar à SOX. Mas uma pesquisa da
McKinsey mostra que ainda há reformas a
serem feitas. A pesquisa ouviu 150 direto-
res de empresas públicas e 44 gestores de
fundos privados que totalizam 3 trilhões
de dólares. Veja, abaixo, as respostas.

Os esforços para adequação à
SOX melhoraram a governança?



Não ter legado
ajudou a
a se adequar

A burocracia está na lista de
riscos que a Gol tenta minimizar
quando o assunto é a SOX. "O
chato é que a lei cria uma rotina
burocrática, que inclui a análise
mensal, por pessoas certificadoras,
de uma série de relatórios, antes
que sejam assinados pelo CFO e
pelo presidente, encaminhados ao

conselho de administração e sub-
metidos aos auditores externos",
afirma Wilson Maciel, vice-presi-
dente de gestão e TI da Gol.

Mas Maciel se convenceu de
que os benefícios gerados valem
a pena. Se não fosse pela lei, ele
diz, talvez a Gol não investisse
tanto em questões como a
divisão das atribuições, uma
exigência muito forte da SOX. "A
obrigatoriedade faz com que você
vá mais fundo nas coisas, o que
é ótimo para a empresa e para os
acionistas", diz Maciel. Os profis-
sionais da Gol já concluíram toda
a parte de identificação de gaps.
O que deu mais trabalho foram
os ajustes dos processos.
A área de sistemas teve de
desenvolver aplicações que dêem

um tratamento adequado ao atual
uso de planilhas Excel. "Os dados
estão nos sistemas corporativos,
mas as informações são geradas
por planilhas. E quando se perce-
be, elas estão sendo gravadas no
drive C do usuário", diz Maciel. A
meta agora é identificar as plani-
lhas mais significativas, para efei-
to de compliance, e substituí-las
por relatórios corporativos.

A Gol se beneficiou do fato
de ser uma empresa nova, com
menos de cinco anos. Isso signi-
fica contar com tecnologia atuali-
zada e não ter de lidar com um
legado complexo. A intenção de
Maciel é virar este ano com tudo
preparado para a auditoria.
"Quando controles são trabalha-
dos, o resultado é economia,
redução de retrabalho, diminuição
de fraude e de riscos. São avan-
ços importantes", diz Maciel.
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Brasil
é benchmark
Na Organon, divisão farmacêu-

tica da europeia Akzo Nobel, que
tem capital holandês e negocia
suas ações na bolsa de Nova
York, a adaptação dos processos
à SOX está bem adiantada, o que
imprimiu à atuação da subsidiária
o status de benchmark para as
demais operações internacionais
do grupo. Mas o trabalho não é
pouco, segundo o diretor finan-
ceiro da empresa, Daniel Levy,
que responde também pela TI. "O
primeiro grande desafio, além de
mexer com os controles internos,
é mostrar para os colaboradores,
sejam funcionários, clientes ou
parceiros, que a lei trará benefí-
cios", diz Levy.

Com a ajuda da consultoria
Deloitte, a equipe da Organon
venceu as etapas iniciais, que
incluem, entre outros itens, a
obtenção do comprometimento
do board, a verificação dos con-
troles existentes e a identificação
de problemas. "Estamos na fase
de implementação das melhorias
dos controles", afirma Levy. Sua
expectativa é acabar essa etapa
até o fim do ano. "Em 2006, os
controles serão submetidos a
testes exaustivos", diz Levy. A
empresa calcula que gastou até
agora cerca de 200 mil reais
em consultoria e software.

No esforço de aderência, os
executivos da Organon têm per-

cebido situações interessantes,
como a que relata o controller e
líder do projeto, Hércules Vieira.
Segundo ele, o trabalho de vascu-
lhar todos os ciclos de cada pro-
cesso, em busca de pontos de
falha, fez com que muitos fun-
cionários ganhassem uma visão
global que nunca tiveram antes.
"Isso significa que essa análise
prévia, por si só, gerou valor para
a empresa e para os envolvidos,
que passaram a conhecer o pro-
cesso como um todo", diz Vieira.

Levy e Vieira acreditam que a
SOX vai mudar a vida das corpo-
rações para melhor e que ocorrerá
uma onda de adesões parciais ou
totais à SOX, mesmo entre as
empresas que não são diretamen-
te atingidas pela lei. Segundo
essa linha, o processo virtuoso
será impulsionado ainda mais
quando um número crescente
de empresas começar a exigir
aderência dos seus parceiros à
SOX, num efeito dominó. "Já
existem companhias americanas
que só têm relações comerciais
com quem já é certificado ou
está em processo de certificação",
diz Levy, ressaltando que
empresas homologadas já experi-
mentam um custo de capital bem
menor do que as que não são.C
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