


Omelhor jogador de futebol do último
Campeonato Brasileiro é argentino
- e muitos apontam um sérvio como
segunda opção. A Vila Isabel, escola de

samba campeã do Carnaval carioca, contou com
o apoio decisivo dos "petrodólares" venezuelanos.
Uma das leis aplicadas na prática é norte-ame-
ricana. O Brasil não se cansa de surpreender os
incautos e a peculiar (falta de) lógica não muda
quando se fala da Lei Sarbanes-Oxley, também
conhecida como Sarbanes, Sarbox ou SOX.

Regulamentada em julho de 2002 para dar
mais transparência ao mercado financeiro norte-
americano, na época sacudido por escândalos
contábeis, a lei motiva subsidiárias de mul-
tinacionais de capital aberto aqui instaladas,
companhias brasileiras com recibos de ações
negociados nas bolsas de Nova York, fornece-
dores e até mesmo empresas que teoricamente
não seriam afetadas pela legislação dos Estados
Unidos a gastar milhões para se tornar mais
competitivas, valorizadas e confiáveis. E a
tecnologia da informação novamente tem um
papel importante a desempenhar.

"Algumas empresas já entraram no segundo
ano de conformidade com a SOX e começam a
procurar soluções para a redução dos custos. Elas,
agora, buscam identificar soluções capazes de au-
tomatizar o processo de documentação, avaliação
e teste dos controles, diminuindo e simplificando
sua quantidade", explica Luiz Ponzoni, sócio da
prática de governance, risk and compliance, da
PricewaterhouseCoopers.

E o que acontece na Siemens, por exemplo.
"Agora queremos elevar a qualidade do sistema
de controles internos, com a automatização de
controles e a harmonização dos processos",

revela Fábio Shigueo Sakaguti, consultor ad-
ministrativo comercial e controller da Siemens.
A adequação da empresa foi iniciada em junho
de 2003 e a primeira auditoria foi realizada em
maio do ano passado.

Na Comgás, empresa que faz parte de um
grupo internacional com capital negociado
em Nova York e começou a se preparar para
Sarbanes-Oxley também em 2003, o objetivo é
o mesmo. "Nosso próximo passo será a busca
por formas de controle automatizadas", planeja
o CIO Roberto Newton Carneiro. Ele, porém,
faz uma advertência importante: é preciso estar
atento ao risco de criar "o controle do controle".
Robson Calil Chaar, consultor de enterprise risk
services da Delloite, lembra que o bom ambiente
de controle é o que tem equilíbrio entre proces-
sos manuais e automatizados. "Sarbanes-Oxley
não fala sobre controle automatizado, mas quer
saber se o risco está sob controle: o essencial é a
informação", adverte.

Diante dos bons resultados alcançados com
a adequação à Sarbanes-Oxley, a Novartis - que
se certificou em 2004 - quer ampliar a "abran-
gência da iniciativa, que, nos anos de 2006 e
2007, incluirá novos processos, sem abrir mão
da atualização contínua da documentação do
projeto e da realização periódica (três vezes ao
ano) de testes dos controles internos". E o que
diz Alexandre Serpa, gerente de riscos e controles
internos da empresa.

Mas os novos investimentos não param por
aí. A partir de 15 de julho de 2006, as empresas
não americanas que têm ações nas bolsas de
valores dos Estados Unidos devem ter a seção
404 da Sarbox aplicada a suas demonstrações
financeiras ao fim de seus exercícios fiscais, ou
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seja, ter concluída a documentação e os
testes dos controles internos.

Em 2005, a Votorantim Celulose e Papel
(VCP) fez um trabalho intensivo para a ade-
quação. Com o apoio de uma consultoria,
foram delineados 179 planos de ações, 88
dos quais incluíam participação da área de
TI. "Estamos recebendo nossa auditora oficial
em março de 2006, pois queremos obter
a certificação antes do prazo - e ainda ter
tempo de reação caso seja necessário efetuar
algum ajuste", afirma Renato Blanco, gerente
de TI da VCP.

A BR Distribuidora se prepara para entrar
em conformidade com a lei até julho. Com
apoio de uma consultoria, a companhia
avaliou riscos e listou 800 processos neces-
sários para sua adequação, só na área de
tecnologia da informação, de acordo com
Nelson Cardoso, CIO da distribuidora.

Há também as retardatárias, que têm bons
motivos para se preocupar. "Metade das
mais de 30 empresas brasileiras com ações
nos Estados Unidos ainda está a caminho
da conformidade ou são retardatárias, e os
testes devem começar no máximo até abril
de 2006", estima Luiz Ponzoni. As demais em-
presas, segundo ele, "já caminham com processos
estruturados, comitês de auditoria, cronogramas
definidos para testes e correções".

FORNECEDORES
A conformidade com Sarbox também afeta

os fornecedores das empresas, em especial os
prestadores de serviços. "Quando você tem ter-
ceiros que representam a execução de processos
de controles, esses ambientes têm que estar
adequados à SOX", lembra Ponzoni. O consultor
explica que, nos Estados Unidos, é comum que
as empresas terceirizadas contratem auditorias
externas para os processos e, toda vez que o
cliente requer, elas apresentam o relatório SAS
70 (modelo de auditoria em terceiros). "No Brasil,
desde 2004 se desenvolvem iniciativas nesse sen-
tido, especialmente em empresas que processam
informações para instituições financeiras, cartão
de crédito e seguro de vida."

É o caso da Orbitall, prestadora de serviços
de processamento de informações comerciais.
Em julho de 2004, a empresa iniciou o processo
de homologação em SOX e, em abril de 2005,
começou a busca pela certificação SAS 70 - ini-
ciativas concluídas com sucesso em dezembro
de 2004 e novembro de 2005, respectivamente.
"Com as certificações SOX e SAS 70, os clientes
têm a segurança para gerenciar o risco de um
fornecedor relevante" afirma Rooney Silva, di-
retor executivo da área de projetos, processos e
finanças da empresa. A Orbitall já possui cinco
clientes nacionais afetados pela SOX. "Os clien-
tes estão se adequando à lei, especialmente na
área financeira, e nós já estamos prontos, com
certificados que garantem a qualidade de nossos
processos e controles."

Na Comgás, o CIO explica que foi feito um
outsourcing agressivo de infra-estrutura e de
manutenção do sistema integrado de gestão SAP.
Mas, apesar das exigências, seus prestadores de



serviços - multinacionais, em sua maioria - já
estão adaptados. "Nossos terceiros internos se
adequaram, pois estão dentro da empresa e a
adaptação é natural, enquanto nos fornecedores
externos fazemos auditoria para verificar a adequa-
ção, pois são uma extensão da Comgás", ressalta
Carneiro. "As empresas de menor porte têm mais
dificuldades, mas estão sendo comunicadas das
novas exigências". Situação semelhante acontece
na Siemens, que já inclui aspectos relacionados à
seção 404 da SOX na seleção de fornecedores que
atuam em processos relevantes. "O investimento
(para adequação) foi feito pelos fornecedores",
detalha Sakaguti.

mesmo sem a obrigação de atender à lei norte-
americana, se adaptou às exigências da Sarbox.

"A conformidade com a lei Sarbanes-Oxley
atende a necessidade de transparência, que
faz parte da atividade da seguradora", destaca
Eduardo Carmona, superintendente de planeja-
mento e auditoria da Indiana Seguros. Em abril
de 2004 a empresa reestruturou o departamento
de auditoria interna e fez um mapeamento de
atividades, identificou e avaliou riscos. Poste-
riormente, desenvolveu um trabalho chamado
"auditoria da qualidade", para a monitoração
constante dos principais processos e dos presta-
dores de serviços. Desde o segundo semestre de

O PAPEL DE TI
"ESTAR EM CONFORMIDADE COM A SOX SIGNIFICA ESTABELECER BONS CONTROLES

INTERNOS, DOCUMENTÁ-LOS, TESTÁ-LOS REGULARMENTE E TER CONDIÇÕES DE
DIVULGAR AO MERCADO, DE FORMA TRANSPARENTE, QUAL É A SITUAÇÃO DESTES

CONTROLES EM UMA DATA DETERMINADA. E TER BONS CONTROLES INTERNOS
SIGNIFICA ATUAR NA REDUÇÃO DE RISCOS ESTRATÉGICOS, OPERACIONAIS E
FINANCEIROS. A TI DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL NESSE ÂMBITO"

LUIZ PONZONI, SÓCIO DA PRÁTICA DE GOVERNANCE, RlSK AND COMPLIANCE DA PRICEWATERHOUSECOOPERS

"Definitivamente, Sarbanes está transferindo
preocupações com o risco para a cadeia de valor, o
que faz todo sentido, pois o risco continua sendo
de quem contrata o terceiro", observa Calil. "As
empresas exigirão controle dos prestadores de
serviço e quem se antecipar deve se beneficiar",
afirma o consultor, lembrando também que, em um
futuro próximo, existe a possibilidade de empresas
reassumirem algumas atividades terceirizadas,
em busca de um melhor controle.

A mobilização em torno da Sarbanes-Oxley
repercute, ainda, em outros mercados, que a
princípio não estavam sujeitos à lei norte-ameri-
cana. Um bom exemplo é o setor de seguros no
Brasil. Em 2004, a Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), que determina as regras para
as seguradoras, emitiu a circular 249, que contém
vários tópicos relacionados à SOX, em especial no
que diz respeito à seção 404. A Indiana Seguros,

2005, um departamento independente avalia o
ambiente de TI.

A empresa também está homologando - com
o apoio da área de tecnologia - um sistema de
gerenciamento de risco desenvolvido internamente
para agilizar o trabalho de auditoria. "Entre outras
funções, o aplicativo documenta o processo de
auditoria e faz o acompanhamento dos planos
de ação definidos: não havia esse tipo de solução
para o mercado segurador", relata Carmona.

BENEFÍCIOS
O retorno sobre os investimentos sempre é

uma questão central, especialmente quando se
movimentam grandes somas de dinheiro, como
no caso da adequação à Sarbanes-Oxley. Ao con-
sultar o mercado, porém, foi mais fácil identificar
os benefícios intangíveis: poucas são as empresas
que quantificam - e menos ainda as que divulgam
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- os resultados obtidos com a conformidade. "A
adequação à SOX não deve ser vista apenas como
uma exigência das leis americanas, mas como algo
que irá ajudar a controlar alguns problemas que
vêm ocorrendo e que os executivos não estão pre-
parados para resolver", defende Jorge Gonzalez,
colaborador da Plaut e especialista no tema. De
acordo com ele, é preciso estar preparado para
enxergar os benefícios que a adequação poderá
trazer no futuro.

A Orbitall entende que os benefícios se torna-
rão mais palpáveis com os novos investimentos,
já que a empresa empregará recursos em quatro
projetos dedicados à automação de processos
que nem eram considerados tão importantes,
antes da adequação à SOX. "Agora teremos um
controle maior durante nossos processos, e não

no fim, o que certamente resultará em
ganho financeiro, pois não teremos
que refazer o processo: seremos como
uma fábrica, garantindo que o parafuso
esteja do tamanho certo antes que ele
chegue na linha de montagem", explica
Rooney Silva.

Para Roberto Newton Carneiro, CIO
da Comgás, a empresa "teve um bene-
fício inquestionável quanto a controle e
segurança das informações, especialmente
ao acelerar preocupações que já existiam,
com a obrigatoriedade da Sarbox". O
executivo cita como exemplo a fragilidade
detectada pela auditoria nos perfis de
acesso ao ambiente SAP, que apresentava
conflitos. A empresa contratou uma fer-
ramenta para gestão de perfis de acesso
e melhorou a administração de sistemas.
"Reduzimos a zero os 250 conflitos
identificados, o que certamente diminui
o potencial de fraude e de impacto na
veracidade da informação financeira".
Carneiro, porém, faz uma ressalva. "É
preciso admitir que os investimentos
em Sarbox drenam recursos (financeiros,
humanos) e muitas vezes resultam em
um 'cobertor curto' graças, por exemplo,
às constantes auditorias."

Para Jorge Moukarzel, CIO da Sie-
mens, o principal benefício obtido com a ade-
quação à SOX, em termos de tecnologia, foi a
conscientização generalizada de que os recursos
de informática necessitam de um melhor sistema
de controles preventivos, em vez dos corretivos,
que apresentam maior probabilidade de falhas.
Outro benefício apontado pelo executivo foi a
maior percepção sobre a importância e o alcance
da segurança da informação. "Na Novartis, a área
de TI foi considerada de influência fundamental
para a criação de sistemas que contribuíram para
atender as complexas regras da SOX", destaca
Alexandre Serpa.

O CIO da VCP, Renato Blanco, admite que - por
requisição ou revisão dos processos ligados à SOX
- foi realizada uma série de projetos que, por si só,
não tinham condições de serem aprovados, por



não serem prioritários. Ele menciona a revisão do
datacenter, dos sistemas de segurança para troca
eletrônica de informações e a revisão de todos os
perfis de acesso do ambiente SAP, que tem dois mil
usuários. "Eram tidos como projetos sem benefício,
em que não se identificava valor - e por isso eram
colocados como segundo plano", esclarece.

"Os projetos não eram aprovados porque TI
não mostrava o valor. Como SOX é um processo
de negócios, os investimentos saíram", sentencia
Calil. Para ele, os investimentos em governança
de TI representam um upgrade de gestão, a chave
para se comprovar o retorno sobre investimento,
pois é possível determinar os indicadores a serem

monitorados - e como mensurá-los.

DESAFIOS
Apesar de os executivos muitas vezes apon-

tarem uma maior facilidade de realizar projeto
em função de Sarbanes-Oxley, os desafios para
a conformidade não são desprezíveis. "O maior
desafio é cultural, pois quando se coloca controle,
há perda de agilidade e é preciso convencer as
áreas afetadas de que o sacrifício compensa",
explica Carneiro. O executivo afirma que a área
tenta oferecer uma contrapartida, "não apenas
controlar, mas prover soluções de TI".

Alexandre Serpa aponta que, na Novartis, o
maior desafio foi a manutenção de
uma homogeneidade de procedi-
mentos no projeto de certificação, em
todas as operações da empresa pelo
mundo. Segundo ele, todos os países
utilizaram a mesma metodologia e
padrões, definidos em um trabalho
conjunto das áreas de finanças, au-
ditoria interna e externa. Na Indiana
Seguros, Eduardo Carmona elege
como grande desafio a necessidade
de atender inúmeras normas em uma
velocidade muito grande. "A seção
404 é muito detalhista com relação
aos controles", afirma.

Na Siemens, o aspecto cultural tam-
bém trouxe desafios. Fábio Sakaguti
lembra os cuidados para evitar que
as pessoas encarassem as mudanças
que estavam por acontecer como uma
demonstração de que a empresa não
confiava mais em seu trabalho, o que
certamente traria dificuldades.

Enfim, SOX é um tema extenso e,
muitas vezes, controverso, sobre o qual
ainda não existem muitas certezas, a
não ser a de que os congressistas Paul
Sarbanes e Michael Oxley não faziam
idéia de que a lei batizada com seus
sobrenomes faria tanto barulho ao Sul
do Equador, onde, definitivamente, não
existe pecado - e não há controle capaz.
de provar o contrário.
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