
O custo real da Sarbanes-Oxley
Apesar de muitas
corporações ainda

considerarem altos
os custos iniciais

de adequação,
números revelam
que, com o passar

dos anos,
investimentos
sofrem queda

significativa

N
o web site da Comissão
de Valores Mobiliários e
Câmbio (SEC), dos Esta-

dos Unidos, há um fórum no qual
empresas podem comentar suas
experiências na implantação das
provisões de controle exigidas pe-
lo artigo 404 da Lei Sarbanes-Ox-
ley (SOX). Lá, dezenas de executi-
vos deixaram comentários, muitos
dos quais descrevendo iniciativas
de conformidade extraordinaria-
mente complexas e onerosas.

"Com base nas nossas expe-
riências e nas dos nossos colegas,
consideramos excessivos tanto o
esforço quanto o custo de adequa-
ção", revela Paul Zeller, vice-presi-
dente e responsável pela área fi-
nanceira (CFO) da Imation. "Tive-
mos cerca de l milhão de dólares
em custos externos e substancial-
mente mais em custos internos, a
ponto de, no total, SarbOx corres-
ponder a quase 5% do nosso resul-
tado operacional em 2004", conta.

O CEO da Microvision, Wil-
liam Krepick, conta que a compa-
nhia desembolsou 1,1 milhão de
dólares para contratar consultores
externos e outro 1,2 milhão de dó-
lares para pagar os serviços de au-
ditoria feitos por uma empresa in-
dependente durante dois anos,
encerrado em março passado.
Além disso, a implantação da Sar-
bOx consumiu milhares de horas
de trabalho, desviando a atenção
da equipe de TI de outros projetos
também importantes para a em-
presa. "Este desvio atrasou os in-
vestimentos em novos projetos e
novas tecnologias que tornariam a

empresa mais lucrativa e compe-
titiva. Acreditamos que os acionis-
tas teriam preferido muito mais
essa última estratégia no lugar dos
volumes imensos de papel para
documentar a conformidade", co-
menta Krepick.

Desde a aprovação, em 2002, as
empresas têm reclamado da legis-
lação criada para ajudar a recupe-
rar a confiança dos investidores,
abalada com os escândalos contá-
beis da Enron e da WorldCom. A
origem de muitas queixas é justa-
mente o artigo 404, que exige que
as empresas comprovem a efetivi-
dade dos controles internos usados
para proteger sistemas e processos
envolvendo relatórios financeiros.

Sob a abordagem em dois ní-
veis adotada pela SEC, as maiores
companhias abertas (com ações
em bolsa) foram obrigadas a estar
em conformidade após o primeiro
ano fiscal encerrado a partir de 15
de novembro de 2004. Já as em-
presas menores reclamaram que
as exigências eram pesadas de-
mais, o que fez a SEC estender o
prazo até julho de 2007.

Diante deste cenário, analistas
tentaram propor diretrizes para os
custos de adequação à SOX. A mé-

dia indicada tem sido de l milhão
de dólares de gastos para cada l
bilhão de dólares em receitas da
companhia. Estes números se
mantiveram praticamente está-
veis nos últimos dois anos, mas os
esforços e os gastos com a confor-
midade apresentam abordagens
muito variadas de uma empresa
para outra, segundo John Hager-
ty, analista da AMR Research."De-
pende muito do modo como a
empresa é organizada", ele obser-
va. "Se a companhia é gerenciada
centralmente, [a conformidade] é
aplicada de uma tacada só e para
todos. Já se a empresa é descen-
tralizada, são grandes as chances
de o mesmo processo ter de ser
repetido em cada local", explica.

A conformidade com SOX cus-
tou globalmente às empresas 2,5
bilhões de dólares em 2003,5,5 bi-
lhões de dólares em 2004 e nada
menos do que 6,1 bilhões de dó-
lares em 2005, de acordo com a
AMR. A consultoria estima que
em 2006 os gastos devem se man-
ter em 6 bilhões de dólares, divi-
didos entre mão-de-obra interna
(39%), tecnologia (32%) e consul-
toria externa (29%). É difícil ras-
trear a origem do dinheiro. Parte

pode vir do orçamento operacio-
nal geral da empresa, outra parte
dos budgets dos departamentos
de TI, financeiro e de auditoria."O
budget está realmente distribuído
em muitas áreas diferentes", ex-
plica Hagerty.

O que está claro é que as inicia-
tivas de conformidade já conso-
mem uma parcela significativa de
recursos de TI. A maioria dos CIOs
prevê que, em 2006,10% ou mais
de sua verba para TI serão dedica-
dos à conformidade com SOX, se-
gundo revela estudo feito pelo
Gartner. Na prática, isso significa
que projetos deTI sem retorno pa-
ra compliance acabam sendo reje-
gados ao segundo plano. "Em
2006, 27% dos CIOs estão bus-
cando investimentos dedicados
para compliance, enquanto 22%
não sabem de onde o dinheiro vi-
rá e o restante está adiando outros
projetos para conseguir o dinhei-
ro", diz French Caldwell, vice-pre-
sidente de pesquisa do Gartner.

A boa notícia é que o custo da
conformidade deverá cair à medi-
da que as empresas acumularem
experiência em SOX. "Está cada
vez mais barato. Observamos um
aumento de budgets deTI dedica-



dos aos projetos SOX, mas essa
tendência é contrabalanceada pe-
la redução do que as empresas
iriam pagar a consultores e audi-
tores", comenta Caldwell.

Mark Guth, gerente de redes
de TI da Nicor Gas, estima que a
adequação a SOX correspondeu a
cerca de 2% das despesas opera-
cionais do departamento de TI em
2005. É uma cifra inferior à de
2004, quando a distribuidora de
gás natural começou a levar a sé-
rio seus esforços envolvendo SOX.
"Descobrimos que os custos ini-
ciais da conformidade são muito
altos", revela Guth. "Mas depois
que adotamos os procedimentos e
eles se tornaram parte da nossa
rotina mensal e trimestral, os re-
quisitos de mão-de-obra caíram
quase 90%", estima.

Na Micros Systems, os custos de
adequação a SarbOx também caí-
ram após o primeiro ano. Em 2004,
estavam entre 3 milhões e 4 mi-
lhões de dólares. Em 2005, a com-
panhia cortou pelo menos um ter-
ço destes custos, diz Carmen Re-
quena, auditora interna da empre-
sa, que desenvolve software para
restaurantes, hotéis, cassinos e lo-
jas de varejo."O primeiro ano con-
sumiu muito esforço extra", conta.

A Micros implementou o soft-
ware da OpenPages, que ajuda a
gerenciar os processos de docu-
mentação e certificação de contro-
les internos em todas as suas 60
divisões mundiais. Além disso, a
empresa também reduziu despe-
sas com serviços profissionais ao
criar uma equipe de auditoria in-
terna para SOX e fundir o grupo
com o departamento de auditoria
financeira interna.

Para TI, a carga de SOX não tem
a ver só com o desvio de pessoal e
recursos para projetos relaciona-
dos à conformidade. Em alguns
casos, a conformidade afeta seria-
mente a produtividade. Foi isso
que aconteceu com a Archer Da-
niels Midland Investor Services
(ADMIS), empresa de serviços fi-
nanceiros e subsidiária da ADM,
beneficiadora de produtos agríco-
las com faturamento estimado em
35 bilhões de dólares.

Enquanto a controladora coor-
dena todos os esforços de confor-

midade com SarbOx para a orga-
nização inteira, a ADMIS opera
seus próprios sistemas de TI e é
responsável por executar as provi-
sões de conformidade necessá-
rias/Antes era uma grande vanta-
gem porque, sendo uma instala-
ção menor, podíamos nos movi-
mentar mais rápido e produzir
muito mais depressa do que uma
instalação grande, já que somos
mais flexíveis", afirma Sam Hel-
mich, vice-presidente de tecnolo-
gia da ADMIS. "Bem, acabamos
perdendo esta produtividade."

Pevido aos processos que a
ADMIS teve que implantar para
SOX, a equipe de 15 pessoas de
Helmich gasta muito mais tempo
fazendo trabalho burocrático. "A
SarbOx fez a produtividade da mi-
nha equipe cair 20%", ele reclama.

A ANGÚSTIA DA SEGREGAÇÃO

Questões de segregação de tarefas
também elevaram os gastos com
equipamentos de TI na ADMIS.
Helmich tem de fornecer sistemas
para desenvolvimento e teste que
não estejam vinculados aos siste-
mas de produção. Foi preciso de-
sembolsar cerca de 500 mil dólares
para atualizar os sistemas IBM
AS/400 no ano passado. Helmich
acabou comprando"uma máquina
três ou quatro vezes mais potente
do que seria necessário"para poder
criar LPARs - máquinas lógicas vir-
tuais - e promover a segregação to-
tal entre ambientes de desenvolvi-
mento, teste e produção. Helmich
também teve de comprar mais ser-
vidores Intel para seus ambientes
de desenvolvimento. Ter mais má-
quinas e equipamento mais com-
plexo para gerenciar aumenta a
conta de SOX.

Algumas empresas também ti-
veram de criar novos postos na
área de TI para enfrentar os desa-
fios da conformidade. A McAfee,
fornecedora de software de segu-
rança, contratou Mark Homs para
resolver os problemas de seguran-
ça e conformidade relacionados
ao sistema SAP da empresa."Lido
com o pessoal de auditoria inter-
na, o comitê para Sarbanes-Oxley,
o CFO, o CIO, usuários finais e to-
dos os outros envolvidos", enu-
mera Homs, que ocupa o cargo de

gerente de segurança SAP.
Quando entrou na McAfee,

Homs ajudou a reescrever o fra-
mework de segurança SAP da em-
presa e comprou software da Ap-
prova para ajudar a gerenciar e
fortalecer os controles corporati-
vos. A plataforma BizRights ajuda
a McAfee a detectar e corrigir con-
figurações perigosas, violações de
políticas e conflitos de funções,
por exemplo. "Só a capacidade de
assegurar que problemas anterio-
res não voltem a acontecer já é
muito importante, porque não te-
mos que corrigir nada outra vez",
explica Homs."Definitivamente, o
investimento tem retorno."

A empresa de serviços finan-
ceiros Harris também obteve re-
torno ao comprar software da Lo-
gicalApps. Darlcne Mac Cormac,
vice-presidente de procurement e
sourcing da companhia sabia que
teria que lidar com a segregação
de tarefas. O processo de análise
das empresas era manual e extre-
mamente demorado. Seguindo as
etapas necessárias, a Harris levou
em torno de dois meses para fazer
uma análise da segregação de ta-
refas."Era um desperdício do tem-
po dos profissionais sêniores", re-
lata Darlene.

Alguns meses atrás, a Harris
implementou software da Logical-
Apps, que embute controles para
executar exigências regulatórias e
políticas corporativas nas aplica-
ções do ERP da Oracle. "Por mais
que achássemos nosso trabalho
perfeito, sabíamos que não está-
vamos captando tudo e isso ficou
visível na primeira vez que roda-
mos as aplicações LogicalApps",
admite a executiva."Quando eles
distribuíram os relatórios, fiquei
assustada com as coisas que as
pessoas eram capazes de fazer",
conta Darlene.

É inegável que a conformidade
com SarbOx gerou muito trabalho
para as empresas. Mas, por outro
lado, nestes mais de três anos des-
de que a lei foi aprovada, surgiram
também muitos exemplos do efei-
to positivo de SOX na precisão e
na segurança de processos dos
relatórios financeiros das com-
panhias. (Tradução de
WorM/CLIA)
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