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Grandes empresas de capital aberto, depois de passarem por um primeiro período de adequação à 
lei americana Sarbanes-Oxley (Sox) — que requer das organizações responsabilidade no controle 
das finanças, documentação e relatórios financeiros mais rápidos — aguardam até o final do 
primeiro trimestre deste ano para obter a recertificação 2005 da lei, conferida pela Securities and 
Exchange Commission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários americana. A recertificação é uma 
exigência anual da SEC, e, desta vez, será dada pelo aprimoramento dos controles internos das 
organizações.  
 
Até julho de 2005, 69 empresas brasileiras de capital aberto que negociam American Depositary 
Receipts (ADRs) na bolsa dos EUA tiveram de investir entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão em 
tecnologia da informação (TI) para atender às exigências da Sarbanes-Oxley. Ao todo, mil 
empresas, entre nacionais e multinacionais instaladas no País, têm de ajustar os seus métodos de 
apresentação dos balanços contábeis. 
 
Transparência 
 
Para fortalecer suas práticas de governança corporativa e gerar uma imagem de transparência 
perante o mercado, as multinacionais instaladas no Brasil, estão descentralizando o trabalho de 
auditoria interna e promovendo a integração de praticamente todas as áreas. 
 
Segundo Alexandre Serpa, gerente de riscos do laboratório suíço Novartis , a Sox tornou-se um 
diferencial competitivo obtido pelas organizações. Se adequar à lei Sarbanes confere à empresa 
uma imagem de confiança diante de parceiros e clientes. No segmento farmacêutico, a Norvartis 
ficou em segundo lugar no ranking de transparência do jornal financeiro britânico Financial Times 
, em 2005. Para chegar ao primeiro lugar, a corporação investe constantemente na reciclagem 
profissional, comunicação interna e orientação sobre a importância da responsabilidade de cada 
colaborador.  
 
Na companhia, de acordo com Serpa, existe uma estrutura de controladoria mundial com o apoio 
de auditorias externas para discutir regras da lei e saber se a empresa está se adaptando às 
mudanças exigidas tanto pelo mercado quanto pelos seus acionistas. Atualmente, 80% das 
informações financeiras da empresa passam pelas normas e critérios da Sox, principalmente do 
artigo 404, que fala dos controles internos. Na área de controladoria da empresa, um trio 
executivo, especialista em auditoria, atua dentro da companhia para conduzir os trabalhos de 
formalização contábil. Com eles trabalham outros 50 gerentes: da área contábil, contas a receber, 
analistas, entre outras. 
 
Código de conduta 
 
O código de conduta, reestruturação das equipes de editoria interna, distribuição da 
responsabilidade da controladoria para todas as áreas da corporação estão entre as principais 
ações das organizações que buscam a certificação da Sox. 
 
Segundo Marcelo Sclebin Santin, analista de compliance (profissional que monitora e assegura 
que a instituição esteja cumprindo as regras da controladoria) da Eletropaulo , subsidiária do 
Grupo AES , a gestão de controles internos executada pelas grandes empresas é uma prática que 
as organizações já utilizavam com freqüência em suas áreas.  
 
Porém, somente a partir de 2002, depois de aprovada a Sarbanes, que as grandes companhias 
tiveram de aperfeiçoar os seus métodos de demonstrações financeiras, usando procedimentos 
documentados e relatórios de toda a movimentação interna para aprimorar a sua governança 
corporativa.  



No Brasil, a Eletropaulo teve sua área de compliance remodelada em meados de 2003. Na matriz 
da empresa, nos Estados Unidos, a metodologia já estava sendo aplica e foi implementada aqui 
com algumas adaptações, de acordo com as necessidades. “Por pertencer ao Grupo AES que tem 
as suas ações negociadas na Bolsa de Nova York, a Eletropaulo precisa se adequar à lei.” 
 
Para que todos funcionários se envolvessem no cumprimento das normas de controles internos 
que a companhia teria de praticar a partir daquele ano, a alta direção da empresa criou um código 
de conduta com princípios que norteiam até os dias de hoje o acompanhamento de tudo o que 
acontece na empresa.  
 
A Eletropaulo aplica constantemente cursos de capacitação em seus colaboradores para 
disseminar a nova prática de gestão interna. “Nosso documento é semelhante a uma carta de 
boas intenções. Para que todo esse processo seja seguido dentro das normas, os colaboradores 
foram envolvidos sabendo de suas responsabilidades”, afirma. 
 
Santin explica que, desde a época em que foi dado o início à implantação da controladoria interna, 
a companhia já investiu cerca de R$ 300 mil em contratação de consultorias especializadas, 
auditoria interna, entre outros trabalhos. Hoje, a área conta com cinco profissionais especializados 
em gestão de controles internos. E o perfil dos gestores que é exigido pela empresa é que tenham 
experiência em auditoria de empresas. 
 
A Pepsico , empresa americana fabricante dos produtos Gatorade e Toddy, por sua vez, em 2004 
remodelou a área de controladoria com base na metodologia desenvolvido por auditorias 
americanas. Cerca de 20 profissionais das áreas de compra, financeiro, vendas, crédito e cobrança 
foram envolvidos nos processos de adequação da lei. 
 
Um dos trabalhos realizados na multinacional aqui no Brasil foi formalizar todos os processos de 
contabilidade da companhia. Criaram-se ferramentas simples como formulários onde os 
colaboradores colocam todos os dados contábeis de suas respectivas áreas, além da implantação 
de softwares e sistemas avançados para mapear os fluxos da organização. “A lei trouxe uma série 
mudanças culturais na empresas. Uma delas foi tirar toda a responsabilidade da controladoria e 
auditoria e dividi-la com todos os gerentes das outras áreas de produção da empresa”, diz Ricardo 
Barreto, gerente de auditoria da Pepsico. 
 
A Xerox do Brasil , outra multinacional americana, também já aplica a gestão que visa 
sistematizar as informações financeiras e dos processos produtivos. A área de controles internos 
da organização instalada no País foi revitalizada em 2001. Passou por uma reestruturação para 
atender às exigências da Sarbanes. Na época foi realizada uma auditoria interna para em seguida 
criar a área gerencial para acompanhar com maior precisão os processos da organização.  

 
 
Leia Mais 
 
Adequação à lei pode gerar alto custo 
 
Os escândalos financeiros de grandes empresas nos Estados Unidos, como aconteceu com a Eron , 
em 2001, do setor energético, de acordo com especialistas, alteraram as regras no mundo dos 
negócios. Além de levarem ao aperfeiçoamento dos padrões contábeis, provocaram mudanças na 
responsabilidade dos administradores das companhias e na forma com que as empresas tratam os 
acionistas minoritários e prestam contas ao mercado.  
 
Desde a aprovação da Sarbanes-Oxley, em 2002, os últimos anos foram de grande aprendizado 
para as organizações brasileiras obrigadas a se adequarem à lei. “Muitas já superaram essa fase 
inicial e adquiriram uma experiência enriquecedora ao vivenciarem na prática as dificuldades e os 
desafios”, avalia a diretora executiva da consultoria Ernest & Young , Zunara Carvalho.  



Estudos da consultoria, em maio de 2005, apontam que 85% das empresas norte-americanas que 
registram faturamento superior a US$ 20 bilhões investiram mais de US$ 10 milhões para atender 
às exigências de conformidade ao artigo 404 da Sox.  
 
Serviço:  
 
A International Business Communications realizará de 25 e 26 de abril a “Conferência sobre a Lei 
Sarbanes-Oxley”. Grandes empresas apresentarão suas experiências na adequação à Sarbanes e 
avaliarão os desafios, procedimentos e resultados alcançados. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 16 mar. 2006, Carreiras & Gestão, p. B-3. 
 
 
 
  
 
  


