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1. RESUMO 

 

O mercado econômico por meados do ano 2002 passava por grandes 

turbulências devido aos escândalos corporativos causados por condutas 

antiéticas e ilegais de importantes e renomeadas instituições americanas, quanto 

a veracidade das informações financeiras divulgadas. Diante desse cenário, 

houve a necessidade de reavaliar a governança corporativa e criar formas de 

recuperar a credibilidade do mercado. Surge então em 2002 a lei que redefiniu 

a maneira de gestão de muitas instituições, atribuindo responsabilidades à alta 

administração e fortalecendo a importância da implantação de um sistema de 

controles internos, a ser utilizada como uma importante ferramenta corporativa. 

Em função disso, neste artigo, pretende-se evidenciar a aplicabilidade e eficácia 

da lei Sarbanes-Oxley, também conhecida como Sox, no ambiente de controles 

internos das instituições, bem como os procedimentos de auditoria sobre os 

controles chaves dos sistemas e a veracidade das demonstrações contábeis 

garantindo a transparência nas informações. 

 

Palavras-Chave: Sarbanes – Oxley; Governança Corporativa; Controles 
internos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Entre 2000 e 2002 o mercado de capitais norte-americano passava por 

um cenário crítico devido a escândalos de fraudes corporativas, como os casos 

das grandes companhias Enron (Companhia de Energia) e WorldCom 

(Companhia de Telecomunicação), resultando em uma extrema fragilidade na 

confiança dos investidores. 

O mercado de capitais norte-americano, com a intenção de recuperar a 

credibilidade junto a seus investidores, criou em junho de 2002 a Lei Sarbanes-

Oxley, instituindo regras para a geração de uma nova cultura de Governança 

Corporativa, fazendo da ética nos negócios não apenas uma boa prática, mas 

uma obrigação. 

Com a lei Sarbanes-Oxley devidamente divulgada foi destacado o 

importante papel do controle interno para as instituições, fortalecendo essa 
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importante ferramenta corporativa. Nesse contexto as instituições se viram 

diante da necessidade de buscar metodologias que pudessem contribuir para 

uma gestão transparente. Dentre as melhores práticas de mercado, a principal 

metodologia selecionada foi o framework do COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission), já existente no mercado desde 

1992, criada com o instituído de mitigar materialização de fraudes e também por 

se tratar de uma metodologia recomendada pela Security and Exchange 

Comission (SEC), por ser pioneira na padronização dos conceitos acerca do 

tema de controles internos, tema esse que gerava muitos entendimentos 

divergentes no ambiente corporativo. 

 

3. OBJETIVO 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar uma discussão teórica em torno 

da aplicabilidade e eficácia da lei Sarbanes-Oxley, também conhecida como Sox, 

no ambiente de controles internos das instituições por meios de auditorias. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Segundo Gil (2008, p.17) “ a pesquisa é desenvolvida mediante 
concurso de conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa 
de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Na 
realidade, a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo 
que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do 
problema até a satisfatória apresentação de resultados”. 
 

A metodologia utilizada no artigo é qualitativa, de origem bibliográfica, 

exploratória, baseada em leitura de livros e materiais disponibilizados na internet, 

buscando evidenciar a importância dos conceitos de governança corporativa e 

os sistemas de planejamento e controles internos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A criação da Lei Sarbanes-Oxley foi desenvolvida em um momento 

delicado do mercado americano, uma vez que grandes corporações haviam se 

envolvido em fraudes que quebraram uma parte do país. Essas empresas 
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possuíam grande prestígio no mercado americano, onde grandes investidores 

procuravam suas empresas para investir, além de serem exemplos de 

corporações estruturadas, porém a manipulação dos valores contábeis dessas 

empresas trouxeram à tona uma questão muito importante para o governo e a 

legislação americana, pois não havia nenhum tipo de grande controle sobre os 

valores manipulados e lançados contabilmente. 

Para demonstrar na nossa pesquisa o quanto foi importante a criação da 

Lei, iremos realizar estudo de caso da principal corporação que ocorreram 

grandes fraudes contábeis: 

A empresa Enron foi fundada em 1985 com a fusão de duas empresas 

distribuidoras de gás natural, uma das empresas mais respeitadas do mundo, 

sendo considerada nos anos 2000 a sétima empresa norte-americana e a mais 

desejada para se trabalhar. 

Enron foi uma grande surpresa para todo o mercado, na verdade foi 

duplamente uma surpresa. Inicialmente conseguiu em 10 anos de mercado de 

commodities de gás natural, deter mais de 25% do mercado, com mais de US$ 

100 bilhões de ativos. Suas ações possuíam um crescimento gigantesco em 

pouco tempo, e a tendências seria só crescer, porém a outra surpresa que o 

mercado teve era de que todos esses valores apresentados estavam inflados, e 

essa imagem de uma grande corporação foi demolida em poucos dias, passando 

a perder todo seu prestígio no mercado e se tornando um exemplo do que não 

ser. Abaixo iremos descrever como foi o caso. 

Com a investigação da Securities Exchange Commission (SEC), em 

novembro de 2001, a administração da empresa Enron assumiu que cerca de 

US$ 600 milhões classificados como lucros tinham sido inflados, apresentado 

incorretamente nas suas demonstrações financeiras. Com o tempo, surgiram os 

detalhes do esquema articulado pela empresa Enron, que abalou o mercado e 

atingiu proporções mundiais. 

A empresa alterou seus dados contábeis com o intuito de que sua 

classificação financeira perante o mercado lhe permitisse acesso a créditos para 

investimento. Com esse crédito, criaram-se empresas com propósitos 

específicos (Specific Purpose Enterprise) em que executivos da Enron eram os 

acionistas principais e das quais a própria Enron detinha apenas 3% do controle. 
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Desta forma a consolidação dos resultados dessas empresas se 

descaracterizava nas demonstrações contábeis da Enron.  

Com isso, a empresa Enron realizava transações com as empresas SPE 

(BORGERTH, 2007, p. 2): 

 

Proteção de investimentos – que protegia de modo falso seus 
investimentos contra riscos de mercado, transferindo as ações 
para a SPE, estabelecendo um contrato de opção (PUT), pelo 
qual a SPE comprava as ações a um preço fixo. Dessa forma, 
caso o preço desses investimentos caísse, a Enron exerceria a 
opção, e toda a perda decorrente da desvalorização do 
investimento se concentraria na SPE, que, por ser uma empresa 
apenas no papel, não teria uma perda real. Transferências de 
Ativos – quando havia risco de um ativo especifico prejudicar as 
demonstrações da própria Enron, por exemplo, um crédito junto 
a uma empresa com classificação de alto risco para o mercado, 
a Enron vendia esse ativo para uma das SPE, recomprando 
após o encerramento das demonstrações contábeis daquele 
período. Disfarce de empréstimos – em um dos casos de 
disfarce de empréstimo, a Enron firmou um contrato de 
fornecimento de energia por um determinado período, no valor 
de US$ 394 milhões. O contrato previa um desconto para US$ 
330 milhões, caso o comprador concordasse em pagar a vista. 
Simultaneamente, a Enron firmou outro contrato com uma 
subsidiaria do comprador para adquirir a mesma quantidade de 
energia por US$ 394 milhões pagáveis ao longo do período. 
Essa operação triangular resultou em um empréstimo de US$ 
330 milhões, com juros fixos de US$ 64 milhões. Com essa 
estratégia, a Enron evitou a configuração do aumento do seu 
endividamento. 

 

Além das manipulações contábeis realizadas pela empresa Enron, o 

código de ética da empresa possuía diversas exceções e não possuía 

informações consensuais, abrindo um leque de desvios de normas por não ter 

um código de ética claro.  Além de tudo, importantes decisões que eram 

tomadas, nem sempre eram aprovadas pelo Conselho Administrativo, que eram 

informados de alguns dados parciais. 

O Comitê de Auditoria, que deveria fiscalizar e apontar os erros 

encontrados acabou deixando passar inúmeras falhas de revisão e de 

monitoramento. Para demonstrar o quanto o Comitê estava envolvido, membros 

e o próprio presidente da empresa, após o início dos rumores do escândalo, 

venderam mais de US$ 1,1 bilhão em ações da Enron em um curto período. 
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Com o estouro do escândalo, a Enron entrou com o pedido de falência 

no mês seguinte da investigação estar na mídia e a partir desse momento 

começou o grande declínio da empresa, com ações a US$ 0,70, o fundo de 

pensão da empresa foi à falência, prejudicando milhares de funcionários 

honestos que sentiam orgulho de fazer parte de seu quadro funcional.  

Os serviços de auditoria independente prestados na Enron eram 

realizados por uma reconhecida empresa de auditoria chamada Arthur 

Andersen.  Com o escândalo notou se que o comportamento da empresa de 

auditoria foi extremamente contra os princípios de independência. 

 

5.1  CONCEITOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

“A governança é a expressão utilizada, de forma ampla, para denominar 

os assuntos relativos ao poder de controle e direção de uma empresa, ou mesmo 

da capacidade governativa no contexto internacional ou de uma nação” 

(BERGAMINI, 2005, p.152). 

A importância das formas de governança dá-se no sentido de 
sinalizar a existência de um quadro institucional nas corporações 
que aumente sua capacidade de atrair investidores. Entre estes 
sinais, destacam-se as remunerações incentivadas para altos 
executivos, os conselhos de administração, que, por sua 
independência em relação à administração executiva, 
constituem efetivamente um foro para a representação dos 
interesses dos acionistas e a equidade de tratamento dos 
acionistas, sejam eles majoritários ou minoritários. 
(LETHBRIDGE, 1997,p13) 

 

A literatura sobre governança corporativa tem focalizado principalmente 

o conflito entre administradores e proprietários, ou seja, entre acionistas e 

administradores, em virtude do fato de estes não atuarem de acordo com os 

interesses dos acionistas, porém, se analisarmos tal situação no mundo, o que 

serve também para o Brasil, os acionistas controladores são frequentemente os 

administradores, ou existe uma relação muito intima entre os mesmos. 

 As práticas de governança são essenciais para a mensuração do valor 

que uma empresa possui e a sua capacidade de financiamento. Há uma 

crescente participação de investidores estrangeiros e institucionais no capital 

das empresas, trazendo a necessidade de cada vez aprimorar as técnicas de 



6 
 

 
 

gestão, visando a maximização da riqueza de todos os acionistas. (LEAL; 

FERREIRA; SILVA, 2002) 

 

5.2 A LEI SARBANES-OXLEY 

 

A lei norte-americana Sarbanes-Oxley veio instituir práticas de 

governança corporativa de qualidade, a fim de restaurar a segurança perdida 

pelos investidores devido aos grandes escândalos destacados no item anterior 

desse artigo.  (JAIN; REZAEE, 2004). 

A SOX exige que executivos, conselheiros/comitês e auditores 

independentes executem tarefas específicas para alcançar objetivos da Lei 

quanto à divulgação de informações corporativas, conforme abaixo: 

Executivos: Reafirma que a responsabilidade primária pelos relatórios 

entregues à SEC é do CEO e CFO. 

Conselhos / Comitês Conselhos / Comitês: estabelece novas 

responsabilidades do Comitê de Auditoria; 

Auditores Externos Auditores Externos: Reafirma a necessidade de 

o auditor externo ser independente da Administração do cliente e expande ação 

do cliente e expande a abrangência de seus pareceres. 

A atividade de auditoria é um tema muito importante e componente-

chave no ambiente da governança corporativa, que possui particular apreciação 

dos reguladores, profissionais, investidores e do público em geral. A área ficou 

ainda mais em evidência, após as falhas e os escândalos contábeis da Enron, 

WorldCom e outras companhias americanas (DEFOND; FRANCIS, 2005). 

Nesse sentido, a SOX fez mudanças radicais, principalmente nas questões 

relacionadas à auditoria. Algumas delas são expostas a seguir (DEFOND; 

FRANCIS, 2005, p.25): 

• Transformou a auditoria de uma atividade autorregulada e 
supervisionada pela SEC, em uma atividade diretamente 
controlada por uma quase agência governamental: a PCAOB. 
Fez diversas mudanças com o compromisso fundamental de 
melhorar a independência da auditoria externa, como: a 
determinação da qualidade do serviço; o aumento em mais de 
50% dos honorários da auditoria e os conflitos de interesses 
entre a administração e a empresa de auditoria. Estabeleceu 
critérios quanto a criação e a composição do comitê de auditoria, 
como todas as empresas devem ter um comitê composto 
inteiramente por membros que são independentes da 
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administração; o comitê deve conter no mínimo um especialista 
em finanças (financial expert) e, caso não possua, explicar o 
porquê; o comitê é responsável pela nomeação da empresa de 
auditoria externa; a empresa deve ter consultor externo e outros 
consultores que o comitê considerar necessário para cumprir as 
obrigações legais; o comitê deve implementar procedimentos 
para receber e investigar queixas de empregados sobre as 
práticas e políticas contábeis. 
 
 

 

5.3 DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE CONTROLES 

INTERNOS 

 

O desenvolvimento de um ambiente de controles internos que se adeque 

as solicitações da Lei Sarbanes-Oxley demanda grande planejamento. Durante 

pesquisas bibliográficas e entrevista com gestores que já participaram de 

processo de implantação de controles Sox, identificamos algumas etapas que 

propiciam, na maior parte dos casos, o sucesso do programa de controles 

internos, conforme abaixo: 

a) Entendimento do assunto: O sucesso está diretamente ligado ao 

domínio e conhecimento que obtemos de determinado assunto, com a 

implantação da lei Sarbanes-Oxley não é diferente. O primeiro passo é entender 

o que a nova legislação trouxe para saber a melhor forma de aplica-la. 

A lei possui onze títulos e foi dividida em 69 seções, dentre os títulos há 

a criação do PCAOB, fatores relacionados à independência do auditor, definição 

das responsabilidades da empresa, tal como a criação de um comitê de auditoria, 

o aprimoramento das divulgações financeiras, a responsabilidade por fraude 

corporativa ou criminal e o aumento das penalidades para crimes de colarinho 

branco. 

b) Compreensão da complexidade da instituição: Compreender a 

dimensão da instituição é o segundo passo mais comentado entre os 

entrevistados e durantes as pesquisas bibliográficas realizadas.  

c) Planejamento do sistema de Controles Internos: O 

planejamento do ambiente de controles internos é considerado essencial, neste 

momento as instituições devem desenvolver um programa de controles internos 

que se adeque às regulamentações inerentes ao negócio, à metodologia de 

controles internos escolhida e às requisições da Lei Sarbanes Oxley, esse último 
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obrigatório apenas para as empresas que possuem capital aberto na bolsa dos 

estados unidos NYSE (New York Stock Exchange). 

Ambiente de controle: Estrutura dos controles internos, por meio de 

definição de padrões a serem adotados pela instituição, no que tange melhores 

práticas e valores éticos. Os princípios desse componente são:  

1. Compromisso com a integridade e valores éticos; 

2. Responsabilidade de supervisão da Administração; 

3. Estrutura, autoridade e responsabilidade; 

4. Compromisso com a competência; 

5. Responsabilidade dos colaboradores; 

 

Atividades de controle: Este componente aborda o entendimento das 

políticas e procedimentos definidos pela instituição para mitigar riscos inerentes 

às operações realizadas. Os princípios são: 

6. Seleção e desenvolvimento de atividades de controles; 

7. Seleção e desenvolvimento de controles relacionados a TI; 

8. Implementação por meio de políticas e procedimentos; 

 

5.4 O PAPEL DA AUDITORIA EXTERNA SOBRE OS CONTROLES 

INTERNOS 

 

O principal objetivo da auditoria externa sobre os controles internos é 

avaliar os processos da empresa, observando possíveis falhas, onde 

posteriormente o resultado das análises realizadas terá uma grande influência 

no risco de auditoria. Esse nível de auditoria irá direcionar a quantidade de itens 

testados. 

Inicialmente a auditoria realizará uma avaliação do COSO na empresa, 

observando onde cada processo se encaixa. Em seguida, será determinado 

quais são os processos mais relevantes, analisando o passo a passo desse 

processo no procedimento chamado “walkthrought”.  

Por esse procedimento, o auditor avalia os controles chaves do processo 

realizado pela empresa, efetua testes para verificar o quanto esse controle chave 

é efetivo. Se o auditor possui confiança em que esse controle é eficaz, a 

quantidade itens a serem testados será menor. Caso isso não ocorra, o auditor 
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irá propor um ponto de aprimoramento afim de que o processo seja modificado 

para que não haja falha nos controles, mitigando o erro de distorções relevantes. 

 

6. RESULTADO 

O presente artigo discutiu as necessidades de mudança nos processos 

de gestão nas empresas de capital aberto no que tange as demonstrações 

financeiras  e um novo conceito de governança corporativa. A lei Sarbanes-Oxley 

trouxe melhorias no planejamento dos controles internos e na independência dos 

auditores externos sobre esses controles, obtendo assim maior qualidade, 

eficiência nos processos e maior transparência nas informações divulgadas.  

Criou comitês fiscalizadores com independência, assegurando os direitos de 

acionistas minoritários, responsabilizando seus Administradores pelas 

informações divulgadas e dando mais garantia para o mercado de capitais. 

 

7. COSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos estudos realizados, é possível concluir que a Sox de fato 

agregou valor ao ambiente de controles internos, trazendo muito mais eficácia, 

a criação da lei causou uma grande mudança na cultura de governança 

corporativa. 

A lei Sarbaney Oxley mostrou o quanto é importante a participação ativa 

da alta administração, principalmente na visão de CEO e CFO, no 

desenvolvimento do negócio. Conhecer o que acontece na empresa, 

entendendo quais são as origens das informações divulgadas ao mercado e de 

que forma ocorre o fluxo dos processos que impactam as demonstrações 

financeiras, garantindo que os processos estão em compliance com as regras 

internas e legislações aplicáveis e por consequente diminuindo a possibilidade 

de ocorrência de fraudes. 

Observou-se também que as instituições, independentemente do tipo de 

setor, passaram a se preocupar mais com a veracidade e qualidade das 

informações das demonstrações financeiras divulgadas. O controle interno, por 

meio das áreas de auditorias internas, Compliance entre outras áreas de suporte, 
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passou a ser uma das principais ferramentas utilizadas para garantir a eficácia 

operacional das instituições. As regras definidas pela Sox que são obrigações 

apenas para instituições que possuem ações registradas na SEC atingiram, 

indiretamente, as demais instituições, que passaram a se preocupar com a 

implantação de um ambiente de controles interno mais eficaz. 
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