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RESUMO 

As empresas buscam sua sustentabilidade desenvolvendo, cotidianamente, novas estratégias 

de negócios incentivadas pela globalização. O sucesso dessas estratégias acaba atraindo 

investidores, pois corrobora com o retorno para seus investimentos. Nesse processo, a 

segurança das informações garante um alicerce estável para o desenvolvimento dos negócios. 

Na década de noventa a segurança das informações não despertava a atenção necessária dos 

gestores, fato que fez com que algumas empresas norte-americanas, que comercializavam 

suas ações na New York Stock Exchange (NYSE) e National Association of Securities 

Dealers Automated Quotations (NASDAQ), pudessem fraudar seus resultados financeiros, 

gerando uma imagem de estabilidade irreal. Essa situação colocou em cheque o grau de 

confiança dos investidores e a Governança Corporativa mundial. Esse foi o fator motivador 

da criação da Lei Sarbanes-Oxley (SOX) como um organismo regulador e monitorador da 

integridade das informações. A Lei SOX obrigou a alteração dos processos por meio de 

controles e registros, gerando a necessidade de muitas adequações na área de Tecnologia da 

Informação, principalmente com respeito às informações financeiras. Assim sendo, o 

objetivo deste trabalho foi analisar o impacto causado aos processos operacionais de 

Tecnologia da Informação com sua adequação às exigências da Lei SOX em uma empresa 

do ramo financeiro. Este objetivo foi buscado pela análise sobre as informações obtidas, 

comparando as situações de vários processos operacionais de Tecnologia da Informação da 

área financeira nos períodos definidos como Pré Lei SOX e Pós Lei SOX. Verificou-se um 

impacto nos processos operacionais de Tecnologia da Informação com as adequações às 

exigências da Lei SOX. 

Palavras-chave: Processos Operacionais, Ramo Financeiro, Lei Sarbanes-Oxley, Governança 

de Tecnologia da Informação. 
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ABSTRACT 

Companies seek to develop their sustainability, daily, new business strategies encouraged by 

globalization. The success of these strategies ends up attracting investors as it confirms the 

return on their investments. In this process, information security ensures a stable 

foundation for business development. In the nineties the security of information did not 

arouse the attention required of managers, a fact that led some U.S. companies, which 

traded its shares on the New York Stock Exchange (NYSE) and National Association of 

Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) were able to defraud their financial 

results, generating an image of stability unreal. This situation has questioned the degree of 

investor confidence and corporate governance worldwide. This was the motivating factor of 

the creation of the Sarbanes-Oxley (SOX) as a regulatory body and the integrity 

of information. The SOX Act required the change in the processes by means of controls 

and records, generating the need for many adjustments in the area of Information 

Technology, especially with respect to financial information. Therefore, the objective of this 

study was to analyze the impact of the operational procedures of Information Technology to 

their adaptation to the requirements of SOX Act in a company's finance arm. This goal was 

pursued by analyzing the information obtained by comparing the situations of various 

operational processes of information technology in the financial periods defined as Pre and 

Post SOX Act SOX Act. There was an impact on the operational processes of Information 

Technology with the adequacy requirements of the SOX Act. 

Keywords: Operational Processes, Branch Financial, Sarbanes-Oxley Act, Information 

Technology Governance.    
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1.  INTRODUÇÃO 
 

Desde o início da década de oitenta, o termo globalização vem sendo utilizado, 

corporativamente, como decorrente da evolução do relacionamento comercial entre as nações. 

Esse fenômeno surgiu na Roma antiga, onde já se praticavam atividades de trocas 

e conceitos de fornecimento e recebimento de mercadorias e produtos. Muitos desses 

conceitos foram mantidos e são praticados pelas empresas até os dias de hoje e relacionados 

diretamente à convergência de mercados no mundo inteiro (LEVITT, 1983). 

Ainda segundo Levitt (1983), a Globalização, aliada à tecnologia, constituem os dois 

principais fatores que viabilizam as relações corporativas internacionais; esse termo atualmente 

é aplicado exclusivamente nas relações internacionais. 

Com essa tendência mundial, as empresas, cada qual com sua maneira própria de 

operar no mercado mundial e, espalhadas por todo o globo, passaram a concorrer entre si para a 

conquista de seu espaço diferenciado no mundo dos negócios e também com a busca 

incessante de seu crescimento. 

As empresas iniciaram uma constante busca por um diferencial competitivo, algum 

fator que as colocasse em evidência frente às demais envolvidas no processo de concorrência, 

com o objetivo de atrair um maior número de clientes para seus produtos e serviços, 

consequentemente, aumento no volume de seus negócios. 

Essa concorrência generalizada foi saudável para o mercado, para as empresas e 

também para os clientes, pois estes passaram a contar com várias ofertas de produtos 

disputando por sua atenção, além da melhoria generalizada na qualidade. Os produtos são 

apresentados com atrativos diferenciados, com uma chance maior de atender plenamente  suas  

necessidades  e  ainda,  com  preços  mais  acessíveis  e  formas  mais atraentes para aquisição. 

As empresas passaram a investir mais no desenvolvimento de inovações para seus 

produtos atuais e na busca por novos produtos com diferenciais atrativos para os clientes, 

gerando assim um maior volume de negócios e buscando com isso um crescimento 

corporativo seguro e sustentável, consolidando seguramente seu espaço e sua marca no 

mercado. 

 
1.1 SUSTENTABILIDADE 

 
O termo sustentável passou a ser amplamente difundido em causas ambientais e 

também sociais, pois uma empresa reconhecida como sustentável, aplica continuamente 

estratégias ambientais preventivas, envolvendo processos, produtos e serviços (DIAS, 2006). 
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Por essas razões, empresas reconhecidas como sustentáveis, maximizam a probabilidade 

da garantia de retornos lucrativos para os investimentos e mantém o foco na proteção do meio 

ambiente (SAVITZ e WEBER, 2007). 

Corporativamente, os investidores são conhecidos como pessoas com capacidade para 

a identificação de oportunidades nos negócios, e buscam, cotidianamente, por empresas que 

lhes retornem segurança e lucro no investimento de seus capitais. Essa busca ininterrupta por 

lucro em seus capitais os fazem pesquisar exaustivamente por novas oportunidades de 

negócios nos mais variados ramos de atuação corporativa. 

Empresas que comercializam suas ações em bolsas de valores, chamadas de empresas 

de capitais abertos, sempre estão sob o jugo dos investidores, pois estes, ao menor sinal de 

instabilidade financeira ou econômica, redirecionam seus investimentos para outros canais. 

Manter sua imagem segura e sustentável através da aplicação de seus planos 

estratégicos passou a ser vital para as empresas na conquista de confiança dos investidores 

para a maioria das empresas. 

O grau de confiança dos investidores é sentido a cada momento do dia, durante as 

atividades das bolsas de valores, onde são comercializadas as ações das empresas de 

capitais abertos. Essa dinâmica comercialização reflete, a cada momento, essa situação de 

instabilidade financeira. 

O relacionamento entre investidor e empresa é mantido em uma linha extremamente 

sensível de situação, momentânea. Os investidores analisam o mercado e confiam nas 

informações que recebem das empresas onde mantém seus capitais investidos e, mediante todos 

os cenários recebidos, analisam e direcionam seus capitais. 

A perspicácia dos investidores nas análises dos cenários financeiros é o fator que os 

diferenciam dos demais homens de negócios. Eles possuem a sensibilidade necessária para 

analisar, conjuntamente, as informações do mercado e as fornecidas pelas empresas em que 

mantém seu capital investido. 

No final da década de noventa, esse relacionamento sofreu um choque. Foram 

descobertas fraudes na divulgação das informações dos resultados financeiros de algumas 

grandes empresas norte-americanas (BORGERTH, 2007). 

Essa descoberta gerou um impacto negativo mundial, pois essas empresas 

comercializavam suas ações na New York Stock Exchange (NYSE) e National Association of 

Securities  Dealers Automated Quotations (NASDAQ), e ainda, estavam relacionadas entre 

as melhores empresas para se trabalhar, ou seja, possuíam uma imagem e reputação de 

estabilidade corporativa diferenciadas.  
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Empresas como a Enron (setor de energia), Worldcom (telecomunicações), Arthur 

Andersen (empresa de auditoria), entre outras, manipularam as informações dos seus 

resultados fiscais com o objetivo de passar uma imagem de estabilidade financeira ao mundo 

corporativo e aos seus investidores, porém, não refletiam a realidade. Com tal ação, seu 

objetivo foi de evitar o abalo negativo em sua imagem e, consequentemente, a evasão dos 

investimentos com o término do relacionamento com seus investidores (SWARTZ, 2003). 

Esse abalo no mercado financeiro colocou em cheque a Governança Corporativa e a 

Governança de Tecnologia da Informação das empresas, pois com essa grave descoberta, 

houve uma clara exposição da vulnerabilidade na segurança das informações. 

 
1.2  LEI SARBANES-OXLEY  
 

Estas fraudes originaram uma das maiores reformas financeiras da história norte- 

americana e a resposta foi, em 30 de julho de 2002, a sanção da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), 

como um organismo regulador das empresas de auditoria, garantindo a integridade das 

informações e a responsabilidade penal da alta administração sobre elas (BORGERTH, 2007). 

As aplicações e monitoramentos das exigências da Lei SOX tranquilizariam os 

investidores com a implementação de mudanças efetivas e sustentáveis, trazendo 

transparência no fornecimento de informações ao mercado além do envolvimento direto, sujeito 

a severas punições, dos executivos responsáveis pela empresa. Segundo Moore e Swartz 

(2003) a Lei SOX determina que sejam processados aqueles que busquem destruir, alterar, ou 

falsificar informação financeira e seus respectivos registros. 

Suas exigências exigem registros, controles e autorizações para a manipulação de 

quaisquer processos, inclusive da área de Tecnologia da Informação (TI), na qual constam 

informações que, de alguma maneira, podem afetar os resultados financeiros da empresa; 

assim sendo, Kaarst-Brown e Kelly (2005) afirmam que ocorreu um impacto também na 

Governança de TI (GTI) das empresas. 

A Lei SOX inclui outras considerações que determinam a disponibilização de 

informações para fins auditáveis, ainda que estas pertençam a procedimentos manuais (CHAN, 

2004). Inclui também políticas de retenção de informações por tempo determinado e sua 

destruição após essa validade (BEQUAI, 2003; ANISINGARAJU, 2003). 

O objetivo atribuído à sua criação foi de restabelecer a confiança do mercado nas 

empresas e estabelecer a adoção de padrões éticos no tratamento das informações financeiras 

e seu respectivo direcionamento aos investidores (BORGERTH, 2007). 
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Com a criação da Lei SOX o mercado e os investidores, antes inseguros face à 

vulnerabilidade na segurança das informações corporativas, passaram a ter uma maior 

segurança para os negócios e investimentos.  

 
1.3  GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

Os padrões determinados pela lei foram implantados nas empresas e geraram a 

necessidade de adequação das políticas, regras e procedimentos, ou seja, adequação total 

da Governança Corporativa às suas requisições. 

A Governança Corporativa (GC), segundo o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), é um sistema pelo qual as empresas são governadas, administradas e 

dirigidas. Ela determina normas, políticas e procedimentos que regulam as empresas e têm 

a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a 

sua sustentabilidade (IBGC, 2011). 

No contexto corporativo, a Governança lida com os caminhos pelos quais os investidores 

recebem garantias que evidenciam retornos significativos de seus investimentos nas 

empresas (SÊMOLA, 2003). 

As regras definidas pela Governança Corporativa direcionam os procedimentos internos 

da empresa, regularizando-os, organizando-os e monitorando-os. Dessa forma, geram um 

aumento no grau de confiança do mercado, pois, empresas que adotam essa prática, tendem a 

ser mais bem vistas e valorizadas, por tratarem com maior transparência suas relações 

comerciais e financeiras. 

A Governança determina políticas de gestão e governabilidade em todas as áreas 

das empresas, inclusive na área de TI. A TI existe com o objetivo de facilitar as atividades 

cotidianamente desenvolvidas face à sua oferta de ferramentas de controle e gestão (KAARST-

BROWN e KELLY, 2005). 

 
1.3.1  GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

As adequações às exigências da Lei SOX geraram um impacto à Governança de 

Tecnologia da Informação (GTI), pois, afetaram muitos processos informatizados com a 

necessidade da criação de controles e registros. 

As empresas precisam de todo o suporte que a TI fornece para garantir a integridade 

e segurança de suas informações, uma vez que as informações são consideradas o maior 

patrimônio que uma empresa pode possuir (DIAS, 2000). 
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A área de TI lida com o impacto de adequação de todas as legislações, inclusive o da 

Lei SOX que focou na responsabilidade da alta gestão das empresas e na eficiência 

operacional corporativa, duas áreas em que a TI é fundamental (KAARST-BROWN e KELLY, 

2005). 

A Governança de TI tem a responsabilidade de regrar e determinar procedimentos 

para controle das responsabilidades da TI na empresa. Seu objetivo é determinar e monitorar 

regulamentos e procedimentos que visem garantir a integridade e segurança de todas as 

informações da empresa (LUFTMAN, 2004). 

Segundo Kaarst-Brown e Kelly (2005), a TI não fica restrita ao nível tecnológico, ela 

atinge diretamente a Governança de TI e do valor agregado, e possui potencial para alterar 

sempre a relação entre a TI e o negócio. 

Na área de TI a Governança deve garantir a disponibilidade de toda a infraestrutura 

tecnológica de TI e ainda, estar alinhada aos objetivos do negócio da empresa (LUFTMAN, 

2004). A Governança de TI deve ser determinada pela área de TI, porém, com o atendimento 

da empresa à lei SOX esta teve que se adequar às exigências da lei, e consequentemente à 

Governança Corporativa. 

Segundo Luftman (2004), a área de TI tem a missão de adequar suas políticas, regras e 

procedimentos às exigências da Lei SOX, já os dados e informações devem estar sob a 

responsabilidade das áreas de negócio. Essa relação entre regras e dados nas empresas 

evidencia a necessidade do trabalho conjunto entre a TI e as informações por intermédio dos 

sistemas de informações (SI), e a adequação de todos às exigências da Lei SOX. 

Ainda segundo Kaarst-Brown e Kelly (2005), com a difusão da informática nas 

empresas, a área de TI ficou conhecida também como sendo responsável pelas malfeitorias 

em grande escala nas informações, pois, por meio dos SI é possível serem causados danos nas 

empresas; assim sendo, manter uma Governança de TI austera e criteriosa é de fundamental 

importância para a segurança das empresas. 

Nas últimas três décadas a área de TI, mantendo seu principal objetivo de auxiliar 

o homem no desenvolvimento de suas atividades, criou e implantou nas empresas um 

número incalculável de SI a fim de automatizar os procedimentos e, com isso, reduziu os custos 

operacionais e o risco da ocorrência de erros (PARKINSON e BLOOM, 2003).  

Informações inerentes a áreas específicas, como: faturamento, contabilidade, controle 

de produção, controle de estoque e vendas, entre tantas outras, passaram a ser processadas 

por computadores em que se evidenciam: segurança, integridade e velocidade. 
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1.4  OS PROCESSOS OPERACIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

Com o atendimento das empresas às exigências da Lei SOX, surgiu a necessidade de 

se analisar a situação de cada um dos processos de cada uma das rotinas de processamentos 

nos SI, que lidavam com informações financeiras, das empresas (KUBILUS, 2003). 

Os processos tiveram que ser adequados a fim de garantir que os dados dos sistemas 

eram à prova de adulterações (VIOLINO, 2003). 

A necessidade das adequações às exigências da Lei SOX, ficou muito mais clara 

nos sistemas devido às mudanças impostas com a inclusão de controles internos e a 

certificação de vários executivos, além da necessidade de atualização das informações em 

tempo real (KUBILUS, 2003). 

Com as novas regras exigidas pelas adequações à Lei SOX e acatadas pela Governança 

de TI, o resultado final dos processos envolvidos sofreu um impacto com respeito à sua 

operacionalidade (VIOLINO, 2003). 

Esse impacto gerou a necessidade de serem implantados controles e autorizações nos 

acessos com a ciência dos gestores, uma vez que as exigências da Lei SOX, abordam dois 

pontos fundamentais (KAARST- BROWN e KELLY, 2005): 

• Garantia de segurança para as informações; 
 

• Registros de controles: auditáveis. 

 

Para Gelatti, Meneghetti e Silva (2010) os investimentos necessários se dão em função 

da criação dos padrões de controles internos, porte e quantidade de processos que sofrem as 

adequações, inclusive nas atualizações dos SI a fim de cumprirem as exigências com a 

apresentação dos relatórios e requisitos de controle financeiros. 

 
1.5  MOTIVAÇÃO 
 

Foi publicado na Revista Brasileira de Contabilidade, um trabalho que contém a pesquisa 

intitulada “Análise da adequação das empresas brasileiras à Lei SOX” (GELATTI, 

MENEGHETTI e SILVA, 2010), onde é avaliada a adequação das empresas brasileiras às 

exigências da Lei SOX no nível de gestão de processos como: controles internos, mudança 

organizacional, auditoria interna, valorização das ações e a criação do Comitê de Auditoria, 

substituído no Brasil pelo Conselho Fiscal.  

A exigência da implementação de controles e registros, gera a necessidade de revisão dos 

processos de TI que lidam com as informações financeiras, dessa forma, impactando também nas 

regras e procedimentos que regulam esses processos. 
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Assim sendo, as adequações incidem diretamente na GTI e geram impactos até o nível 

dos processos operacionais de TI (BORGERTH, 2007). 

A motivação em realizar esta pesquisa foi descrever como uma empresa do ramo 

financeiro, que negocia suas ações nas bolsas de valores dos Estados Unidos da América, fez 

para adequar seus processos operacionais de TI às exigências da Lei SOX. 

O interesse pessoal do autor pelos temas abordados deve-se à sua participação nos 

processos de adequações às exigências da Lei SOX, porém sem desenvolver uma análise das 

adequações na ocasião. Com a constatação dos impactos gerados até o nível dos processos 

operacionais de TI, o autor motivou-se a desenvolver uma análise desses impactos, nos períodos 

pré Lei SOX e pós Lei SOX. 

Outro fator motivador foi ter conseguido informações no nível operacional dos 

processos de TI, fato que torna esta pesquisa com foco singular, diferente das demais 

publicadas, que analisam as adequações a Lei SOX no nível de gestão. 

 
1.6  JUSTIFICATIVA 

 

O processo de adequação das empresas às exigências da Lei SOX, mesmo gerando 

impactos, continua sendo adotado atualmente.  

A pesquisa feita pela RBC (2010) revela que as adequações às exigências da Lei SOX 

são vantajosas para as empresas, pois aprimoram o relacionamento entre elas e seus investidores 

por meio da transparência obtida nas informações, fato que gera um aumento no número de 

investidores e sua valorização no mercado.  

Esse processo de adequação continua gerando impactos à Governança de TI e também 

à Governança Corporativa. Trata-se de um caminho de via única, sem volta face às vantagens 

obtidas. 

O presente trabalho se justifica por demonstrar o impacto sofrido, com as adequações 

às exigências da Lei SOX na área financeira de uma empresa, num nível mais técnico e 

operacional dos processos de TI, em que são geradas mudanças significativas em: 

• Processos de alterações dos programas; 
 

• Processos de extrações de informações de bases de dados; 
 

• Tempo de processamento de aplicações Online e de rotinas Batch; 
 

• Percentual de utilização de espaço em disco para armazenamento das 
informações; 

  
• Tempo de implantação de sistemas e de rotinas. 
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1.7  OBJETIVO GERAL 
 

Analisar o impacto da adequação nos processos operacionais de Tecnologia da 

Informação às exigências da Lei SOX numa empresa do ramo financeiro. 

 
1.8  METODOLOGIA 
 

A metodologia de pesquisa adotada na estruturação deste trabalho foi definida 

como bibliográfica descritiva e exploratória e está embasada em consultas a fontes 

bibliográficas e de referencial teórico como: artigos, livros, teses, dissertações, websites 

com conteúdos sobre Governança Corporativa, Governança de TI e sobre a Lei SOX. 

Foram levantadas informações junto a um profissional de TI, especialista em finanças 

e responsável pelo envolvimento dos processos de TI na empresa do ramo financeiro estudada 

com as determinações da Lei SOX. A análise das informações foi desenvolvida sobre os 

períodos definidos como Pré Lei SOX: Março a Junho/2006 e Pós Lei SOX: Outubro/2006 a 

Abril/2008 e permitiu que fossem identificados os impactos sofridos com as adequações à lei 

SOX. 

 
1.9  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, além da introdução: 

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica. Neste capítulo são apresentados os conceitos dos 

temas abordados no desenvolvimento do trabalho: Globalização, Sustentabilidade, 

Relacionamento entre Empresas e Investidores, Governança Corporativa, Governança de TI, 

Processos Operacionais de TI e a Lei SOX. 

Capítulo 3 - Metodologia e Levantamento das Informações. Neste capítulo são 

apresentados os cenários e quais os critérios adotados para serem desenvolvidas as análises 

em cada um deles. 

Capítulo 4 - Análise Comparativa e Discussão dos Resultados. Neste capítulo é 

apresentada a análise feita sobre os cenários colhidos durante a pesquisa, comparando as 

situações dos processos operacionais de TI nos períodos Pré Lei SOX e Pós Lei SOX. 

Capítulo 5 - Conclusões. Neste capítulo são apresentadas as conclusões e a continuidade 

da pesquisa. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Neste capítulo são apresentados os conceitos dos temas abordados no desenvolvimento 

do trabalho, iniciando-se por um breve histórico sobre o surgimento da globalização, a busca 

das empresas por novos planos estratégicos a fim de gerar diferenciais para seus produtos e 

serviços, consolidando-se no mercado e atingindo sua sustentabilidade corporativa.  

É tratado o relacionamento entre empresas e investidores; baseados nessa 

sustentabilidade corporativa são comentados os escândalos ocorridos no final da década de 

noventa com as grandes empresas norte-americanas fraudando seus resultados fiscais e 

colocando em cheque toda a Governança Corporativa.  

Ainda neste capítulo é conceituada a Governança Corporativa, sua importância e 

amplitude nas empresas. É conceituada também a Governança de TI, sua importância e 

regulamentações na área de TI, influenciando diretamente os sistemas de informações, 

compostos por rotinas e processos de TI.  

É apresentada a Lei SOX, sua origem, criadores e seus objetivos principais. O 

capítulo trata também a necessidade de adequação da Governança Corporativa e Governança 

de Tecnologia da Informação das empresas quando estas se submetem às exigências da Lei 

SOX. 

 
2.1  GLOBALIZAÇÃO 
 

O termo globalização, segundo Levitt (1983), descreve a convergência de mercados 

no mundo inteiro e a destaca, junto à tecnologia, como sendo um dos fatores de viabilização 

das relações internacionais. 

A globalização designa um movimento de abertura de fronteiras que permite às 

atividades econômicas estenderem a amplitude do seu campo de atuação ao mundo inteiro. O 

desenvolvimento da área de telecomunicações acelerou o processo de desenvolvimento e 

viabilizou a disseminação desse conceito, fazendo com que as distâncias territoriais 

passassem a ser desconsideradas (FERRANDÉRRY, 1996). 

Segundo Ohmae (1990), o conceito é uma extensão da cadeia de criação do valor, na 

qual estão inclusos: pesquisa, desenvolvimento, engenharia, produção, mercado, serviços e 

finanças, pois as empresas exportam seus produtos a partir de bases nacionais para estabelecer, 

em seguida, serviços de vendas em outros países com o sucesso desses negócios, os 

produtos podem vir a ser produzidos nesses demais países, gerando assim uma medida 

completa da cadeia de valor na sua filial. 
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A globalização corrobora com a integração mundial, pois designa uma forma de 

gestão em escala mundial, gerando empregos e negócios em todos os países onde as empresas 

mantêm seus relacionamentos comerciais (OHMAE, 1990). 

No início da década de noventa, com o fim do bloco soviético e o triunfo do modelo 

neoliberal, a noção do conceito de se globalizarem os negócios passou a ter uma validade 

histórica (FERRANDÉRRY, 1996). A adoção desse modelo fez com que as empresas 

passassem a possuir concorrentes por todo o planeta, as fronteiras e divisas de países não eram 

mais um obstáculo para o comércio de seus produtos e serviços. Com cada empresa 

praticando sua melhor maneira de operar no mundo dos negócios, a concorrência globalizada 

instalou-se no mercado. 

As empresas iniciaram incessantes buscas por diferenciais competitivos, buscas por 

nichos específicos que as colocasse em evidência frente às demais envolvidas no processo 

de concorrência. Seu objetivo era de atrair o maior número de clientes para seus produtos e 

serviços, consequentemente, aumento no volume de seus negócios. 

Muitos investimentos foram feitos em inovações para os produtos atuais e na busca 

por novos produtos, e ainda foram pesquisados prováveis diferenciais frente aos demais 

concorrentes, pois atrairiam e conquistariam um maior número de novos clientes; 

consequentemente, gerariam um montante significativo no lucro de seus negócios. 

A concorrência também foi saudável para os clientes que passaram a contar com 

várias ofertas de produtos disputando sua atenção, além da melhoria generalizada na 

qualidade, pois com a concorrência globalizada, cada produto se apresenta com algum 

atrativo diferenciado; dessa maneira, alcançam om uma chance maior de atender plenamente 

suas necessidades e ainda com preços mais acessíveis e formas mais atraentes para suas 

aquisições. 

Focadas na satisfação e pleno atendimento das necessidades de seus clientes, as 

empresas passaram a buscar por novos planos estratégicos a fim de criar e desenvolver 

novas frentes de atuação em seus negócios. 

Esses planos foram adotados como direcionadores das ações nas empresas, 

corroborando com seu conceito original surgido nas guerras e batalhas ao longo dos séculos, 

pois era através deles que eram definidas as ações militares, antes de sua aplicação no 

campo de batalha, dessa forma, a condução das guerras passou a ser planejada com 

antecipação (CHIAVENATO, 1984). 

Os planos estratégicos permitem o desenvolvimento de análises sobre vários ângulos e 

definição de um caminho a ser seguido e monitorado, viabilizando os meios que levam as 
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ofertas de produtos aos clientes, atraindo clientes e buscando com isso um crescimento 

corporativo seguro e sustentável, consolidando seguramente seu espaço no mercado. 

 
2.2  SUSTENTABILIDADE 
 

A princípio o termo sustentabilidade foi inicialmente definido para as disciplinas de 

Economia Ambiental e Ética Empresarial, e somente depois foi associado ao desempenho das 

empresas na obtenção de resultados positivos nas áreas financeira, social e ambiental, 

chamadas de Triple Bottom Line (Tripé da Sustentabilidade) (BARBOSA, 2007). 

Segundo Morimoto, Ash e Hope (2005), na década de setenta, surgiu o termo 

desenvolvimento sustentável, porém sua divulgação e utilização ocorreram somente na década 

de 90. 

Ainda segundo Barbosa (2007), a sustentabilidade é a distribuição do bem-estar 

humano associada aos recursos naturais, tratando da garantia de que as futuras gerações 

possam ter acesso aos atuais recursos naturais e pode ser associado à distribuição igualitária 

do bem-estar em harmonia com os recursos naturais. 

O termo se transformou em cenário para causas sociais e ambientais, principalmente 

no mundo dos negócios, onde prevalece a ideia de que uma empresa é sustentável quando gera 

lucro para os acionistas, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente e melhora a 

qualidade de vida das pessoas com que mantém interações (SAVITZ e WEBER, 2007). 

A sustentabilidade passou a ocupar um lugar de destaque no mundo dos negócios, pois 

a nobreza da aplicação dos seus conceitos passou a agregar valores às empresas, associando 

o desempenho nas esferas social e ambiental ao aumento da vitalidade das empresas no 

longo prazo. 

O termo passou a ser amplamente difundido em causas ambientais e também sociais, 

pois uma empresa reconhecida como tal, aplica continuamente estratégias ambientais 

preventivas e integrais, envolvendo processos, produtos e serviços, de maneira que se 

previnam ou reduzam os riscos de curto ou longo prazo para os seres humanos, empresas e o 

meio ambiente (DIAS, 2006). 

As empresas rotuladas como sustentáveis passaram a ser vistas como diferenciadas e 

se mostraram mais seguras para investimentos que as demais, fato que as torna mais 

atraentes nas negociações de suas ações e consequentemente, mais procuradas por 

investidores. As informações tornam os cidadãos e investidores mais responsáveis com a 

proteção ambiental, sinônimo de cidadania despertada (KINLAW, 1997). 
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Segundo Domeneghetti (2009), o fornecimento de informações por meio do balanço 

social das empresas dá o suporte necessário à tomada de decisões sobre os programas sociais 

que a empresa desenvolve. O processo de desenvolvimento e realização desses programas 

estimula a participação dos colaboradores na escolha das ações e dos projetos sociais e 

ambos acabam por atrair o interesse dos investidores. 

Externamente, junto aos investidores, essas informações reportam como a empresa 

enfrenta as responsabilidades sociais em relação aos recursos humanos e à natureza, fato que 

os atrai para a busca de retorno para seus capitais. Para os clientes, essas informações 

refletem a postura da empresa e qual o caminho escolhido para divulgar seu nome no mercado 

(DOMENEGHETTI, 2009). 

 
2.3  O RELACIONAMENTO ENTRE EMPRESAS E INVESTIDORES 
 

Corporativamente, os investidores são conhecidos como pessoas de faro refinado para 

a identificação de oportunidades nos negócios, e buscam, cotidianamente, por empresas que 

lhes retornem segurança e lucro no investimento de seus capitais. Sua busca ininterrupta por 

lucro em seus capitais os fazem pesquisar exaustivamente por novas oportunidades de 

negócios nos mais variados ramos de atuação corporativa. 

A habilidade dos investidores nas análises dos cenários e das informações é o fator que 

os capacita para tomar as ações necessárias, buscando retornos lucrativos para seus 

investimentos (REGO, 1986). 

Empresas de capitais abertos, sempre estão sob o jugo dos investidores, pois estes, 

ao menor sinal de instabilidade financeira ou econômica, redirecionam seus investimentos 

para outros canais. Assim sendo, manter sua imagem como segura e sustentável passou a ser 

vital na conquista de confiança dos investidores para a maioria das empresas. 

Segundo Corrado (1994), para que haja igualdade de condições competitivas 

atualmente, é de fundamental importância que a empresa reavalie sua maneira de se 

relacionar com seus investidores. 

Esse relacionamento depende da comunicação mantida entre empresa e investidores 

e, dentro das empresas, passa pela assessoria de imprensa, relações públicas, propaganda e 

marketing e ainda, por programas relacionados ao processamento e disseminação de 

informações (REGO, 1986). 

Segundo Mahoney (1997), mesmo que as informações estejam financeiramente 

direcionadas, atualmente admite-se que as atividades no Relacionamento com Investidores 

(RI) estejam na gestão dos processos comunicacionais das empresas, utilizando-se da tecnologia 
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existente nos processos de comunicação e marketing. 

As empresas de capitais abertos que negociam em bolsas de valores perceberam que 

os grupos de investidores são poucos e coesos, e que devem ser tratados efetivamente como 

público alvo, e ainda, eles passaram a ser vistos como consumidores potenciais de informações 

corporativas além de provedores de recursos (MAHONEY, 1997). 

O sucesso do relacionamento entre empresas e investidores está diretamente 

relacionado ao sucesso dos negócios corporativos desenvolvidos pelas empresas, confirmando 

sua sustentabilidade e o retorno para os investimentos nelas feitos (FALCÃO, 1995).  

O grau de confiança dos investidores é sentido em função desse sucesso e isso ocorre 

a cada momento do dia, pois, as bolsas de valores onde são comercializadas as ações das 

empresas de capitais abertos, refletem a cada momento essa situação de estabilidade financeira. 

O relacionamento entre investidor e empresa é mantido numa linha extremamente 

sensível de situação momentânea. Os investidores analisam o mercado e confiam nas 

informações que recebem das empresas em que mantém seus capitais investidos e, mediante 

todos os cenários recebidos, analisam e direcionam seus capitais. 

Investidores, clientes e a sociedade necessitam de informações confiáveis para que 

possam tomar suas decisões ou avaliar o resultado do uso dos recursos da sociedade 

administrados pelas empresas (FALCÃO, 1995). 

A perda de investidores, consequente desconfiança para retorno lucrativo em seus 

investimentos, deve ser vista como um problema ainda mais grave e difícil de tratar do que 

a rotatividade de funcionários e clientes (REICHHELD, 1996). 

No final da década de 90, esse relacionamento sofreu um choque. Foram descobertas 

fraudes na divulgação das informações dos resultados financeiros de algumas grandes empresas 

norte-americanas e o grau de confiança dos investidores nas empresas e na Governança 

Corporativa foi gravemente abalado (BORGERTH, 2007). 

Segundo Borgerth (2007), essa descoberta gerou um impacto negativo mundial, pois 

essas empresas comercializavam suas ações na NYSE e NASDAQ, e ainda, estavam 

relacionadas entre as melhores empresas para se trabalhar, ou seja, possuíam uma imagem e 

reputação de estabilidade corporativa diferenciada. Esse impacto negativo causado no mundo 

financeiro atingiu proporções sem precedentes. 

As empresas manipularam as informações dos seus resultados fiscais com o objetivo 

de passar uma imagem de estabilidade financeira ao mundo corporativo e aos seus 

investidores, porém não refletiam a realidade. Com tal ação, seu objetivo foi de evitar o abalo 

negativo em sua imagem e, consequentemente, a evasão dos investimentos com o término do 
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relacionamento com seus investidores. 

Ainda segundo Borgerth (2007), esse abalo no mercado financeiro colocou em cheque 

toda a Governança Corporativa das empresas, pois com essa grave descoberta, o mundo dos 

negócios passou a questionar a gestão das empresas, suas efetivas providências no sentido de 

garantir seu desenvolvimento e crescimento, sustentabilidade, sua garantia de retorno para 

investimentos. Os investidores passaram a questionar as informações que recebiam. 

As fraudes originaram uma das maiores reformas financeiras da história norte-

americana: em julho de 2002 foi sancionada a Lei SOX como um organismo regulador das 

empresas de auditoria garantindo a integridade das informações e a responsabilidade penal 

da alta administração sobre elas (BORGERTH, 2007). 

Com sua criação, pretendeu-se a aplicação das exigências da Governança 

Corporativa, coibindo a prática de fraudes. Essas exigências tranquilizariam os investidores com 

a implementação de mudanças efetivas e sustentáveis, trazendo transparências no 

fornecimento de informações ao mercado além do envolvimento direto, sujeito a severas 

punições, dos executivos responsáveis pela empresa. 

Outro objetivo atribuído à sua criação foi de restabelecer a confiança do mercado 

nas empresas e estabelecer a adoção de padrões éticos no tratamento das informações 

financeiras e seu respectivo direcionamento aos investidores (BORGERTH, 2007). 

A lei determina a criação de registros, controles e autorizações para a manipulação de 

quaisquer processos da área de TI, onde constem informações que, de alguma maneira, podem 

afetar os resultados financeiros da empresa, assim sendo, gerou um impacto também na 

Governança de TI das empresas. 

Os padrões determinados pela lei foram implantados nas empresas e geraram a 

necessidade de adequação das políticas, regras e procedimentos, ou seja, adequação total 

da Governança Corporativa às suas requisições. 

Nas próximas seções são apresentados os conceitos fundamentais da Governança 

Corporativa, sua amplitude nas empresas e da Governança de TI, sua importância e 

regulamentações na área de TI, influenciando diretamente os sistemas de informações. 

 

2.4  GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

A Governança surgiu nos Estados Unidos e Inglaterra no final da década de oitenta, 

quando investidores institucionais passaram a se mobilizar contra algumas corporações que 

eram administradas de maneira irregular, em detrimento dos investidores. Logo, foi se 

expandindo pelo mundo, passando inicialmente pela Inglaterra e depois se estendendo pelo 
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resto da Europa (MARTINS, HILDEBRAND e ZIVIANI, 2008). 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2011) define a Governança 

como um sistema pelo qual as sociedades são dirigidas, envolvendo os relacionamentos 

entre Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal. 

O termo Corporate Governance (CG) é uma expressão inglesa que deu origem ao 

termo Governança Corporativa (GC). Esta pode ser considerada como um conjunto de 

princípios norteadores e de práticas que regem as relações entre as diferentes categorias de 

stakeholders ou públicos relevantes e a administração da empresa ( MARTINS, 

HILDEBRAND e ZIVIANI, 2008). 

A finalidade da Governança Corporativa é aumentar valor para a sociedade, facilitar 

seu acesso ao capital e aprimorar o desempenho da organização. Visa garantir a ética da 

organização na geração e proteção dos benefícios para todos os investidores, certificando 

assim a continuidade dos relacionamentos entre eles e as empresas (IBGC, 2011). 

A Governança Corporativa lida com os caminhos pelos quais os investidores das 

corporações asseguram que terão retornos significativos de seus investimentos (SÊMOLA, 

2003). 

O IBGC (2011) define ainda a Governança Corporativa como sendo o sistema que 

assegura aos sócios e proprietários, a governabilidade estratégica da empresa e a efetiva 

monitoração da diretoria executiva, sua aplicação efetiva garante o aumento de valor da 

sociedade, facilitando seu acesso ao capital e contribui para a sua sustentabilidade. 

Garantir aos sócios a equidade, transparência, responsabilidade pelos resultados 

(accountability) da empresa e total cumprimento das leis do país (compliance) também são 

tidas como definições para a Governança Corporativa (SÊMOLA, 2003). 

O  relacionamento entre a propriedade e seu gerenciamento é mantido por meio de 

um conselho de administração, de uma auditoria independente e de um conselho fiscal, 

instrumentos fundamentais para o exercício da Governança Corporativa (SÊMOLA, 2003). 

Um gestor com interesses individuais certamente destoa das premissas pregadas 

pelos proprietários por meio da Governança Corporativa. Atitudes assim geram conflitos e se 

dão em virtude da busca maximizada de ganhos, porém focada numa utilidade particular. 

Segundo Lodi (2000), a Governança Corporativa surgiu para minimizar os conflitos entre 

gestores e proprietários, pois determina regras e procedimentos que esclarecem os papéis 

resultantes, separados, entre a propriedade e a gestão corporativa. 

A Governança Corporativa busca, essencialmente, a perpetuação das organizações. 

Trata- se de práticas de gerenciamento avaliadas por uma abrangência bastante significativa de 
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posições, que se estendem desde questões legais, como o direito dos investidores, questões 

financeiras que medem o retorno do investimento e a geração de valor, chegando até questões 

externas à organização, como questões ambientais (ANDRADE e ROSSETTI, 2004). 

A criação de valor para o investidor, além de ser uma das finalidades estratégicas 

da organização, tem sido analisada, principalmente, sobre quatro vertentes (IBGC, 2011): 

• Organizacional; 
 

• Financeira; 
 

• Social; 
 

• Política. 
 

 

Cada uma dessas quatro frentes desenvolvem importantes papéis na agregação de 

valor para o investidor, pois lidam com vertentes corporativas que influenciam decisivamente as 

tomadas de decisões dos investidores em manter ou não, seu relacionamento com a 

empresa (IBGC, 2011). 

Existem discussões sobre os objetivos corporativos das empresas, vistos pela ótica 

dos investidores e vistos pela ótica dos demais envolvidos e afetados nos negócios: os 

stakeholders (AGLIETTA, 2000). 

Nas últimas décadas os estudos que debatem a relação entre empresa, investidores e 

stakeholders vêm se fortalecendo, principalmente influenciados pelos movimentos mundiais 

de estratégias mercadológicas de privatizações, fusões, aquisições e da expansão corporativa 

insuflada pela globalização (CHILD e YAN, 1999; LAZONICK e O'SULLIVAN, 2000). 

Face à alta velocidade de movimentação do mercado, e influenciada pelas 

estratégias corporativas das empresas, a GC passa a ser uma peça integrante da nova 

estrutura financeira mundial. 

Faz parte de seu leque de atividades, desenvolver a gestão corporativa como um 

sistema de alerta contra as incertezas empresariais e financeiras e, atualmente, possui total 

condições para tal, pois se baseia num mundo de informações registradas e transparentes. 

A Governança Corporativa exerce uma ação essencial no processo de formação de 

mercado de capitais nacionais, tornando-os mais confiáveis e sustentáveis (ARAÚJO, 2000). 

Segundo Scott (1997), a Governança Corporativa é tida como o conjunto de normas, 

regras e procedimentos que estabelecem uma estrutura constitucional com condições de definir 

as relações existentes entre os investidores, diretores, empregados, clientes, fornecedores e a 

comunidade em geral. 
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Segundo o IBGC (2011), os objetivos essenciais da Governança Corporativa são: 
 

• Maximização de valor através do fornecimento e disponibilização de uma 

estrutura ágil e eficiente de incentivos para a administração da empresa; 

• Determinar responsabilidades a fim de evitar que os gestores promovam 

qualquer tipo de expropriação de valor em detrimento aos investidores e 

demais partes interessadas. 

 

Seguindo esses objetivos, a Governança Corporativa busca garantir a geração de valor 

para o investidor no universo em que atua no mercado, no zelo pelos interesses dos 

empregados, na consideração pelas necessidades do ambiente e da comunidade local e na 

continuidade das relações entre clientes e fornecedores, garantindo a continuidade da qualidade 

dos serviços prestados e obediência à legislação vigente e regulatória, sob a qual as empresas 

estão submetidas (SHERIDAN e KENDAL, 1992). 

As companhias que adotam boas práticas de Governança Corporativa tendem a ser 

mais valorizadas no mercado, pois externam a transparência em suas mais variadas relações 

comerciais, financeiras e sociais. Dessa forma, repassam com uma maior segurança suas 

informações aos investidores (IBGC, 2011). 

No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), juntamente com o Banco 

Central do Brasil (BACEN) e a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), vêm 

incentivando e atuando fortemente na orientação para a adoção das práticas da Governança 

Corporativa e destacando as empresas que as adotam (IBGC, 2011). 

Segundo Rabelo e Silveira (1999) a Governança Corporativa eficiente deverá prover 

uma estrutura e mecanismos especializados de incentivos, salvaguardas e resolução de 

conflitos que possam remover a continuidade dos relacionamentos comerciais. 

A Governança Corporativa é vista como um sistema seguro e eficiente de regulação, 

operação e controle da empresa a fim de garantir o cumprimento de seus planos estratégicos 

de médio e longo prazo, assim sendo, utiliza-se da área de TI para o atendimento de seus 

objetivos. 

Desde sua criação a área de TI existe com o objetivo de facilitar as atividades 

cotidianamente desenvolvidas e face à sua oferta de ferramentas de controle e gestão, 

infiltrou-se na maioria das empresas fornecendo uma nova infraestrutura de comunicação. 

As empresas precisam de todo o suporte que a TI fornece para garantir a integridade 

e segurança de suas informações, pois estas segundas são consideradas como o maior 

patrimônio que uma empresa pode possuir (DIAS, 2000). 
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2.5  GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

Com sua atividade voltada diretamente a governar e dependente de tecnologia para 

poder desempenhar seu papel, a Governança Corporativa possui uma importante aliada: a 

Governança de Tecnologia da Informação (GTI). 

A GTI está diretamente ligada aos conceitos de qualidade, pois determina as 

políticas, regras e procedimentos voltados à estrutura e processos informatizados de maneira a 

assegurar a sustentação e garantir informações confiáveis às estratégias da organização 

(SHLEIFER e VISHNY, 1997). 

Segundo Gremberger (2004) a GTI deve controlar, desenvolver e implementar 

novas estratégias tecnológicas a fim de, cada vez mais, assegurar o elo de ligação entre a TI e o 

negócio da empresa. A ligação efetiva entre a GTI e o negócio da empresa, reforça e embasa a 

Governança Corporativa (TEIXEIRA e PONTE, 2004). 

Segundo Weill e Ross, (2004), a GTI pode ser definida como sendo um modelo de 

como as decisões corporativas podem ser tomadas e as responsabilidades direcionadas, a 

fim de se pregar uma postura desejável no uso da TI. 

O comportamento desejável da GTI deve estar diretamente alinhado à Governança 

Corporativa e, consequentemente, alinhado com a missão, estratégia, valores, normas e cultura 

da empresa (WEILL, 2004). 

A GTI consiste em regulações e mecanismos de liderança, estrutura organizacional 

e processos que garantam a continuidade das estratégias e objetivos da empresa (BOARD 

BRIEFING ON IT GOVERNANCE, 2006). 

A GTI busca o compartilhamento de decisões de TI com os demais dirigentes da 

organização, assim como estabelece as regras, a organização e os processos que nortearão o 

uso da TI pelos usuários, departamentos, divisões, negócios da organização, fornecedores e 

clientes, determinando como a TI deve prover os serviços para a empresa (BOARD 

BRIEFING ON IT GOVERNANCE, 2006). 

 Governança de TI implica um sistema em que todas as partes interessadas, incluindo 

a alta gestão, clientes internos e departamentos específicos como os financeiros possuam as 

informações necessárias para o suporte à sua tomada de decisão (NA-YUN et al., 2010). 

Trata-se de um processo que abrange também os recursos humanos e toda a estrutura 

da empresa, para tal, a GTI é fundamentada num tripé formado por profissionais de TI e 

usuários, desenvolvedores e tecnologia (TEIXEIRA e PONTE, 2004). 

O objetivo da GTI é garantir a disponibilização de uma estrutura de informações 

capaz de monitorar toda a empresa (BOARD BRIEFING ON IT GOVERNANCE, 2006). Essa 
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estrutura se subdivide em sistemas, rotinas e processos informatizados. 

A Governança de TI deve ser definida pela área de TI, porém, deve estar 

totalmente alinhada às estratégias de negócios da empresa, ou seja, alinhada à Governança 

Corporativa (WEILL, 2004). 

Segundo Luftman (2004), a GTI tem a responsabilidade monitorar e manter a segurança 

das informações da empresa, a fim de que seja garantida sua segurança. 

A estrutura básica da GTI permite o relacionamento entre as atividades desenvolvidas 

pelas áreas da empresa. A Figura 2.1 apresenta a estrutura básica da GTI. 

 
Figura 2.1 - Estrutura Básica da Governança de Tecnologia da Informação 

Fonte: Adaptado de ITGI (2011) 
 

A Figura 2.1 mostra a Governança de TI e sua estrutura básica de monitoramento, 

evidenciando, segundo ITGI (2011), que a atividade de gerenciamento de riscos é 

desenvolvida pela Governança de TI sem a perda de foco nos valores e estes devem estar 

alinhados às estratégias de negócios, que por sua vez monitoram o desempenho da empresa 

por intermédio do gerenciamento de recursos disponíveis e, sob todos os riscos assumidos, o 

ciclo reinicia. 

Os procedimentos determinados pela Governança de TI são criados a partir de 

regras hierárquicas de acessos e controles, aplicados nos acessos e nas informações 

manipuladas pelos usuários através dos sistemas de informações (ITGI, 2011). 

A sequência de atividades desenvolvidas sobre as informações das empresas são 

chamadas de processos e, na área de TI essa sequência é chamada de Processos de TI. Estes 

são regrados e determinados pela Governança de TI, para todos os processamentos das 

informações das empresas (PAO, 1989). 
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2.6  OS PROCESSOS OPERACIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

Os processos de TI são mecanismos que definem as atividades e que reduzem o nível 

de erros nos processamentos das informações, dessa forma, garantindo uma maior 

segurança na execução e disponibilização das informações processadas (ITGI, 2011). 

Os processos possibilitam que as execuções dos processamentos de TI sejam 

impessoais, não dependam da intervenção específica de algum profissional para a sua 

execução. Assim sendo, não há dependência de quem executará as atividades, com a 

especificação dos processos, serão processadas as mesmas rotinas, avaliados os mesmos 

parâmetros, produzidos os mesmos resultados (ITGI, 2011). 

O Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) é um guia 

de melhores práticas em TI. Ele tem a responsabilidade de orientar os gestores por meio de 

uma série de processos determinados para a área de TI (HAWKINS, ALHAJJAJ e KELLEY, 

2003). 

Ainda segundo Hawkins, Alhajjaj e Kelley (2003), o COBIT define que os processos 

de TI possuem os seguintes critérios: 

• Eficiência: Refere-se à provisão da informação através da melhor forma de 

utilização dos recursos; 

• Efetividade: Lida com a relevância da informação e pertinência aos processos 

de negócio bem como a sua disponibilidade em prazo apropriado, de forma 

correta, precisa, consistente e em formato adequado para utilização; 

• Confidencialidade: Refere-se à proteção de informação privilegiada contra 

divulgação não autorizada; 

• Integridade: Relaciona-se com a precisão e exatidão da informação, bem como 

sua validade de acordo com os padrões e expectativas de negócios 

estabelecidos; 

• Disponibilidade: Relaciona-se a prover a informação no momento em que 

for requerido pelos processos de negócio, o que inclui também a salvaguarda 

dos recursos; 

• Conformidade: Lida com o cumprimento das leis, regulamentos e cláusulas 

contratuais as quais um determinado processo de negócio está sujeito; 

• Confiabilidade: Refere-se ao fornecimento, por parte dos sistemas, de 

informações apropriadas aos gerentes para a tomada de decisões. 
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Baseando-se nesses critérios de controle, as empresas se utilizam do COBIT como um 

guia para a regularização de processos na área de TI. 

Todas as empresas processam suas informações por meio da execução de processos de 

TI e as reportam ao mercado e investidores através de relatórios de controle. Dessa forma, a 

importância da correta execução, em cada um dos processamentos planejados das informações, 

é estrategicamente considerável (ITGI, 2011). 

Apesar da efetiva regulamentação da Governança Corporativa, da GTI e órgãos 

fiscalizadores presentes, algumas grandes empresas norte-americanas manipularam os 

resultados das execuções de seus processamentos, alterando valores financeiros (LOBO e 

ZHOU, 2006). 

A falta de alinhamento de informações entre a diretoria e os investidores e as 

atuações pouco rígidas da área de auditoria, relegando a um segundo plano as exigências 

contratuais de proteção aos acionistas, foram primordiais para o colapso ocorrido no final 

da década de 90 (PALEPU e HEALY, 2003). 

Ainda segundo Palepu e Healy (2003) a fragilidade nesse relacionamento se dá 

quando, efetivamente, o controle das informações falha ou permite a ocorrência de falhas, 

assim sendo, descumprindo as regras impostas pela Governança Corporativa. 

Essas falhas permitem que sejam praticadas atividades ilícitas e fraudulentas nas 

empresas, inclusive sobre suas informações, consequentemente, gerando imagens irreais de 

cenários corporativos. 

A seção seguinte apresenta a Lei SOX, sua origem, os fatos que levaram o senado 

norte- americano a criá-la, seu foco no controle de registros e segurança e seus criadores. 

 

2.7  LEI SARBANES-OXLEY 
 

Investidores possuem a capacidade de analisar as situações e perceber oportunidades de 

bons negócios. Eles conseguem avaliar as informações obtidas no mercado por meio dos 

cenários cotidianos, observando as ocorrências de variações no preço das ações e, 

obviamente, confiando nas informações recebidas. 

O mercado sempre reflete as informações disponíveis, fornecidas pelos resultados 

financeiros das empresas, dessa maneira, os preços correntes (atuais) no mercado refletem o 

valor presente dos títulos. Deste modo avalia-se que os preços das ações variam de acordo 

com o mercado, que poderá sofrer alterações positivas ou negativas fazendo com o que 

reflita a sua atual situação (SANTOS e SANTOS, 2005). 
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O relacionamento entre mercado, investidores e resultados financeiros, sofreu um 

abalo no final de década de noventa, quando foram descobertas fraudes nos resultados 

fiscais de algumas grandes empresas norte-americanas, que comercializavam suas ações na 

NYSE e NASDAQ (BORGERTH, 2007). 

Segundo Borgerth (2007), foram utilizadas técnicas e transações específicas para a 

manipulação de dados dos relatórios financeiros por parte dos executivos chefes das 

empresas fraudadoras, gerando uma falsa imagem de estabilidade. Esses fatos deram origem 

a uma das maiores reformas financeira da história norte-americana, a criação da Lei SOX. 

A lei foi assinada pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Jorge W. Bush em 

30 de julho de 2002 e tornou-se conhecida mundialmente pela junção dos sobrenomes de seus 

criadores, os senadores norte-americanos Paul Spyros Sarbanes e Michael Garver Oxley 

(BIOGRAPHICAL DIRECTORY OF THE UNITED STATES CONGRESS, 2011). 

A lei busca a eficiência das informações no mercado de capitais, uma vez que os 

investidores utilizam estas informações para direcionar suas atividades, facilitando assim a 

análise do risco que estarão assumindo e avaliando qual a sua chance de retorno 

(BORGERTH, 2007). 

Como um organismo regulador das empresas de auditoria, a lei foi criada para garantir 

a integridade das informações e a responsabilidade penal da alta administração sobre elas. 

Suas exigências afetaram a forma como as empresas de capital aberto passaram a relatar suas 

operações financeiras, impondo a responsabilidade penal na alta administração. 

A Lei SOX determina que sejam processados aqueles que busquem destruir, alterar, ou 

falsificar informação financeira e seus respectivos registros (MOORE e SWARTZ, 2003). 

Segundo Borgerth (2007), a Lei SOX determina a obrigatoriedade de práticas de 

controle e segurança nos sistemas de informações, aplicativos e redes, além de rígidos critérios 

na utilização de aplicações terceirizadas por empresas sob o âmbito da lei. 

Dividida em onze capítulos e em diversas seções, a Lei SOX tem na Seção 404 a 

definição dos controles internos da empresa e os critérios que avaliam esses controles. Nessa 

seção são abordadas as exigências que direcionam as adequações nos processos das 

informações dos sistemas de informações nas empresas. 

A certificação da Seção 404 é feita por meio de análises desenvolvidas pela área de 

auditoria interna e por autoavaliação da empresa. A certificação final é fornecida por uma 

auditoria independente (ANDRADE, 2004). 

Ainda segundo Andrade (2004), a Lei SOX fundamenta-se nos quatro valores da 

própria Governança Corporativa:  
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• Compliance: estar de acordo e fazer com que se cumpram os regulamentos 
impostos às atividades da instituição; 

 
• Accountability : devida prestação de contas aos níveis hierárquicos superiores; 

 
• Disclosure: exposição de riscos e benefícios a fim de esclarecer a transparência 
nas informações; 

 
• Fairness: garantia do senso de justiça. 

 
 
 

Baseada nesses valores, a Lei SOX gerou a necessidade de adequações nas empresas 

que pretendiam iniciar ou dar continuidade na comercialização de suas ações nas bolsas norte- 

americanas.  

A decisão de abertura de capitais tem o objetivo de captar recursos para futuros 

investimentos, atraindo investidores e consequente crescimento corporativo (NETO et al., 

2000). 

A fundamentação da Lei SOX em valores como Compliance e Accountability, remete 

às atividades por ela regradas como auditáveis, garantindo assim uma maior segurança e 

tranquilidade aos investidores e mercado (DEFOND e FRANCIS, 2005). 

Segundo Defond e Francis (2005), além dos rígidos parâmetros legais impostos às 

empresas com ações negociadas nas bolsas americanas, seu conjunto de regras busca garantir: 

• A criação de mecanismos confiáveis de auditoria; 
 

• A criação de comitês para supervisionar suas atividades e assegurar maior 

independência na atuação da auditoria externa, de modo a mitigar riscos aos 

negócios e evitar fraudes; 

• Garantir a transparência dos resultados contábeis das companhias. 
 

 

Ainda segundo Defond e Francis (2005), a criação da Lei SOX evidenciou ainda 

mais a área de auditoria. Ela determina a inclusão de políticas de retenção de informações por 

tempo determinado e sua destruição após essa validade (BEQUAI, 2003; ANISINGARAJU, 

2003) e ainda segundo Chan (2004), define que todas as informações devem estar disponíveis 

para fins auditáveis. 

Segundo Borgerth (2007), a Lei SOX fez diversas mudanças, com o compromisso 

fundamental de melhorar a independência da auditoria externa, tais 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. 
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• Estabeleceu critérios quanto à criação e à composição do comitê de 

auditoria, como: 

• Todas as empresas devem ter um comitê composto inteiramente por 

membros que são independentes da 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. 

 

A Securities and Exchange Commission (SEC) foi criada pela seção quatro da 

Securities Exchange Act  (SEA) em 1934, e trata-se de uma agência federal norte-americana, 

responsável pela  aplicação  das  leis  de  títulos  federais  e  regulação  do  mercado  de  

valores  mobiliários (DEFOND e FRANCIS, 2005). 

Segundo Defond e Francis (2005), a Lei SOX transformou a auditoria de uma 

atividade autorregulada e supervisionada pela SEC em uma atividade diretamente controlada 

pela Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Criada em 2002 no Artigo 101 

da Lei SOX, a PCAOB é supervisionada pela SEC.  

A PCAOB trata-se de um conselho de fiscalização de contabilidade de companhias de 

capital aberto, e tem o poder de: 

• Registrar empresas de contabilidade pública que preparam os relatórios de 

auditoria para os emitentes; 

• Definir a auditoria, controle de qualidade, ética, independência e outras 

normas relacionadas com a preparação dos relatórios de auditoria por parte dos 

emitentes; 

• Realizar inspeções na contabilidade das empresas públicas registradas; 

• Conduzir investigações e impor processos disciplinares e sanções adequadas 

em casos justificados de fraudes, para todas as pessoas envolvidas, incluindo-se 

multas de até US$ 100 mil contra auditores individuais e US$ 2 milhões 

contra empresas de auditoria; 

• Executar outras tarefas ou funções, determinadas pela SEC ou conselho 

administrativo, a fim de promover a elevação dos padrões profissionais, 
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melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela auditoria; 

• Processar e ser processado, reclamar e defender, em sua denominação social 

e através de seu próprio conselho, com a aprovação da SEC, em qualquer 

tribunal estadual, Federal ou outros; 

• Realizar as suas operações, manter escritórios, e exercer todos os seus direitos 

e poderes em qualquer parte dos Estados Unidos da América, sem levar em 

conta qualquer qualificação de licenciamento, ou outra disposição de lei 

estadual ou municipal; 

• Contratação de pessoal, contadores, advogados e outros agentes que possam 

ser necessárias ou apropriadas para a missão da PCAOB; 

• Alocar, avaliar e cobrar taxas contábeis, celebrar contratos, executar 

instrumentos e executar todos e quaisquer outros atos necessários para a 

realização das suas operações e no exercício dos seus poderes nos termos da Lei 

SOX. 

 

Com a geração desse cenário auditável, a Lei SOX teve por objetivo garantir a 

aplicação das políticas da Governança Corporativa nas empresas, diminuindo a probabilidade 

e coibindo a ocorrência da prática de fraudes e, com isso, restabelecer a confiança dos 

investidores e mercado, estabelecendo a adoção de padrões éticos no tratamento das 

informações financeiras das empresas (BORGERTH, 2007). 

As aplicações das adequações às exigências da Lei SOX, tranquilizam os investidores 

com a implementação de mudanças efetivas e sustentáveis, trazendo transparências no 

fornecimento de informações ao mercado além do envolvimento direto, sujeito a severas 

punições, dos executivos responsáveis pela empresa. Com a criação da Lei SOX os 

relacionamentos entre empresas, mercado e investidores foram fortalecidos (CHAN, 2004). 

Segundo Kaarst-Brown e Kelly (2005), a lei gerou um impacto também na Governança 

de TI das empresas, pelo fato de que as exigências de adequação à lei determinem a geração 

de registros, controles e autorizações para a manipulação de quaisquer processos em que sejam 

manipuladas informações financeiras.  

A Governança de TI lida com a parte operacional das informações das empresas, sendo 

a responsável pelo controle e segurança dos sistemas (KAARST-BROWN e KELLY, 2005). 

Dessa forma todos os processos pertencentes às rotinas dos sistemas de informações 

financeiros e que em algum momento poderiam causar alguma variação nos resultados 

financeiros das empresas, foram analisados e sofreram adequações. 
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2.8  PONTOS FUNDAMENTAIS DE APLICABILIDADE DA LEI SARBANES-OXLEY 
 

Segundo Borgerth (2007), existem dois pontos fundamentais que devem ser 

observados, com respeito à aplicabilidade da Lei SOX na disponibilização das informações 

das empresas pela utilização dos sistemas de informações e aplicativos: 

1 - Segurança: a aplicação do conteúdo da Lei SOX deve ocorrer entre toda a cadeia 

de comunicação da empresa (processos) e nos recursos concernentes aos sistemas de 

informações financeiras (PARKINSON e BLOOM, 2003). 

2 - Controle de registros: a lei baseia-se no registro das informações que possam ser 

utilizadas no rastreamento das atividades desenvolvidas na manipulação de informações 

financeiras. 

Esses controles asseguram a garantia da integridade do fluxo das informações. A Lei 

SOX enfatiza estratégias de contingência, planos alternativos para eventuais casos de pane que 

assegurem a continuidade das atividades envolvidas, essa estratégia contingente exige uma 

redundância monitorada de tecnologia, recursos e aplicativos de backup. 

Os sistemas de informações e seus aplicativos de manipulação das informações, 

bem como os processos corporativos envolvendo a área financeira das empresas, foram 

adequados para serem monitorados pelos controles determinados pela Lei SOX. A Figura 2.2 

mostra a atuação dos controles da L ei SOX implantados nos processos corporativos. 

 

 
Figura 2.2 - Atuação dos controles da Lei SOX nos processos corporativos 

Fonte: Adaptado de IMASTERS (2011) 
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Conforme mostrado na Figura 2.2, os controles da lei SOX foram implantados nos 

processos corporativos, gerando controles SOX nos processos financeiros e também nos 

processos de TI. 

Os controles SOX geraram impactos na área financeira pois, tanto a segurança como o 

controle de registros dos processos, tiveram um acréscimo no número de procedimentos. 

Foram envolvidos níveis hierárquicos superiores, como gerentes e superintendentes como 

autorizadores das atividades.  

As alterações nas sequências de procedimentos tornaram as manipulações das 

informações financeiras auditáveis e geraram impactos nos processos operacionais. 

O processamento das aplicações financeiras na área de TI também foi impactado, 

pois, as execuções das rotinas passaram a gerar registros de controle auditáveis. O tempo 

de execução dos processamentos foi estendido assim como houve aumento do volume de 

informações armazenadas. 

A ocorrência desse impacto na adequação à Lei SOX, além de ser vista como uma 

exigência para as empresas que pretenderam dar continuidade à comercialização de suas 

ações nas bolsas norte-americanas serviu também como uma oportunidade para as empresas 

reverem seus processos e avaliações dos controles internos (GELATTI, MENEGHETTI e 

SILVA, 2010). 

De acordo com Lobo e Zhou (2006), que analisaram o impacto da Lei SOX no 

conservadorismo das empresas americanas, houve aumento no conservadorismo com os 

resultados assimilando mais rapidamente as más notícias do que as boas no período seguinte 

a adequação à Lei SOX. 

Após a promulgação da Lei SOX em 2002 nos Estados Unidos, os japoneses 

promulgaram outra lei semelhante em seu país em 2006, pois sofreram com problemas 

semelhantes de fraudes fiscais.  

A Lei SOX japonesa é chamada de Japan SOX ou J-SOX e, assim como a L ei SOX 

norte-americana, busca evitar a ocorrência de fraudes, através da implantação de controles 

internos e segurança das informações (JAPANSOCIETY, 2011). 

A maior semelhança entre as duas leis está no fato de que ambas exigem das gestões 

das empresas a avaliação da eficácia dos controles internos sobre relatórios financeiros 

(YANHONG, 2010). 

Assim como as empresas, os bancos buscam a maximização do retorno financeiro e 

a minimização dos riscos envolvidos nesse processo (OLDCORN e PARKER, 1998). 
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Por meio das informações obtidas nos cenários do mercado mundial, os bancos 

observam as ocorrências de variações nos preços das ações e confiam nessas informações, 

assumindo os riscos (BCBS, 2005). 

Dessa forma, com objetivo de se evitar catástrofes financeiras nos bancos, foram 

criadas exigências mínimas para os capitais, que foram implantadas e tiveram que ser 

cumpridas pelos bancos comerciais como precaução contra o risco de crédito. 

A determinação dessas exigências foi feita no acordo de capital de Basiléia, 

oficialmente denominado International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, também conhecido por Tratado de Basiléia. 

O Tratado de Basiléia foi firmado em 1988 na cidade de Basiléia na Suíça e 

ratificado, inicialmente, por mais de cem países. Foi chamado de Tratado de Basiléia I e após 

este já foram estabelecidos o II e o III, todos com o objetivo de minimizar as possibilidades da 

ocorrência de um caos financeiro bancário. 

No próximo capítulo é apresentada a metodologia que foi adotada para o 

desenvolvimento do trabalho, nele é descrito o método utilizado na pesquisa bem como os 

motivos da sua escolha. 
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3.  METODOLOGIA E LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
 

Adotou-se a metodologia de pesquisa descritiva e a metodologia de pesquisa exploratória. 

A pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2002).  

São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

tais como o questionário e a observação sistemática. 

As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente 

realizam os pesquisadores preocupados com a atuação prática (GIL, 2002). 

A Pesquisa Exploratória têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu 

planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 

variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) 

levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a compreensão". Embora o 

planejamento da pesquisa exploratória seja bastante flexível, na maioria dos casos assume a forma 

de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso (GIL, 2002). 

Neste trabalho foi também adotado o método do estudo de caso para a pesquisa de 

campo pelo fato deste método agregar dados reais r elatados por personagens que 

participaram das atividades abordadas no trabalho. A adoção do método do estudo de caso é 

adequada quando o pesquisador possui um baixo controle da situação estudada (YIN, 2005). 

O método do estudo de caso permite que sejam analisadas situações onde não possam 

ser feitas manipulações relevantes. Os dados são coletados a partir de fontes baseadas em 

relatos, documentos ou observações (STAKE, 2001). 

O método do estudo de caso permite que a situação seja estudada com base em 

situações contemporâneas ou passadas e que sejam importantes para o esclarecimento do 

trabalho proposto (STAKE, 2001). 

Segundo Stake (2001) o método do estudo de caso é apropriado quando: 
 

• O caso sob o estudo é raro ou extremo, não existindo muitas situações 

semelhantes para que sejam feitos estudos comparativos; 

• O caso é revelador, permitindo o acesso a informações não facilmente disponíveis. 
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Assim sendo, foram levantadas informações junto a um analista de sistemas, da área 

financeira de uma empresa e especialista em finanças, com respeito à validação da sequência dos 

processos de TI e às adequações de processos operacionais de TI da área financeira nos períodos 

definidos como Pré Lei SOX e Pós Lei SOX. 

 

3.1  LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
 

As informações apresentadas no trabalho foram obtidas junto a um profissional de TI e 

especialista em finanças, que trabalha na área financeira de uma empresa, através de pesquisas 

nos relatórios anuais da empresa. Por motivo de sigilo com respeito às informações, o nome da 

empresa foi omitido. 

O ambiente no qual essas informações foram processadas e armazenadas é o da 

plataforma Mainframe. O modelo do computador Mainframe utilizado nesses processamentos é 

o IBM z990, e tem a capacidade de processar 450 milhões de informações por segundo. 

Os programas tiveram seus códigos-fonte desenvolvidos na linguagem COBOL II e 

manipulavam informações do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) IBM 

DB2 (www.ibm.com), ferramentas inerentes à plataforma Mainframe. 

O levantamento dessas informações foi feito por um profissional de TI e especialista 

em finanças, mediante consultas a arquivos históricos, onde estão armazenadas as 

informações dos processamentos das aplicações Online e do processamento das rotinas 

Batch, nos períodos definidos como Pré Lei SOX e Pós Lei SOX. 

A Tabela 3.1 mostra as datas de início e término dos períodos definidos como Pré Lei SOX 
 

e Pós Lei SOX. 
 

Tabela 3.1 - Períodos Pré Lei SOX e Pós Lei SOX 
Pré Lei SOX Pós Lei SOX 

Início Fim Início Fim 

Março-2006 Junho-2006 Outubro-2006 Abril-2008 

 
 
3.2  ADEQUAÇÃO DOS PROCESSOS OPERACIONAIS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 
 

No levantamento das informações, a sequência dos processos de TI auditados pela Lei 

SOX na área financeira, envolveu os seguintes processos: 

a) Adequação dos programas à Lei SOX; 
 

b) Adequação dos processos de geração de relatórios à Lei SOX. 
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Ainda no levantamento das informações, foram percebidos impactos gerados com as 

adequações dos processos operacionais de TI da área financeira. Estes foram: 

c) Adequação das aplicações e rotinas da área financeira à Lei SOX; 
 

d) O impacto nos processos de controle Pós Lei SOX; 
 

e) O impacto no processamento das rotinas Batch Pós Lei SOX dividido em: 
 

• O tempo médio de processamento das rotinas Batch Pós Lei SOX; 
 

• O tempo médio de implementação de rotinas Batch Pós Lei SOX. 
 

f) O impacto no processamento das aplicações Online Pós Lei SOX dividido em: 
 

• O tempo médio de processamento das aplicações Online Pós Lei SOX; 
 

•  O tempo médio de implementação das aplicações Online Pós Lei 

SOX.  

                g) O impacto na quantidade de informações armazenadas Pós Lei SOX; 

     
a) Adequação dos Programas à Lei SOX 

 
Durante as adequações da empresa às exigências da Lei SOX, foram identificadas 

as necessidades de adequações nos: 

• Procedimentos de alterações em programas: são as fases que o responsável 

pela manutenção do programa a ser alterado deve executar até a conclusão da 

alteração; 

• Código-fonte do programa: adequação técnica do código programável de um 

sistema. 

 

Os programas identificados faziam parte de várias rotinas de processamentos em lote 

(Batch) do sistema financeiro.  

As rotinas Batch possuem a característica de armazenar, cumulativamente, as 

informações durante o dia em arquivos intermediários e, posteriormente durante a noite ou 

madrugada, executar os processamentos de todas essas informações no computador Mainframe 

atualizando-as nos arquivos e bancos de dados referentes.  

A Tabela 3.2 mostra a definição dos horários de início e término dos períodos noturno 

e madrugada, para as execuções dos processamentos Batch. 
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    Tabela 3.2 - Períodos noturno e madrugada dos processamentos Batch 
 

Períodos 

Noturno Madrugada 

Início Término Início Término 

19:30 0:00 0:00 7:00 
 

Foi identificada a necessidade de adequação de 35 programas que eram executados 

nos processamentos das rotinas Batch. Esses programas manipulavam informações financeiras 

e, por essa razão, durante seus processamentos geravam informações de valores que 

compunham montantes financeiros, constantes do balanço contábil da empresa. 

Os processamentos desses programas eram: diários, semanais, quinzenais e mensais e  

tratavam com a separação, cálculo, acumulação e armazenamento das informações 

financeiras. 

A Tabela 3.3 mostra as quantidades dos programas, a descrição de sua classificação 

como sendo Programa SOX e Programa Não SOX. 
 

Tabela 3.3 - Classificação de Programas SOX e Programas Não SOX 
 

 

Programas 
 

Tipo Descrição 
 

Quantidade 
 
 

Programas SOX 

Manipulam informações 
financeiras e podem influenciar 
nos montantes que compoem os 

resultados fiscais da empresa 

 
 

15 

 
 

Programas Não SOX 
Manipulam informações 

financeiras mas não influenciam 
nos resultados fiscais 

 
 

20 

 
b) Adequação dos Processos de Geração de Relatórios à Lei SOX 

 

A área financeira da empresa possui um Data Mart (DM) que recebe informações de 

um banco de dados. As informações são atualizadas no banco de dados e diariamente, num 

segundo momento, transferidas para o DM que por armazenar dados selecionados sobre as 

movimentações financeiras, passou a ser uma fonte de informações sobre os cenários 

financeiros da empresa. 

Segundo Inmon (2001) um Data Mart é um banco de dados departamental e armazena 

dados selecionados sobre as operações do departamento, essas informações são estratégicas e 

úteis, no suporte e apoio à tomada de decisão. 
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O acesso ao Data Mart da área financeira e as extrações de informações eram 

diários, gerando relatórios com os mais diversos cenários, montadas cotidianamente por vários 

usuários. 

Após as adequações às exigências da Lei SOX todas as extrações de informações do 

Data Mart passaram a ser monitoradas. Os acessos passaram a gerar registros de controle de 

acesso e das informações extraídas em cada atividade. 

Assim como nos Programas SOX, os relatórios dos cenários extraídos do Data Mart 

da área financeira, passaram a ser identificados como: 

• Relatório SOX: é aquele que extrai informações financeiras confidenciais; 
 

• Relatório  Não  SOX:  é  aquele  que  extrai  informações  financeiras 

não confidenciais. 

 
c) Adequação das Aplicações e Rotinas da Área Financeira à Lei SOX 

 
A análise foi desenvolvida sobre as informações das quantidades de aplicações Online 

e rotinas Batch que faziam parte dos processamentos financeiros da empresa e que tiveram 

a necessidade de serem adequadas às exigências da Lei SOX. 

Essas exigências determinaram a geração de autorizações e registros de controle, 

ambos rastreáveis a fim de permitir sua auditoria. 

 
d) O Impacto nos Processos de Controle Pós Lei SOX 

 
Com a adequação às exigências à Lei SOX, os usuários passaram a levar mais tempo 

em seus acessos e manipulações, uma vez que com as adequações à Lei SOX, os sistemas 

passaram a ter controles e registros das atualizações nas informações financeiras. 

Esse impacto foi sentido e aferido com extrações de informações dos processamentos 

em várias semanas, durante as manipulações das informações dos sistemas. 

A Tabela 3.4 mostra as datas dos processamentos em que foram extraídas informações 

no período Pré Lei SOX. 

 

  Tabela 3.4 - Datas dos processamentos no Período Pré Lei SOX 
 

Períodos Pré Lei SOX 

Início 6/3/2006 24/4/2006 15/5/2006 5/6/2006 19/6/2006

Término 10/3/2006 28/4/2006 19/5/2006 9/6/2006 23/6/2006
 
 
 
 



34 

 

A Tabela 3.5 mostra as datas dos processamentos em que foram extraídas informações 

no período Pós Lei SOX. 

 

  Tabela 3.5 - Datas dos processamentos no Período Pós Lei SOX 
 

Períodos Pós Lei SOX 

Início 2/10/2006 5/2/2007 25/6/2007 5/11/2007 14/4/2008

Término 6/10/2006 9/2/2007 29/6/2007 9/11/2007 18/4/2008
 
 
 

Foi desenvolvida uma análise sobre o tempo operacional dos usuários nas 

aplicações Online, fato que permitiu o cálculo de um percentual médio de acréscimo no 

tempo médio dos processamentos das aplicações Online. 

 
e) O Impacto no Processamento das Rotinas Batch Pós Lei SOX 

 
Os processamentos das rotinas Batch são sempre pré-determinados. A empresa possui 

um mapa de produção onde constam todos os processamentos das rotinas Batch da cada mês, 

para o ano inteiro. 

Dessa forma, nos horários pré-determinados as rotinas Batch são liberadas para 

processamento automaticamente por softwares de controle nos computador Mainframe e os 

tempos de suas execuções são previstos e estimados em função o volume de informações 

recebidas e processadas. 

A fim de se analisar o impacto que as adequações à Lei SOX trariam aos 

processamentos das rotinas Batch, foram obtidas informações semanalmente, em vários meses. 

As extrações de informações dos processamentos das rotinas Batch foram feitas em 

várias semanas, nas mesmas datas em que foram colhidas as informações dos processamentos 

Online. 

As datas referentes às extrações de informações dos processamentos Batch são 

mostradas na Tabela 3.4 para o período Pré Lei SOX e na Tabela 3.5 para o período e Pós Lei 

SOX. As informações de tempo obtidas permitiram o cálculo do percentual médio de acréscimo 

no tempo médio dos processamentos das rotinas Batch. 

Foi analisado também o tempo médio de implementação de rotinas Batch Pós Lei 

SOX, pois, com as adequações nas rotinas, atendendo as exigências da Lei SOX, as 

atividades de implementação sofreram um acréscimo de tempo em seu desenvolvimento. 
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f) O Impacto no Processamento das Aplicações Online Pós Lei SOX 
 

Foi desenvolvida uma análise sobre o tempo de processamento das aplicações, ou seja, 

o tempo operacional dos usuários nas aplicações Online. 

Esse fato que permitiu o cálculo do percentual médio de acréscimo no tempo médio 

dos processamentos das aplicações Online. 

As extrações de informações dos processamentos das rotinas Online foram feitas em 

várias semanas, nas mesmas datas em que foram colhidas as informações dos processamentos 

Batch.  

As datas referentes às extrações de informações dos processamentos Online são 

mostradas na Tabela 3.4 para o período Pré Lei SOX e na Tabela 3.5 para o período e Pós Lei 

SOX. 

Foi analisado também o tempo médio de implementação das aplicações Online Pós 

Lei SOX, pois, com as adequações feitas, atendendo as exigências da Lei SOX, as 

atividades de implementação sofreram um acréscimo de tempo em seu desenvolvimento. 

 
g) O Impacto na Quantidade de Informações Armazenadas Pós Lei SOX 

 
Com a criação de autorizações e registros de controle nas aplicações Online e nos 

processamentos das rotinas Batch, as áreas ocupadas em disco (hard-disk) pelos sistemas 

informatizados da área financeira, tiveram que ser redimensionadas. 

Foram analisados os percentuais de ocupação de espaço em disco, Pré Lei SOX e Pós lei 
 

SOX de três sistemas da área financeira: 
 

• Sistema de Contabilidade: rotina CO23; 
 

• Sistema de Recebimento (Contas a Receber): rotina RE41; 
 

• Sistema de Faturamento: rotina FA03. 

 

As informações obtidas permitiram análises nas situações abaixo descritas após as 

adequações dos processos de TI às exigências da Lei SOX: 
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4.  ANÁLISE COMPARATIVA E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O início do projeto de adequação da área financeira da empresa às exigências da Lei 

SOX, ocorreu em novembro de 2005. Essa data foi escolhida pela presidência e diretoria da 

empresa, conjuntamente com os investidores, após a decisão de se dar início à comercialização 

das ações da empresa nas bolsas de valores norte-americanas em junho de 2006, data final do 

projeto. 

Com as adequações às exigências da Lei SOX finalizadas e mediante as 

informações obtidas, foram desenvolvidas análises comparativas entre os processos envolvidos 

nos períodos Pré Lei SOX e Pós Lei SOX, apresentadas na sequência. 

 
4.1  ADEQUAÇÃO DOS PROGRAMAS À LEI SOX 
 

Com a adequação às exigências da lei SOX, foram identificados 15 programas que 

deviam ser alterados, conforme Tabela 3.3. Os procedimentos padrões definidos na empresa 

para a alteração do código-fonte de um programa classificado como Programa Não SOX, são: 

• Acessar a biblioteca de programas de produção no computador Mainframe; 
 

• Identificar a versão do programa que sofrerá a alteração no seu código-fonte; 
 

• Copiar a versão do programa para a área do programador responsável pela 

alteração; 

• Alterar o código-fonte do programa em questão; 
 

• Catalogar o programa na biblioteca de programas do ambiente de 

desenvolvimento; 

• Testar a execução da nova versão do programa no ambiente de desenvolvimento; 
 

• Validar os resultados dos testes junto aos usuários da área produto; 
 

• Gerar evidências dos testes executados no ambiente de desenvolvimento; 
 

• Solicitar o De Acordo via email, do gerente da área financeira para a 

catalogação da nova versão do programa na biblioteca de programas do 

ambiente de produção; 

• Catalogar o programa na biblioteca de produção, com a nova versão. 
 

 
Os procedimentos, adequados às exigências da Lei SOX, definidos para a alteração 

do código-fonte de um programa classificado como Programa SOX, são: 

• Solicitar autorização via email do gerente da área financeira para iniciar a 

alteração do programa; 
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• Acessar a biblioteca de programas de produção no computador Mainframe; 

• Identificar a versão do programa que sofrerá a alteração no seu código-fonte; 
 

• Copiar a versão do programa para a área do programador responsável pela 

alteração; 

• Alterar o código-fonte do programa em questão; 
 

• Solicitar autorização via email, do gerente para catalogar o programa na 

biblioteca de programas do ambiente de desenvolvimento; 

• Catalogar o programa na biblioteca de programas do ambiente 

de desenvolvimento; 

• Testar a execução da nova versão do programa no ambiente de desenvolvimento; 
 

• Validar os resultados dos testes junto aos usuários da área produto; 
 

• Gerar evidências dos testes executados no ambiente de desenvolvimento; 
 

• Encaminhar via email as evidências dos testes executados no ambiente de 

desenvolvimento ao gerente da área; 

• Solicitar o De Acordo via email, do usuário com respeito aos testes executados; 
 

• Solicitar o De Acordo via email, do gerente da área do usuário com respeito 

aos testes executados; 

• Solicitar o De Acordo via email, do gerente da área financeira com respeito 

aos testes executados; 

• Solicitar o De Acordo via email, do superintendente da área financeira para 

a catalogação da nova versão do programa na biblioteca de programas do 

ambiente de produção; 

• Catalogar o programa na biblioteca de produção, com a nova versão. 
 

 
A análise revela que os procedimentos referentes à adequação do programa 

classificado como Programa SOX possui um número maior de processos, pois, requerem 

autorizações registradas de níveis hierárquicos superiores, como gerente e superintendente.  

Esses novos procedimentos passaram a gerar registros das autorizações, provas factíveis 

em tempos de auditoria, quando comparado aos procedimentos que envolvem um programa 

classificado como Programa Não SOX. 

Além do impacto nos procedimentos, os programas identificados como Programas 

SOX foram alterados para gerar registros de informações sobre seus processamentos.  
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A Tabela 3.6 apresenta alguns dos 15 programas, mostrados na Tabela 3.3, 

classificados como Programas SOX e adequados às exigências da lei. 

 

Tabela 3.6 - Programas adequados às exigências da Lei SOX 
 

Programa Descrição Rotina 
P13A Atualização de clientes inadimplentes e adimplentes P011 
P45D Atualização de faixa de crédito para financiamentos P011 
L81S Consulta de pagamentos em atraso a mais de 30 dias L723 
S46D Inclusão de clientes de financiamentos imobiliários S232 
S46E Alteração de cadastro de clientes S232 
K65N Atualização da tabela de faixas de cobrança K455 
E12R Exclusão de cliente E512 
 

Após as adequações às exigências da Lei SOX, os Programas SOX passaram a gerar 

informações sobre as execuções durante seus processamentos, rastros auditáveis com as 

seguintes informações: 

• Data inicial de execução; 
 

• Hora inicial de processamento; 
 

• Data final de execução; 
 

• Hora final do processamento; 
 

• Volume de registros de informações financeiras de entrada: trata-se da 

quantidade de registros recebidos de outros sistemas para o processamento; 

• Volume de registros de informações financeiras de saída: trata-se da quantidade 

de registros gerados nesse processamento que serão enviados a outros sistemas; 

• Nome do analista de sistemas responsável pelo processamento; 
 

• Nome do analista de produção responsável pelo turno operacional: a área de 

produção da empresa trabalha 24:00 horas por dia em turnos de 8:00 horas e 

com analistas de produção responsáveis por cada turno. 

 

As alterações nos 15 programas, conforme mostrado na Tabela 3.3, foram feitas em seu 

código-fonte: COBOL II, gerando as informações citadas em uma tabela de registro, parte do 

banco de dados de controle do sistema financeiro. 

O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é IBM DB2 (www.ibm.com), 

este permite acessos às suas tabelas mediante autorizações previamente concedidas.  
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As informações gravadas nas tabelas podem ser recuperadas com extrações simples de 

serem executadas. Essas características fizeram com que as informações geradas pelos 

processamentos dos programas pudessem ser rastreadas e auditadas, atendendo assim as 

exigências da lei. 

A análise do processo de execução de programas, após as adequações às exigências da 

lei SOX permite se chegar às seguintes conclusões: 

Os procedimentos, para que fossem feitas alterações em códigos fontes de programas, 

passaram a necessitar de autorizações dos gerentes, registradas via email, evidenciando sua 

ciência e envolvimento nesses processos; 

Os processamentos dos programas passaram a gerar informações detalhadas e 

rastreáveis e também com a ciência e envolvimento dos gestores. 

 
4.2  ADEQUAÇÃO DOS PROCESSOS DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS À LEI SOX 
 

A área financeira nessa empresa é tida como estratégica e detentora de preciosas 

informações para o desenvolvimento de novos planos e ações, assim sendo, suportando os 

processos de tomada de decisão. 

O Data Mart implantado na área financeira fornece, através de relatórios, visões e 

previsões que asseguram novas frentes de ações desenvolvidas junto aos clientes. 

A Tabela 3.7 apresenta a classificação dos tipos de relatórios, descrição e alguns 

exemplos de cenários extraídos do Data Mart da área financeira. 

 

Tabela 3.7 - Classificação dos tipos de relatórios 
 

Tipos deRelatórios 
Classificação Descrição Cenários 

 
 
 
 

Relatório SOX 

São aqueles que acessam e extraem 
informações financeiras
confidenciais. São relatórios de
cenários encaminhados à 
superintendência e diretoria e geram 
planos de ações junto a grupos de
clientes 

Classificação do cliente; 
Recuperação de crédito; 
Redução de inadimplência; 
Acordos para refinanciamentos; 
Ações de produtos para grupos 
específicos. 

 
 
 
 
 

Relatório Não SOX 

São aqueles que acessam 
informações financeiras não 
confidenciais. São relatórios de 
situações específicas de clientes, 
focando cenários pontuais, não 
estratégicos. São gerados para 
suporte à análise da situação de 
clientes sob diversas óticas 

 
Situação do cliente; 
Inadimplência do cliente; 
Estatística de crédito do cliente; 
Previsão de crédito; 
Liberação de crédito. 
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As extrações desses relatórios são determinadas por procedimentos pré-definidos. Os 

procedimentos padrões definidos na empresa para a extração das informações do Data Mart 

da área financeira para um relatório classificado como Relatório Não SOX, são: 

• Acesso ao Data Mart da área financeira; 
 

• Identificação e validação de usuário e senha no sistema; 
 

• Identificação como usuário Não SOX; 
 

• Acesso à lista de relatórios pré-definidos ou acesso à tela de codificação de 

comando, para geração de novo relatório; 

• Seleção e execução do processamento que gerará o relatório; 
 

• Opção de impressão ou envio para e-mail do usuário. 
 
 

Os procedimentos, adequados às exigências da Lei SOX, definidos para a extração 

das informações confidenciais do Data Mart da área financeira, para um relatório classificado 

como Relatório SOX, são: 

• Acesso ao Data Mart da área financeira; 
 

• Identificação e validação de usuário e senha no sistema; 
 

• Identificação como usuário SOX: o sistema envia um email ao gerente da 

área financeira comunicando o acesso ao Data Mart desse usuário e solicita sua 

autorização. O gerente acessa o Data Mart da área financeira com seu 

usuário e senha para conceder a autorização; 

• Acesso à lista de relatórios pré-definidos; 
 

• Seleção de relatório: o sistema atualiza a tabela de controle com o relatório 

selecionado pelo usuário; 

• Execução do processamento que gerará o relatório. 
 
 

Ao término da execução, o sistema atualiza a tabela de controle com as seguintes 

informações: 

• Data inicial de execução; 
 

• Hora inicial de processamento; 
 

• Data final de execução; 
 

• Hora final do processamento; 
 

• Identificação do usuário SOX que solicitou o processamento do relatório; 
 

• Identificação do usuário do gerente que autorizou o processamento. 
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Ao término do processamento o sistema envia, automaticamente, um email ao gerente 

e ao superintendente da área financeira comunicando o acesso ao Data Mart, pelo usuário, 

data e hora (inicial e final), gerente que autorizou o processamento e o relatório selecionado. 

Os relatórios gerados são gravados no computador e liberados para acesso somente 

pelo usuário autorizado pela sua extração. Não há a opção de impressão desse tipo de relatório. 

A análise desse processo revela que os procedimentos referentes à extração de 

informações confidenciais, gerando um Relatório SOX, possuem um número maior de 

processos e que estes são registrados em uma tabela de controle, fato que torna o 

procedimento totalmente rastreável e auditável. 

Ao final do procedimento há também a comunicação ao superintendente da área 

financeira, fazendo com isso, seu envolvimento direto nesse tipo de atividade, além do 

gerente autorizador. 

A análise do processo de extração de informações do Data Mart, após as adequações 

às exigências da Lei SOX, permite se chegar às seguintes conclusões: 

• Os procedimentos de acesso e permissão para a extração de informações 

passaram a depender de uma autorização do gerente para sua continuidade; 

• As extrações de informações passaram a ser somente pré-definidas, sem a 

opção de codificação de comando específico para a geração do relatório; 

• O manuseio das informações gera registros na tabela de controle permitindo 

sua rastreabilidade e auditoria; 

• As extrações das informações passaram a gerar informações detalhadas e 

rastreáveis e também com a ciência e envolvimento dos gestores. 

 

Dessa forma, o processo de execução de programas passou a atender as exigências da lei 
 

SOX com as adequações feitas. 
 
4.3  ADEQUAÇÃO DAS APLICAÇÕES E ROTINAS DA ÁREA FINANCEIRA À LEI 
SOX 
 

A área financeira possui um sistema de informação específico para reunir todas as 

informações inerentes à parte financeira da empresa. Através dos processamentos esse 

sistema de informações recebe as informações de outros sistemas adjuntos à área financeira da 

empresa. 

Esse volume é dividido em duas modalidades de processamento: 

• Aplicações Online: programas que permitem a atualização das informações 

no banco de dados, em tempo real; 
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• Rotinas Batch: rotinas que processam grandes volumes de informações, 

geralmente, armazenadas durante o dia para posterior processamento (noite 

ou madrugada). Abrangem o processo de Extração, de Transformação e de 

Carga, na língua inglesa Extract, Transform, Load (ETL) com a extração das 

informações dos sistemas, sua formatação e carga para o processamento. 

 

As aplicações Online são responsáveis por 35% das informações financeiras, sendo 

estas atualizadas diretamente no banco de dados da área financeira. Os processamentos das 

rotinas Batch respondem por 65% das informações atualizadas diretamente no banco de 

dados da área financeira. 

As aplicações Online são manipuladas por usuários da área financeira e de várias 

outras áreas adjuntas à financeira e são responsáveis por 35% das atualizações no banco de 

dados financeiro. 

Os acessos são feitos, geralmente, no horário comercial estendido, ou seja, 

internamente na empresa esse período é definido entre 09h00min horas e 19h00min horas de 

segunda a sexta-feira. 

As rotinas Batch, responsáveis pelos 65% restantes das atualizações das informações, 

são processadas nos períodos em que as aplicações Online não estão mais disponíveis para 

manipulação dos usuários: entre 22:00 horas e 7:00 horas de segunda a sexta-feira. 

Além da diferença no percentual de atualizações feitas no banco de dados da área 

financeira, ambos os processamentos possuem características distintas com respeito ao 

volume de aplicações e rotinas além da liberação do horário para suas execuções.  

A Tabela 3.8 mostra algumas características das modalidades de processamento 

Online e Batch. 

Tabela 3.8 - Modalidades de processamento 

Características Online Batch Totais
Quantidade de Rotinas 830 2.248 3.078

Percentual (%) 27 73 100

Modalidades de processamento

 

 

Conforme mostrado na Tabela 3.8, das 3.078 rotinas da área financeira, 830 são 

aplicações Online, ou seja, 27%, os demais 73% correspondem às rotinas Batch.  

O s  processamentos Batch são processados no horário noturno ou madrugada, assim 

sendo, não consumindo recursos do computador Mainframe no horário em que as aplicações 

Online estão disponíveis para manipulação pelos usuários. 
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Com o término dos processamentos Batch às 7:00 horas, as informações financeiras 

estão atualizadas no banco de dados e são transferidas para o DM, a fim de permitir que os 

usuários  possam desenvolver suas atividades cotidianas. 

Com a adequação às exigências da Lei SOX na empresa, ambas, aplicações Online 

e rotinas Batch tiveram que ser adaptadas: 543 das 830 aplicações Online da área financeira, 

tiveram que ser adequadas às exigências da Lei SOX, bem como 1.550 de um total de 2.248 

rotinas Batch sofreram adequações. 

O processo de adequação na área financeira atingiu 2.093 rotinas, ou seja, 68% das 3.078 

rotinas do sistema de informação da área financeira. 

 
4.4  IMPACTO NOS PROCESSOS DE CONTROLE PÓS LEI SOX 
 

As informações disponibilizadas no DM tem sua origem no banco de dados da área 
financeira e são atualizadas neste, através das: 

 
• Aplicações Online: manipuladas pelos usuários; 

 
• Processamentos Batch: estes processamentos recebem informações dos 

arquivos intermediários e dos demais sistemas que executam suas rotinas Batch. 

 

              A Figura 4.3 mostra o fluxo das informações, nas atualizações do banco de dados da 

área financeira, antes das adequações às exigências da Lei SOX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1 - Fluxo das Informações nas atualizações do banco de dados da área financeira 

antes das adequações às exigências da Lei SOX 
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Conforme mostrado na Figura 4.3, o fluxo das informações nas atualizações do banco 

de dados da área financeira é manipulado pelos usuários pelas aplicações Online, que são 

executadas sob permissões específicas para os usuários, ou seja, foram definidas classes 

específicas que determinam o perfil do usuário. Não são todos os usuários que conseguem 

alterar quaisquer informações do banco de dados da área financeira. 

Em alguns casos em que essas manipulações não têm a necessidade explícita de 

serem executadas imediatamente, elas são gravadas cumulativamente em arquivos 

intermediários e, posteriormente, fornecidas como entradas dos processamentos Batch. 

A Tabela 3.9 mostra as classes de usuários e seus perfis de acesso no banco de 

dados da área financeira. 

Tabela 3.9 - Classes de usuários 
 

 

Classes de usuários 
 

Classes 
 

Descrição do nível Perfil de acesso 
 
 

A 
 

Diretor, Superintendente, Gerente, 
Coordenador, Especialista e Analista Senior 

Consulta, Inclusão, Alteração e 
Exclusão 

 
 

B 

 

 
Analista Senior, Analista Pleno e Consultor 

 
Consulta, Inclusão e Alteração 

 

 
C 

 
Analista Junior, Funcionários e Auxiliares Consulta e Inclusão 

 

 
D 

 
Auxiliares e Estagiários Consulta 

 

A Tabela 3.9 mostra as classes e as alocações dos níveis hierárquicos da empresa em 

cada uma delas. Os perfis são mostrados e respeitam os níveis hierárquicos. Pode-se 

observar que há diferenças entre os perfis, fazendo com que estes sigam uma sequência 

lógica de acesso, ou seja, desde uma simples consulta até a total manipulação das 

informações. 

Segundo as informações obtidas junto ao profissional de TI e especialista em 

finanças, a definição das classes dos usuários tem o objetivo de gerar um critério nos acessos 

às informações. 

As classes de usuários foram definidas na empresa a fim de gerar uma maior 

confidencialidade às informações. Ocorre, porém que para atender as exigências da Lei 

SOX, mesmo com a definição das classes de usuários no acesso às informações, as 
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manipulações das informações executadas pelos usuários, cotidianamente, no banco de dados 

da área financeira não eram registradas.  

Dessa forma, não havia um histórico de atualizações executadas no banco de dados. 

As atividades eram desenvolvidas e somente o usuário poderia ser identificado como sendo o 

autor. Caso fosse necessário rastrear as atividades de um usuário específico, uma série de 

providências técnicas deveria ser tomada, pois o processo não era registrado sistemicamente.  

As providências técnicas baseiam-se em comandos específicos de acesso às áreas 

restritas dos computadores, essas áreas são chamadas de log e acumulam todas as informações 

geradas pelos sistemas operacionais nos computadores. O acesso a essa área restrita é feito 

somente por um profissional experiente na área de TI. 

Os processamentos das rotinas Batch, além de receberem as informações dos 

arquivos intermediários, recebem também informações dos demais sistemas Batch e atualizam 

o banco de dados da área financeira. 

As adequações geraram a implantação de novos processos de controle SOX e geraram 

um impacto no cotidiano dos processamentos das rotinas da área financeira. A Figura 4.4 

mostra o fluxo das informações, nas atualizações do banco de dados da área financeira, após as 

adequações às exigências da Lei SOX. 

 

 
Figura 4.2 - Fluxo das informações nas atualizações do banco de dados da área financeira após as 

adequações às exigências da Lei SOX 
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A Figura 4.4 mostra que as adequações influenciaram o fluxo das informações no 

sistema de informações financeiro, pois os novos controles SOX implantados passaram a 

fazer parte de toda a comunicação das informações desse sistema.  

Os controles SOX geram registros gravados na tabela de controle, a fim de tornar os 

processamentos rastreáveis e auditáveis com as seguintes informações sobre as execuções: 

• Data inicial de execução; 
 

• Hora inicial de processamento; 
 

• Data final de execução; 
 

• Hora final do processamento; 
 

• Volume de registros de informações financeiras de entrada; 
 

• Volume de registros de informações financeiras de saída; 
 

• Nome do analista de sistemas responsável pelo processamento; 
 

• Nome do analista de produção responsável pelo turno operacional. 
 

 

As análises das informações obtidas revelaram que as implantações dos controles 

SOX geraram um impacto aos processamentos das aplicações Online e rotinas Batch, pois, 

estas passaram a executar novas atividades nos processamentos e em função disso, o tempo de 

execução dos seus processamentos se estenderam. 

As aplicações Online passaram a ter o tempo entre a solicitação do usuário e a 

efetiva disponibilização da informação (tempo de resposta) maior por parte do sistema, assim 

como os processamentos das rotinas Batch se estenderam, passando há levar mais tempo. 

Ambas as modalidades passaram a ocupar um espaço em disco maior para 

armazenamento dos registros de controle gerados na tabela de controle, a fim de disponibilizar 

todas as informações de seus processamentos para fins rastreáveis e auditáveis. 

 
4.5  IMPACTO NO PROCESSAMENTO DAS ROTINAS BATCH PÓS LEI SOX 
 

As rotinas Batch são agendadas para processamento no período noturno e 

madrugada, pois recebem informações dos arquivos intermediários, gerados pelas aplicações 

Online e pelos demais sistemas Batch, pertencentes às áreas adjuntas à financeira. 

Os processamentos das rotinas Batch são feitos sequencialmente e em paralelo. No 

modo paralelo, mais de um processamento é executado ao mesmo tempo pelo computador 

Mainframe. 

A Figura 4.5 mostra um processamento paralelo de rotinas Batch no computador 

Mainframe. O processamento paralelo mostrado envolve rotinas Batch pertencente aos 
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seguintes sistemas de informação: 

• Contabilidade: rotina CO23; 
 

• Recebimento: rotina RE41; 
 

• Faturamento: rotina FA03. 
 

 
Figura 4.3 - Processamento paralelo de rotinas Batch no computador Mainframe 

 

A Figura 4.5 mostra o processamento paralelo de rotinas Batch, pertencentes aos 

sistemas de informações: Contabilidade, Recebimento e Faturamento. Pode-se observar que 

as rotinas são executadas em partições no computador Mainframe, chamadas: A, B e C.  

As partições são áreas separadas internamente, que utilizam os recursos 

disponibilizados pelo computador Mainframe para o processamento paralelo de rotinas Batch. 
 

A Figura 4.5 mostra também que as rotinas são compostas por programas e estes 

são executados sequencialmente por cada rotina Batch. Cada programa tem um tempo de 

execução específico, dependente do volume de informações que processa. 

Ainda é mostrado na Figura 4.5 que mesmo tendo sido iniciados os processamentos 

das três rotinas simultaneamente, os tempos de execuções de cada um dos seus programas e, 

consequentemente, o tempo de execução total de cada rotina, são diferentes. Cada programa 

desenvolve uma atividade específica com as informações financeiras recebidas.  
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A Tabela 3.10 mostra o nome do programa e sua atividade específica desenvolvida 

no processamento paralelo das rotinas Batch no computador Mainframe. Por se tratarem de 

sistemas de informações inerentes à área financeira, pode ser observado que as atividades dos 

processamentos estão focadas em cálculos e consolidações de registros. 

 

Tabela 3.10 - Atividades dos programas envolvidos nos processamentos Batch 
 

Atividades dos programas envolvidos nos processamentos Batch 

Sistema Contabilidade Recebimento Faturamento 

Rotinas CO23 RE41 FA03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades 

dos 
Programas 

 
C1J – Agrupamento de 

registros 
R81 – Cálculo dos valores 

diários 
F1N – Recebimento de 

arquivos 

 
C4M – Classificação por 
Ordem de Lançamento 

R22 – Cálculo dos valores 
dos juros 

F2B – Classificação por 
ordem de fatura 

 
C3K – Formatação de 

registros 

R37 – Consolidação dos 
valores e formatação de 

registros 

F2C – Cálculo do valor 
total da fatura 

  
F2D – Cálculo dos 

parcelamentos 

  
F5S – Formatação de 

registros 

 
 

Além de outros, os três sistemas de informações: Contabilidade, Recebimento e 

Faturamento, mostrados na Figura 4.5, enviam informações diárias ao sistema financeiro, que 

as processa e alimenta o banco de dados financeiro. 

Esse fato pode ser observado pela descrição das funções de cada um dos 

programas envolvidos no processamento paralelo: 

• C3K: Sistema Contabilidade; 
 

• R37: Sistema Recebimento; 
 

• F5S: Sistema Faturamento. 
 

Todos esses programas são os últimos a serem processados em cada uma das três 

rotinas e sua atividade comum é a formatação dos registros. Essa formatação de registros os 

transforma em um formato único, para que estes possam ser enviados como arquivos de 

entrada para o processamento das demais rotinas do sistema financeiro. 
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Esses processamentos Batch, de acordo com as informações colhidas e diferentemente 

das aplicações Online, possuem horários pré-determinados para suas execuções.  

A área de TI da empresa possui um mapa de processamentos onde constam todos os 

processamentos das rotinas Batch da cada mês, projetadas para o ano inteiro. 

Assim sendo, cotidianamente, nos horários pré-determinados entre 19:30 horas e 

7:00 horas,  períodos  noturno  e  madrugada,  respectivamente,  as  rotinas  Batch  são  

liberadas  para processamento  automaticamente por sistemas de controle nos computadores 

Mainframe e os tempos  de  suas  execuções  são  previstos  e  estimados  em  função  o  

volume  de  informações recebidas e processadas. 

 
4.5.1  TEMPO MÉDIO DE PROCESSAMENTO DAS ROTINAS BATCH PÓS LEI SOX 
 

Foram colhidas informações semanais, desde o mês de março de 2006 (Pré Lei SOX) 

até junho de 2008 (Pós lei  SOX), dos  tempos  médios de processamentos das rotinas Batch  

no computador Mainframe. 

A Tabela 3.11 mostra os tempos médios de processamentos das rotinas Batch de 

cada uma das três rotinas dos sistemas no período Pré lei SOX. Os tempos médios foram 

calculados pela média aritmética dos tempos de processamentos das rotinas Batch. 

 

      Tabela 3.11 - Tempos médios de processamento das rotinas Batch no período Pré Lei SOX 
 
 
 
 
 

Sistema 

 
 
 
 
 

Código 
    da 
 Rotina 

Pré Lei SOX 

Tempos médios de processamentos em minutos 

6/3/2006 
a 

 
10/3/2006

24/4/2006 
a 

 
28/4/2006

15/5/2006 
a 

 
19/5/2006 

5/6/2006 
a 

 
9/6/2006 

19/6/2006 
a 

 
23/6/2006

 

Contabilidade 
 

CO23 358 358 357 
 

362 
 

363 
 

Recebimento 
 

RE41 370 371 372 
 

369 
 

373 
 

Faturamento 
 

FA03 346 345 345 
 

347 
 

348 
 
 

Com a implementação das adequações à Lei SOX, o tempo médio de processamento 

das rotinas Batch, bem como da geração de informações que as alimentam sofreram 

impacto. 

Atendendo as exigências da Lei SOX, novos processos de autorizações e registros 

de controle foram implantados com objetivo de tornar rastreáveis todas as execuções.  
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A criação de tabelas e arquivos de controle, para esse registro das execuções, 

influenciou o tempo de processamento das rotinas Batch da área financeira.  

A Tabela 3.12 mostra os tempos médios de processamento das mesmas Rotinas Batch 

mostradas na Tabela 3.11, porém, no período Pós Lei SOX. 

 

  Tabela 3.12 - Tempos médios de processamento das rotinas Batch no período Pós Lei SOX 
 

 
 
 
 
 

Sistema 

 
 
 
 
 

Rotina 

Pós Lei SOX 

Tempos médios de processamentos em minutos 

2/10/2006 
a 

 
6/10/2006

5/2/2007 
a 

 
9/2/2007 

25/6/2007 
a 

 
29/6/2007 

5/11/2007 
a 

 
9/11/2007 

14/4/2008 
a 

 
18/4/2008

 

Contabilidade 
 

CO23 412 412 413 
 

411 
 

414 
 

Recebimento 
 

RE41 406 405 405 
 

407 
 

407 
 

Faturamento 
 

FA03 429 431 430 
 

430 
 

432 
 

 

Na análise nota-se que houve um acréscimo no tempo médio de processamento das 

rotinas Batch comparando-se as execuções dos mesmos processamentos em ambos períodos, 

Pré Lei SOX e Pós Lei SOX. A Figura 4.6 mostra a comparação do tempo médio dos 

processamentos das rotinas Batch nos períodos Pré Lei SOX e Pós Lei SOX. 

 

  
Figura 4.4 - Tempo Médio dos processamentos das rotinas Batch 
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A Tabela 3.13 mostra as médias aritméticas dos tempos de processamento das 

rotinas Batch. A média aritmética foi calculada somente sobre os tempos das execuções dos 

processamentos das rotinas Batch mostrada nas Tabelas 3.11 e 3.12. 

É mostrado também na Tabela 3.13 o percentual de acréscimo de tempo dos 

processamentos das rotinas Batch citadas, nos períodos Pré Lei SOX e Pós Lei SOX. 

 

Tabela 3.13 - Médias aritméticas dos tempos dos processamentos das rotinas Batch 
 

 
 
 
 
 

Sistema 

 
 
 
 

Rotina 

 
Médias aritméticas dos tempos dos processamentos das 

rotinas Batch 

Pré Lei 
SOX (tempo 
em minutos) 

Pós Lei 
SOX (tempo 
em minutos) 

 
 

Percentual (%) 

Contabilidade CO23 359,6 412,4 + 14,68 

Recebimento RE41 371,0 406,0 + 9,43 

Faturamento FA03 346,2 430,4 + 24,32 

 

Esse acréscimo de tempo nas execuções dos processamentos das rotinas Batch gerou 

a necessidade de serem desenvolvidas análises e reavaliações nos processos de: 

• Liberação das informações para início dos processamentos; 
 

• Reorganização do mapa de processamento, uma vez que as rotinas diárias 

passaram há levar mais tempo para serem executadas; 

• Disponibilização das informações aos usuários em horário posterior ao 

comumente trabalhado. 

 
4.5.2  TEMPO MÉDIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS BATCH PÓS LEI SOX 
 

Atendendo as exigências da Lei SOX, foram desenvolvidos e implantados controles 

de processos nas rotinas Batch. O desenvolvimento desse tipo de controle de processos não 

fazia parte do cronograma dos desenvolvedores dos sistemas de informação da empresa, pois 

não eram exigidos. 

Os sistemas de informações eram desenvolvidos e adequados com alguns controles, 

porém, com características muito aquém da precisão das informações exigidas pela Lei SOX 

que exige que as execuções dos processamentos sejam totalmente rastreáveis e auditáveis. 
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Com as exigências da Lei SOX o tempo médio de implantações de rotinas Batch foi 

impactado.  

A Tabela 3.14 mostra os tempos médios de implantações dessas rotinas Batch, 

categorizados em três grupos: 

• Rotinas Batch com menos de 20 programas; 
 

• Rotinas Batch com o número de programas entre 20 e 50 programas; 
 

• Rotinas Batch com mais de 50 programas. 
 
 

Tabela 3.14 - Tempos médios de implantações de rotinas Batch 
 

 
 
 

Grupos de rotinas Batch 
Tempos médios de implantações de rotinas Batch 

PRÉ-SOX 
(semanas) 

PÓS-SOX 
(semanas) 

 
Percentual (%) 

 
Menos de 20 programas 3 4 

 
+ 33,33 

Número de programas entre 20 e 
50 programas 7 10 

 
+ 42,85 

 
Mais de 50 programas 9 13 

 
+ 44,44 

 

A Tabela 3.1 apresentou as datas de início e término dos períodos definidos em que 

foram colhidas as informações e analisadas as implementações de rotinas Batch, nos 

períodos Pré Lei SOX e Pós Lei SOX.  

Conforme mostrado na Tabela 3.14 houve um acréscimo no tempo médio das 

implantações de rotinas Batch, gerado com as adequações às exigências da Lei SOX. Esse 

acréscimo de tempo gerou: 

• Aumento dos custos envolvidos devido a: 

• Necessidade de um número maior de profissionais envolvidos no 

projeto;  

• Extensão do tempo de desenvolvimento das atividades de adequação. 

• A necessidade de se rever todos os orçamentos dedicados a cada uma das 

áreas com projetos em implementações de rotinas Batch. Essas revisões 

geraram impactos na maneira de condução dos projetos pelos gestores em 

função do prolongamento dos cronogramas. Os gestores passaram a 

redimensionar suas métricas de desenvolvimento para as equipes. 
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4.6 IMPACTO NO PROCESSAMENTO DAS APLICAÇÕES ONLINE PÓS LEI SOX 
 

Tanto no período Pré Lei SOX como no Pós Lei SOX, as aplicações Online, 

conforme mostrado na Figura 4.1, possuem um percentual de alimentação das informações 

no sistema financeiro.   

As aplicações Online se subdividem nas seguintes atividades no manuseio das 

informações pelos usuários: consulta, inclusão, alteração e exclusão. 

Por intermédio dessas atividades desenvolvidas nos sistemas de informações, através 

das aplicações Online, os usuários manipulam as informações sob sua responsabilidade. 

Segundo as informações colhidas, cada uma dessas atividades possui um percentual 

específico de acesso ao banco de dados da área financeira: 

• A atividade de Consulta é a que possui o maior percentual de participação das 

aplicações Online, ela corresponde a 60% dos acessos ao sistema financeiro pelo 

fato de ser a atividade mais acessada e liberada para os usuários; 

• A atividade de Alteração corresponde a 20% dos acessos das aplicações Online 

ao sistema financeiro; 

• A inclusão corresponde a 15% dos acessos das aplicações Online ao sistema 

financeiro; 

• A Exclusão corresponde a 5% dos acessos das aplicações Online ao sistema 

financeiro.  

 

Todas essas atividades foram adequadas às exigências da Lei SOX, com a implantação 

dos controles SOX. Estas atividades geram registros de controle, gravados na tabela de 

controle, a fim de tornar as manipulações rastreáveis e auditáveis com as seguintes 

informações: 

• Data inicial do acesso; 
 

• Hora inicial do acesso; 
 

• Data final do acesso; 
 

• Hora final do acesso; 
 

• Identificação do usuário que está fazendo o acesso; 
 

• Nome da aplicação Online acessada; 
 

• Identificação do gerente que autorizou o acesso; 
 

• Registro de confirmação da alteração, se realmente efetivada. 
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Com a implantação dos controles SOX, os usuários passaram a levar mais tempo em 

seus acessos e manipulações nas aplicações Online, pois os sistemas tiveram seus tempos de 

execuções estendidos em função da gravação das informações citadas na tabela de controle, 

atendendo com isso as exigências da Lei SOX. 

 

 
4.6.1  TEMPO MÉDIO DE PROCESSAMENTO DAS APLICAÇÕES ONLINE PÓS LEI 
SOX 
 

Com o intuito de analisar o impacto que as adequações às exigências da Lei SOX 

causaram às manipulações das aplicações Online, foram analisadas as informações colhidas 

com respeito ao tempo de resposta dos sistemas Online.  

A Tabela 3.15 mostra alguns tempos médios de resposta no manuseio das 

aplicações Online no sistema financeiro da empresa no período Pré Lei SOX.  

Os tempos médios correspondem aos acessos e manipulações das informações 

desenvolvidas pelos usuários e foram calculados pela média aritmética do montante de 

tempos de resposta das aplicações Online, aferidos entre segunda-feira e sexta-feira, no 

horário comercial estendido entre 9:00 horas e 19:00 horas. 
 

Tabela 3.15 - Tempos médios de resposta das aplicações Online no período Pré Lei SOX 
 

 
 
 

Aplicações 
Online 

Pré Lei SOX 
 

Tempos médios de resposta (segundos) 

6/3/2006 a 
 

10/3/2006 

24/4/2006 a 
 

28/4/2006 

15/5/2006 a 
 

19/5/2006 

5/6/2006 a 
 

9/6/2006 

19/6/2006 a 
 

23/6/2006 

Consulta 2 2,2 1,8 2 2,2 

Inclusão 4 4,3 4,3 4,2 4,3 

Alteração 4,5 4,6 4,2 4,1 4,4 

Exclusão 3 3,2 3 3,1 3,1 
 

 

A Tabela 3.16 mostra alguns tempos médios de resposta no manuseio das aplicações 

Online no sistema financeiro da empresa no período Pós Lei SOX. 
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Tabela 3.16 - Tempos médios de resposta das aplicações Online no período Pós Lei SOX 
 

 
 
 

Aplicações 
Online 

Pós Lei SOX 

Tempos médios de resposta (segundos) 

2/10/2006 a 
 

6/10/2006 

5/2/2007 a 
 

9/2/2007 

25/6/2007 a 
 

29/6/2007 

5/11/2007 a 
 

9/11/2007 

14/4/2008 a 
 

18/4/2008 

Consulta 2,5 2,4 2,5 2,5 2,6 

Inclusão 5,4 5,3 5,4 5,5 5,5 

Alteração 5,8 5,8 5,8 5,7 5,9 

Exclusão 3,6 3,7 3,8 3,7 3,8 

 

Na análise, nota-se que houve um acréscimo no tempo médio de resposta no manuseio 

das aplicações Online, comparando-se as execuções das atividades de consulta, inclusão, 

alteração e exclusão em ambos os períodos, Pré Lei SOX e Pós Lei SOX. 

A Tabela 3.17 mostra as médias aritméticas dos tempos de resposta das aplicações 

Online. A média aritmética foi calculada somente sobre os tempos de respostas referentes 

aos manuseios das aplicações Online mostradas nas Tabelas 3.15 e 3.16. 

É mostrado também na Tabela 3.17 o percentual de acréscimo nos tempos de resposta 

dos manuseios das aplicações Online citadas, nos períodos Pré Lei SOX e Pós Lei SOX. 
 

Tabela 3.17 - Médias aritméticas dos tempos de resposta das aplicações Online 
 

 

 
 

Aplicações Online 

Médias aritméticas dos tempos de reposta das aplicações 
Online 

( d )
        Pré Lei SOX 
(tempo em segundos) 

        Pós Lei SOX 
(tempo em segundos) Percentual (%) 

Consulta 2,04 2,48 + 21,57 

Inclusão 4,22 5,42 + 28,44 

Alteração 4,36 5,8 + 33,03 

Exclusão 3,08 3,72 + 20,78 
 

A atividade de Consulta passou a ter seus tempos de respostas, em média, acrescidos 

de 21,57%. Muitas Consultas foram adequadas para serem desenvolvidas somente após a 

liberação de acesso do gerente responsável, atendendo assim a exigência da Lei SOX, com 

respeito à responsabilidade gerencial envolvida nos processos. 
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A atividade de Alteração teve o maior impacto em seus tempos de resposta, 

quando comparada às demais. Esse tempo sofreu um aumento de 33,03%. Todas as 

Alterações foram adequadas para serem desenvolvidas somente após a liberação de acesso do 

gerente responsável. 

A atividade de Inclusão teve seu tempo também impactado com o acréscimo de 

28,44%. Muitas Inclusões foram adaptadas para serem desenvolvidas somente após a 

liberação de acesso do gerente responsável. 

A atividade de Exclusão foi a que obteve o menor impacto em seus tempos de respostas, 
 

20,78%. Todas as Exclusões foram adaptadas para serem desenvolvidas somente após a 

liberação de acesso do gerente responsável. 

O aumento dos tempos de resposta das aplicações Online no período Pós Lei SOX, 

foi justificado pela implantação dos processos de controle SOX nos processamentos.  

Em função disso, todas as atividades de manipulação de informações nas aplicações 

Online tiveram um acréscimo considerável em seus tempos de respostas fazendo com que os 

usuários passassem a levar mais tempo em sua manipulação. 

Muitas aplicações Online que antes eram manuseadas somente pelos usuários, passaram 

a ter uma escala hierárquica de autorização para os acessos, validada por Usuário e Senha, e 

ainda, foi determinada a necessidade de obter uma autorização do gerente responsável pra a 

liberação dos acessos. 

Os processos foram impactados, pois a dependência de se desenvolver a atividade 

dependia também do envolvimento do gerente no processo. Além desse fator processual, as 

aplicações Online passaram a registrar todos os passos dos usuários no sistema. 

Foram criadas tabelas de registro dessas informações, onde podiam ser rastreadas e 

auditadas todas as atividades dos usuários no sistema financeiro. 

A produtividade cotidiana dos usuários que lidavam com essas aplicações Online 

foi totalmente comprometida. No final do segundo mês, após a implementação dos 

processos de adequação às exigências da Lei SOX, ou seja, em agosto de 2006, esse impacto 

foi reportado aos gerentes pelos relatórios estatísticos de produtividade individual dos 

funcionários e colaboradores. 

Foram feitas reuniões para avaliação e discussão das situações, porém, naquele 

momento, optou-se por administrar a situação em função dos benefícios que a 

comercialização dos papéis da empresa nas bolsas norte-americanas poderia trazer para a 

empresa. 
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4.6.2  TEMPO MÉDIO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES ONLINE PÓS LEI 
SOX 
 

A adequação às exigências da Lei SOX impactou o tempo de implantação das 

aplicações Online dos sistemas de informações. Face às adequações sofridas pelas 

aplicações Online, os cronogramas tiveram que ser adaptados para prever a geração de todos 

os registros de controles exigidos pela Lei SOX. 

Foram levantadas informações inerentes às implantações das aplicações Online, 

porém categorizando-as em três grupos de sistemas de informações, divididos pelo volume de 

programas e aplicações Online envolvidos conforme abaixo: 

• Menor que 100; 
 

• Entre 100 e 300; 
 

• Maior que 300. 
 

A Tabela 3.18 mostra os tempos médios de implantações das aplicações Online, 

categorizadas nos três grupos. 

 

Tabela 3.18 - Tempos médios de implantações das aplicações Online 
 

 
 

Categorias 
Tempos médios de implantações das aplicações Online 

     Pré Lei SOX       
(semanas) 

    Pós Lei SOX 
(semanas) 

 
Percentual (%) 

Menos de 100 programas e 
aplicações Online 16 20 

 
+ 25,00 

Número de programas e aplicações
Online entre 100 e 300 48 61 

 
+ 27,08 

 

Mais de 300 programas e 
aplicações Online 72 93 

 
+ 29,17 

 
 

Assim como nas adequações da rotinas Batch, o aumento de tempo nas implantações 

gerou um aumento nos custos envolvidos no desenvolvimento dos projetos. 

O aumento gerou a necessidade de se rever todos os orçamentos dedicados a cada 

uma das áreas com projetos em implantações, adequando-os à nova realidade sob as exigências 

da Lei SOX. 
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4.6.3  IMPACTO NA QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES ARMAZENADAS PÓS LEI 
SOX 
 

Com a geração de processos de controle SOX e o consequente registro das atividades 

na tabela de controle, tornando as atividades rastreáveis e auditáveis, o volume de 

informações armazenadas nos sistemas de informações da área financeira aumentou 

significativamente. 

Segundo as informações colhidas junto ao analista de sistemas, todos os sistemas 

financeiros sofreram um crescimento no volume de informações armazenadas. 

Cada sistema ocupava um determinado espaço em disco para o armazenamento de 

suas informações no período Pré Lei SOX e com a adequação às exigências da Lei SOX, 

esse espaço aumentou significativamente.  

Os sistemas são compostos por arquivos gravados nos computadores e possuem um 

tamanho específico. Com as adequações às exigências da Lei SOX atendidas, os 

processamentos passaram a gravar informações de controle e essas gravações aumentaram o 

tamanho ocupado anteriormente pelos arquivos.  

Esse fato que gerou a necessidade de serem feitas expansões nas áreas de 

armazenamento de informações e, com isso, foram necessárias aquisições de mais baterias 

discos.  

A Tabela 3.19 mostra os percentuais de utilização no armazenamento de informações 

em disco (ocupação de espaço físico) dos três sistemas de informações, nos períodos Pré Lei 

SOX e Pós Lei SOX. 
 

Tabelas 3.19 - Percentuais de utilização no armazenamento de informações em disco 
 

 
 
 

Sistema 

 
Percentual de utilização no armazenamento de informações em disco 

 
Pré Lei SOX (%) Pós Lei SOX (%) 

 
Percentual (%) 

Contabilidade 83 91 + 9,63 

Recebimento 70 88 + 25,71 

Faturamento 89 95 + 6,74 
 
 

Com as aquisições de novas baterias de discos para armazenamento das informações 

dos sistemas, as áreas de armazenamento foram expandidas e, atualmente, os três sistemas 

dispõem de maiores espaços e disco para serem expandidos com as informações, 

constantemente gravadas.  
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A Tabela 3.20 mostra o percentual de utilização no armazenamento de informações 

em disco após as aquisições das novas baterias de discos. 
 

Tabelas 3.20 - Percentuais de utilização no armazenamento de informações em disco 

após as aquisições 
 
 
 

Sistema 

 
 

Percentual de utilização no armazenamento de 
informações em disco após as aquisições (%) 

Contabilidade 52 

Recebimento 46 

Faturamento 55 
 

 

Após as aquisições das novas baterias de discos os sistemas passaram a ocupar, 

proporcionalmente, um espaço menor de armazenamento.  

Seguindo uma estatística de crescimento no volume de informações armazenadas de cada 

um desses sistemas, a empresa terá espaço suficiente de armazenamento para esses três sistemas 

por cinco anos. 

O volume de informações gravadas em disco não era considerado como um dos 

principais impactos aos processos, até a efetiva constatação do percentual de crescimento que as 

adequações às exigências da Lei SOX causaram. 

Os custos gerados pelas aquisições das baterias de discos não estavam previstos no 

orçamento da empresa para o projeto de adequação à Lei SOX e foi mais um impacto gerado. 
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5.  CONCLUSÕES  
 

As determinações da Lei SOX exigiram registros, controles e autorizações para a 

manipulação de q uaisquer processos financeiros e da área de Tecnologia da Informação (TI), 

onde constassem informações que, de alguma maneira, poderiam afetar os resultados 

financeiros da empresa, o que gerou um impacto também na Governança de TI das empresas. 

Na empresa analisada, vários fatores que num primeiro momento não aparentavam 

serem críticos, requereram uma maior atenção dos gestores e analistas, assim sendo, este 

trabalho conclui que o impacto nos processos de TI com a adequação da Governança às 

exigências da Lei SOX, mais especificamente à sua seção 404 que trata dos controles 

internos, atingiu proporções e características técnicas anteriormente sem precedentes. 

Com as novas regras determinadas pela Governança de TI, o resultado final de cada 

um desses processos, anteriormente tidos como simples nas áreas de TI e financeira, sofreu 

um impacto com respeito à sua operacionalidade e tempo de execução. 

As adequações influenciaram também em fatores como tempo dos processamentos e 

espaço para armazenamento das informações. 

A pesquisa revelou que a necessidade de adequação dos processos operacionais de 

Tecnologia da Informação na área financeira da empresa alterou: 

• O processo de adequação de programas; 

• O processo de geração dos relatórios; 

• As aplicações e rotinas da área financeira; 

• Os processos de controle Pós Lei SOX; 

• O processamento das rotinas Batch Pós Lei SOX; 

• O tempo médio de processamento das rotinas Batch Pós Lei SOX; 

• O tempo médio de implementação de rotinas Batch Pós Lei SOX; 

• O processamento das aplicações Online Pós Lei SOX; 

• O tempo médio de processamento das aplicações Online Pós Lei SOX; 

• O tempo médio de implementação das aplicações Online Pós Lei SOX; 

• A quantidade de informações armazenadas Pós Lei SOX; 

 
A Governança de TI após a adequação às exigências da Lei SOX, influenciou 

determinantemente nesses processos operacionais, pois seus procedimentos anteriormente 

definidos tiveram que sofrer adequações.  

As regras, políticas e procedimentos da GTI tiveram que ser revisados e rescritos, novas 

regras surgiram, adaptações foram necessárias e treinamentos foram aplicados, 
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consequentemente, essas atividades fizeram com que os orçamentos destinados à área 

financeira tivessem que ser revisados. 

A pesquisa tem continuidade na abordagem dos seguintes tópicos: 

• Análise aprofundada do papel da Governança de TI no processo de adequação à 

lei SOX; 

• Análise do impacto da adequação dos processos operacionais de TI levantados 

neste trabalho nas áreas financeiras de outras empresas e compará-los; 

• Análise de outros processos operacionais de TI adequados às exigências da Lei 

SOX também podem trazer uma nova ótica ao assunto; 

• Análise da comercialização das ações da empresa no mercado norte-americano, 

nos primeiros anos após as adequações às exigências da Lei SOX; 

• Análise do comportamento da valorização das ações da empresa no Brasil após o 

início da comercialização no mercado norte-americano; 

• Análise do comportamento dos clientes da empresa após as adequações às 

exigências da Lei SOX. 

 

Os estudos aqui realizados não têm a pretensão de esgotar o assunto, pelo contrário, 

buscou-se realizar uma contribuição com esta análise. Sabe-se que existe uma clara demanda por 

estudos sistematizados que possam estabelecer outras análises sobre o impacto da adequação nos 

processos operacionais de Tecnologia da Informação às exigências da Lei SOX. 
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6  CO-ORIENTAÇÃO EM PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

Realizei a co-orientação em projeto de Iniciação Científica intitulado: “Uma Análise da 

Aplicação da Governança de Business Intelligence suportada por um Data Warehouse na Zero 

Latency Enterprise”. Iniciado em 2010 e finalizado em 2011. Este projeto de Iniciação 

Científica contou com a participação dos alunos de graduação do curso de Ciência da 

Computação, Jorge Alonso Lima e João Paulo da Silva Castro. Os trabalhos publicados oriundos 

do projeto foram: 

 

1. ARRIVABENE, A.; Castro, J. P. S.; Lima, J. A.; SASSI, R. J. Aplicação de Data Mart em 

Latência Zero.  In: 42o.  Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - SBPO, 2010, Bento 

Gonçalves. PS / PO em Telecomunicações e Sistemas de Informações, 2010. 

 

2. ARRIVABENE, A. Castro, J. P. S.; Lima, J. A.; SASSI, R. J. Uma Análise da aplicação da 

Governança  de Business Intelligence suportada por um Data Warehouse na Zero Latency 

Enterprise. In: Congresso de Iniciação Científica e Pesquisa da Universidade de Ribeirão 

Preto - CONIC, 2010, Ribeirão Preto. Anais de Pesquisa da Universidade de Ribeirão Preto, 

2010. 

 

3. ARRIVABENE, A.; Castro, J. P. S.; Lima, J. A.; SASSI, R. J. Uma Análise da aplicação da 

Governança de Business Intelligence suportada por um Data Warehouse na Zero Latency 

Enterprise. In: 12o. Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica, 2010, São Paulo. 

Anais do XII SICT, 2010. 

 

4. ARRIVABENE, A.; Castro, J. P. S.; Lima, J. A.; SASSI, R. J. Informações em Tempo 

Real: uma Análise das vantagens da Aplicação da Latência Zero em um Data Mart. In: 
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Realizei co-orientação em um segundo projeto de Iniciação Científica intitulado: “O 

Papel da Governança na Metodologia de Implantação de um Projeto de Business Intelligence 

adequado às Melhores Práticas em Detrimento da Lei Sarbanes Oxley”. Iniciado em 2010 e 
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da Computação, Daiane Sayure Nakama, Sayonara Lima Fernandez e Henrique Maciel da 

Silva: 
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