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GRAU DE ADERÊNCIA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS QUE NEGOCIAM ADR’S
NA BOLSA DE VALORES DE NOVA IORQUE AS SEÇÕES 301 e 407 DA LEI

SARBANES OXLEY 

Resumo

Este  estudo  tem  como  objetivo  analisar  o  grau  de  aderência  das  empresas
brasileiras que negociam seus títulos no mercado de Nova Iorque as seções 301 e 407 da
lei Sarbanes-Oxley, o que envolve a formação do Comitê de Auditoria ou do Conselho Fiscal
adaptado. Para tanto, fez-se uso de metodologia de abordagem qualitativa, do tipo descritiva
e documental. Concluiu-se que o grau de aderência das empresas brasileiras que negociam
ADR’s na bolsa de valores de Nova Iorque as seções 301 e 407 da lei Sarbanes-Oxley, em
relação aos relatórios financeiros da competência do ano de 2016, é relativamente baixo. 



1 INTRODUÇÃO

O processo de globalização dos mercados financeiros ao longo dos últimos anos foi
um fator crucial para que várias empresas promovessem a melhoria das suas práticas de
governança,  buscando transparência e credibilidade das informações,  com o objetivo de
captarem recursos nos  mercados  de  crédito  e  capitais  internacionais  (LAMEIRA;  NESS
JÚNIOR,  2011).  Dentre  as  várias  iniciativas  buscando  a  eficiência  da  governança
corporativa das empresas do mercado financeiro, tem-se a criação da lei Sarbanes-Oxley.

A lei Sarbanes-Oxley, promulgada em 2002, é uma lei federal norte-americana onde
a  sua  finalidade  é  a  prevenção  de  possíveis  fraudes  nas  demonstrações  financeiras,
aperfeiçoamento  dos  controles  internos  das  organizações  de  acordo  com as  regras  de
governança corporativa a cerca das companhias de capital aberto e empresas estrangeiras
que  possuem  valores  mobiliários  registrados  na  Securities  and  Exchange  Commission
(SEC), para restaurar a confiabilidade dos investidores no mercado financeiro (SOX, 2002).

O  surgimento  da  lei  deu-se  em  razão  dos  escândalos  corporativos  de  grandes
proporções  ocorridos  na  época,  nos  EUA,  referentes  à  divulgação  e  à  emissão  das
demonstrações  contábeis  que  geraram  prejuízos  financeiros  atingindo  milhares  de
investidores  em todo  o  mundo (BRAGA,  2006).  E  em razão  disso,  a  lei  passou  a  ser
considerada  como  a  mais  significante  reforma  do  sistema  de  distribuição  de  valores
mobiliários norte-americano. Os principais escândalos contábeis foram com as empresas:
Eron e WorldCom, em 2001 e Arthur Andersen, em 2002 (ZACHARIAS; DUARTE JÚNIOR,
2007).

Criada para recuperar a confiança nas informações geradas e evidenciadas pelas
empresas,  a  lei  Sarbanes-Oxley  introduziu  novas  regras  de  governança  corporativa  e
estabeleceu a obrigatoriedade de várias práticas,  dentre as quais o Comitê de Auditoria
(KPMG, 2003), que se aplicam inclusive as empresas estrangeiras que negociam American
Depositary Receipts  (ADRs) (MENDONÇA et al., 2010). No caso do Brasil, de acordo com
Kozlowski (2005) e Costa (2006), as empresas brasileiras com ações na New York Stock
Exchange (NYSE) podem adotar o comitê de auditoria, previsto na SOx, ou usar o Conselho
Fiscal como comitê equivalente. 

A função principal do Comitê de Auditoria é realizar a análise das demonstrações
financeiras,  estas  elaboradas  de  acordo  com  as  normas  internacionais,  International
Financial  Reporting  Standards  (IFRS),  com o intuito  de atender  às  regras  aplicáveis  às
companhias na SEC e cotadas na Bolsa de Valores  de Nova York (NYSE).  Outro fator
importante é que o comitê deve fornecer condições necessárias para que o denunciante
esteja livre de risco ao delatar fraudes contábeis (IBGC, 2015).

Assim,  buscou-se  investigar  a  seguinte  questão:  Qual  o  grau  de  aderência  das
empresas brasileiras que negociam ADR’s na bolsa de valores de Nova Iorque as seções
301 e 407 da lei Sarbanes-Oxley? O objetivo desse trabalho consiste em identificar o grau
de aderência das empresas brasileiras que negociam ADR’s na bolsa de valores de Nova
Iorque as seções 301 e 407 da lei Sarbanes-Oxley.

O  presente  estudo  visa  verificar  o  comprometimento  das  empresas  de  origem
brasileira  que  participam  do  mercado  acionário  de  Nova  Iorque  acerca  das  exigências
impostas pela lei Sarbanes-Oxley em suas seções 301 e 407 que versam sobre a formação,
atuação  e  atribuições  do  Comitê  de  Auditoria,  bem  como  sobre  o  fortalecimento  dos
controles da entidade. 

Pesquisas no tema são oportuna, devido ao baixo número de estudos sobre Comitê
de  Auditoria  e  Conselhos  Fiscais  no  Brasil,  percebida  na  revisão  da  literatura;  às
especificidades da governança corporativa brasileira em relação ao Comitê de Auditoria e
Conselho Fiscal; ao momento das organizações investigadas; e também por contribuir para
uma melhor governança corporativa para as organizações (PELEIAS; SANTOS; TINOCO,
2017). 



2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Governança Corporativa e a Lei Sarbanes-Oxley

A Lei Sarbanes-Oxley normalmente abreviada como SOX ou Sarbox, elaborada pelo
senador Paul Sarbanes e deputado Michael Oxley, foi sancionada em 30 de julho de 2002
pelo Presidente dos EUA, George W. Bush (RASGA, 2009). 

A SOX criou um novo ambiente de governança corporativa e, dessa forma,
gerou  um  conjunto  de  novas  responsabilidades  e  sanções  aos
administradores  para  evitar  práticas  lesivas  que  expõem  as  sociedades
anônimas a elevados níveis de risco (LINHARES; OLIVEIRA, 2007, p. 164). 

Esta  lei  é  reconhecida  como  uma  das  reformas  mais  relevantes  desde  a
reestruturação administrativa do mercado mobiliário ocorrida em 1930 nos Estados Unidos
(GONZALES,  2012).  A SOX foi  uma resposta  do governo americano por  uma série  de
escândalos contábeis ocorridos em grandes empresas dos Estados Unidos, com o objetivo
de  recuperar  a  credibilidade  dos  investidores  nas  empresas  corporativas  de  órgãos
reguladores,  evitando assim,  uma descapitalização das empresas daquele  país.  (SILVA;
MACHADO, 2007).

As  exigências  impostas  pela  lei  incomodaram  tanto  os  membros  do  lobby
empresarial  americano,  pois  gerou  aumento  dos  custos  para  o  devido  cumprimento  da
legislação, como também as empresas de pequeno e médio porte que negociavam ações
na  bolsa  de  valores,  pela  razão  de  que  não  existiam  particularidades  em  relação  ao
tamanho da empresa (CREPALDI; CREPALDI,  2016).

De acordo com Mendonça et al. (2010, p. 3 e 4): 
Além  dos  rígidos  parâmetros  legais  impostos  às  empresas  com  ações
negociadas nas bolsas americanas,  incluindo empresas estrangeiras que
negociam  ADR,  seu  conjunto  de  regras  busca  garantir:  a  criação  de
mecanismos  confiáveis  de  auditoria  e  a  criação  de  comitês  para
supervisionar suas atividades e assegurar maior independência na atuação
da auditoria externa, de modo a mitigar riscos aos negócios, evitar fraudes e
garantir transparência aos resultados contábeis das companhias.

No Brasil,  existem grandes companhias abertas com ações listadas nas bolsas de
valores norte-americanas, via emissão de ADRs, portanto, sujeitas às regulamentações da
SOX e dos órgãos reguladores brasileiros (BERNARDES; GUARIENTE, 2008).

A SOX é composta de diversos artigos que são divididos em 11 categorias ou títulos,
abrangendo desde os relatórios da administração até os serviços da auditoria independente
propriamente ditos (LINS, 2017, p. 293). O título III e o título IV da Lei Sarbanes-Oxley, mais
especificamente a Seção 301 e a 407, abordam o tema Comitê de Auditoria. 

A Seção 301 dispõe que todas as companhias de capital aberto listadas nas bolsas
de valores ou com negociações na Association of Securities realer Automated Quotation
System (Nasdaq) tenham um Comitê de Auditoria, e muitas companhias privadas mesmo
sem a exigência criaram esse comitê. Trabalhar em um Comitê de Auditoria é tarefa cada
vez mais desafiadora. Os membros do Comitê de Auditoria devem ser pessoas dispostas e
aptas  a  dedicar  o  tempo  e  a  energia  necessários  para  assumir  a  responsabilidade  de
supervisores vigilantes, a bem do interesse dos acionistas de sua companhia (DELOITTE,
2003).

Visando  atender  à  determinação  da  Seção  301,  a  Regra  10A-3  estabelece
determinações  específicas  em  relação  à  instalação  e  ao  funcionamento  do  Comitê  de
Auditoria para companhias norte-americanas e estrangeiras com títulos listados em bolsa de
valores  norte-americana,  como  a  NYSE.  Nesse  sentido,  as  bolsas  de  valores  norte-
americanas  ficam proibidas  de listar  qualquer  título  de um emissor  que não cumpra as
determinações a respeito do comitê de auditoria (KPMG, 2008).



Assim, uma companhia listada na NYSE deve possuir um Comitê de Auditoria que
atenda as seguintes características da Regra 10A-3 (SOX, 2002): 

  Cada  membro  do  Comitê  de  Auditoria  deve  ser  membro  do  Conselho  de
Administração  e  deve  ser  considerado  independente  de  acordo  com  critérios
previamente estabelecidos na Regra 10-A; 

  O  Comitê  de  Auditoria  deve  ser  diretamente  responsável  pela  indicação,
remuneração, contratação e supervisão do trabalho de qualquer firma de auditoria
independente contratada com o objetivo de preparação e emissão de relatórios de
auditoria ou de prestação de qualquer outro serviço de auditoria, revisão contábil ou
certificação. A auditoria independente deverá se reportar diretamente ao Comitê de
Auditoria; 

  O  Comitê  de  Auditoria  deve  estabelecer  procedimentos  para  o  recebimento,  a
retenção  e  o  tratamento  de  reclamações  encaminhadas  por  funcionários  da
companhia ou terceiros em relação a assuntos de contabilidade, controles contábeis
internos  e  auditoria,  inclusive  procedimentos  de  encaminhamento  de  assuntos
confidenciais e denúncias anônimas pelos funcionários da companhia a respeito de
práticas contábeis duvidosas; 

  O Comitê de Auditoria deve ter a autoridade para contratar prestadores de serviços
de auditoria, jurídicos ou consultoria que julgarem necessários para o cumprimento
de suas atribuições; e 

  A organização deverá prover o Comitê de Auditoria com um orçamento apropriado. 
A  SEC  reconheceu  que  algumas  jurisdições  estrangeiras,  tais  como  o  Brasil,

possuem órgãos internos independentes do Conselho de Administração que supervisionam
o trabalho de auditoria, por exemplo o conselho fiscal previsto pela Lei no 6.404/76. Para
evitar a duplicidade de funções e responsabilidades, a SEC isentou as empresas brasileiras
que tenham um conselho fiscal estabelecido de cumprir algumas exigências da Regra 10A-
3.  Caso  a  empresa  não  constitua  um  Comitê de  Auditoria  composto  de  membros  do
conselho de administração, o Conselho de Administração será reconhecido (KPMG, 2009).

De acordo com Borgerth (2007), a finalidade da Seção 301  é desvincular o serviço
de auditoria independente da diretoria financeira das empresas, sendo assim, este comitê
reportará diretamente ao Conselho de Administração. 

Já a Seção 407, versa sobre a composição do Comitê de Auditoria, em que se exige
que pelo menos um dos membros seja um especialista em finanças com experiências e
conhecimentos  comprovados.  A  seleção  desse  especialista  financeiro  visa  proteger  os
interesses dos investidores. Os nomes desses membros devem ser divulgados no arquivo
anual e, se não houver nenhum especialista no comitê a companhia deve divulgar o motivo.
Além de selecionar  e supervisionar  o auditor  independente  da companhia,  o  Comitê  de
Auditoria deve revisar os relatórios financeiros para ver se estão completos e precisos e
propiciar  discussões  entre  a  administração,  os  auditores  independentes  e  os  auditores
internos acerca de questões relativas à qualidade e integridade (DELOITTE, 2003). 

Apesar do grande enfoque da SOX em relação aos controles internos das entidades,
estes constituem apenas em um dos muitos elementos  da boa governança corporativa.
Também devem-se considerar a integridade e valores éticos; filosofia da administração e
estilo operacional;  estrutura organizacional;  definição de papéis e responsabilidades para
todos  os  membros;  compromisso  com  a  excelência;  diretorias  e  comitês  eficazes  e
proativos; além de outros (CREPALDI, 2016). 

2.3 Comitê de Auditoria

A Big Four, Ernst & Young (2012), relata que a origem do Comitê de Auditoria como
órgão  de  governança  encarregado  de  supervisionar  as  funções  de  auditoria  e  controle
remonta à sua introdução pela New York Stock Exchange (NYSE), em 1939. Na evolução
subsequente, o marco principal foi a sua consolidação na Lei Sarbanes-Oxley (2002), que
aprovou basicamente o que foi concluído pelo Comitê Blue-Ribbon (1999) sobre a eficácia



do Comitê de Auditoria. Essa regulação trouxe um novo marco regulatório, que, por sua vez,
provocou  consequências  para  todas  as  empresas  estrangeiras  listadas  nas  bolsas
americanas.

Os Comitês de Auditoria  são considerados importantes instrumentos de gestão de
risco  e  veículo  de  comunicação  entre  o  Conselho  de  Administração,  os  auditores  e,
indiretamente, os acionistas das companhias listadas nos diversos mercados de capitais no
mundo (SILVA et al. 2009).

O comitê  de  auditoria  precisa  considerar  se  políticas  apropriadas  foram
estabelecidas e processos gerenciais foram implementados para assegurar
que  os  riscos  sejam  identificados  adequadamente,  controles  sejam
projetados para atenuar os principais riscos do negócio e que os controles
estejam  funcionando  apropriadamente  (LINHARES;  OLIVEIRA,  2007,  p.
165).

 Para Borget (2007), o maior objetivo da criação do comitê é para a mitigação dos
riscos de conluio entre a administração da empresa e a auditoria independente.

A Lei SOX define o Comitê de Auditoria como o órgão equivalente ao Conselho de
Administração,  com o  objetivo  de  supervisionar  os  processos  de  emissão  de  relatórios
financeiros  e  de  auditoria,  inclusive  relatórios  acerca  das  próprias  demonstrações
financeiras  das  entidades  (PELEIAS,  2009).  Foram  estabelecidos  alguns  critérios  em
relação à composição, como por exemplo, o  comitê de todas entidades deve compreender
apenas  membros  independentes  da  administração;  dentre  os  membros  deve  haver  no
mínimo  um  financial  expert,  caso  contrário,  deve-se  justificar;  a  responsabilidade  da
denominação  da  empresa  que  irá  prestar  o  serviço  de  auditoria  externa  é  do  comitê;
contratar empresas de consultoria externa; além da implementação de procedimentos para
averiguar  contestações  dos  colaboradores  sobre  as  práticas  e  políticas  contábeis
(MENDONÇA et al., 2010).

De  acordo  com  a  empresa  de  auditoria  e  consultoria,  PricewatershouseCoopers
(PWC) (2007), a atuação dos Comitês de Auditoria nas empresas brasileiras foi motivada
fortemente  pela  necessidade  de  atendimento  à  Seção  301  da  Lei  Sarbanes-Oxley,  por
determinações do Conselho Monetário Nacional (CMN), e do Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP)  e pela  orientação da Comissão  de Valores  Mobiliários  no Brasil  e  do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Em  2005,  as  empresas  brasileiras  que  negociavam  ações  no  mercado  norte-
americano tiveram a oportunidade de optar entre adotar um Comitê de Auditoria  ou um
Conselho Fiscal para participar de seu mercado de capitais (KPMG, 2009).

Segundo Furuta e Santos (2010, p.5) há diferenças entre o Comitê de Auditoria e o
Conselho Fiscal é:

O  Conselho  Fiscal  é  um  órgão  de  fiscalização  da  própria  gestão  da
companhia, eleito pela Assembleia Geral dos acionistas. Sua composição e
funcionamento;  requisitos,  impedimentos  e  remuneração,  bem  como
competência,  emissão  de  pareceres,  deveres  e  responsabilidades  estão
definidos no capítulo XIII da Lei nº 6.404/76. O Conselho Fiscal é um órgão
de existência obrigatória, mas de funcionamento não permanente, devendo
ser instalado a pedido dos acionistas. Dentre as competências do Conselho
Fiscal, definidas no artigo nº 163 da referida Lei, estão a fiscalização dos
atos dos administradores, opinião sobre o relatório anual da administração,
opinião  sobre  as  propostas  dos  órgãos  da  administração,  a  serem
submetidas à assembléia geral,  relativas à modificação do capital  social,
emissão de debêntures ou bônus de subscrição, distribuição de dividendos,
incorporação,  fusão  ou  cisão,  exame  das  demonstrações  contábeis  do
exercício social e sobre elas opinar, entre outros.

De acordo com a KPMG (2008), 48% das entidades que emitem ADRs possuem
Comitês  de  Auditoria  constituídos,  estes  quando  são  somados  aos  Conselhos  Fiscais
adaptados com atribuições  permitidas  pela  Securities  and Exchange Commission (SEC)
para  atuar  como  o  Comitê  de  Auditoria,  este  dado  estatístico  chega  a  100%,  para
atendimento à Lei Sarbanes-Oxley.



A missão da SEC é proteger os investidores; Mantenha mercados justos, ordenados
e eficientes; E facilitar a formação de capital. A SEC se esforça para promover um ambiente
de mercado que seja digno da confiança do público (SEC, 2016).

Nos anos de 1940, a Securities and Exchange Comission (SEC) juntamente com as
empresas do ramo de auditoria e organizações corporativas recomendaram a adoção do
Comitê  de  Auditoria  e  com  isso,  as  empresas  passaram  a  empenhar-se  na  referida
implantação.  As legislações societárias e particularidades de alguns países,  inclusive  do
Brasil,  precisaram  ser  analisadas  para  que  as  mesmas  pudessem  atender  as  medidas
recomendadas pela Sarbanes-Oxley. Contudo, a legislação brasileira recebeu orientações e
recomendações para a implantação do Conselho Fiscal adaptado nas empresas (PELEIAS;
SEGRETI; COSTA, 2009).

Os Comitês de Auditoria representam uma importante pilar na supervisão de funções
extremamente  críticas  das  organizações,  como  por  exemplo:   a)  elaboração  das
demonstrações  financeiras;  b)  atividades  dos  auditores  independentes;  c)  trabalho  de
auditoria  interna;  d)  monitoramento  das  exposições  de  risco  e,  consequentemente,  os
mecanismos estabelecidos por meio do sistema integrado de gestão de riscos; e) sistemas
de controle interno; f) transações com partes relacionadas (DELLOITTE, 2013, p. 3).

3 METODOLOGIA

Quanto  aos  objetivos  este  estudo  classifica-se  com  uma  pesquisa  descritiva
(TRIVINÕS, 1987). Quanto ao seu procedimento metodológico é definida como documental
(BEUREN,  2013).  Quanto  à  abordagem,  a  pesquisa  classifica-se  como  qualitativa
(RICHARDSON, 1999). 

Foram examinadas  as  demonstrações  financeiras  de  2016,  como o  Relatório  de
Administração e as Notas Explicativas (NE) apresentadas no portal online da Brasil, Bolsa e
Balcão (B3) das 26 empresas brasileiras que negociam no mercado norte-americano. Essas
empresas estão elencadas no site Valor Econômico e são as seguintes: Ambev S.A., Azul
S.A., Banco Bradesco S.A., BrasilAgro - Cia Brasileira de Propriedades Agrícolas, Braskem
S.A.,  BRF S.A.,  Cia  Energetica  de  Minas  Gerais  (CEMIG),  Cia  Paranaense  de  Energia
(COPEL),  CPFL Energia S.A.,  Centrais  Elet  Bras S.A.  (Eletrobrás),  Embraer S.A.,  Fibria
Celulose S.A., Gafisa S.A., Gerdau S.A., Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A., Itau Unibanco
Holding S.A.,  Oi S.A., Cia Brasileira de Distribuicao (Pão De Açúcar),  Petroleo Brasileiro
S.A.  (Petrobras),  Cia  Saneamento  Basico  Est  Sao  Paulo  (SABESP),  Banco  Santander
(Brasil)  S.A.,  Cia  Siderurgica  Nacional,  Telefônica  Brasil  S.A,  TIM  Participações  S.A.,
Ultrapar Participações S.A. e Vale S.A.

Para coletar os dados foi utilizado o checklist exposto no Quadro 1.
Quadro 1 – Checklist de aderência das empresas brasileiras que emitem ADRs de acordo com a
Seções 301 e 407 da SOX

1. Os membros do Comitê de Auditoria devem ser membros do Conselho de Administração e
considerados independentes.

2. O  Comitê  de  Auditoria  deve  ser  diretamente  responsável  pela  indicação,  renumeração,
contratação e supervisão do trabalho da firma de auditoria independente contratada.

3. Deve ser estabelecido pelo Comitê de Auditoria, os procedimentos para o recebimento, a
retenção e o tratamento de reclamações encaminhadas por funcionários da companhia ou
terceiros em relação a assuntos de contabilidade, controles e auditoria, inclusive denúncias
anônimas de funcionários e assuntos confidenciais sobre esses assuntos.

4. O Comitê de Auditoria deve poder contratar prestadores de serviços de auditoria, jurídicos ou
consultoria que julguem necessários.

5. O Comitê de Auditoria deverá ter um orçamento específico apropriado.

6. O  Comitê  de  Auditoria  deverá  dar  suporte  ao  Conselho  de  Administração  dentro  das
atividades de gestão da empresa;

7. O Comitê de Auditoria deverá monitorar os atos da administração referentes à preparação
das demonstrações financeiras e às suas escolhas das práticas contábeis;



8. Deverá ser realizado pelo Comitê de Auditoria, o monitoramento das atividades do auditor
externo,  discutir  o  trabalho,  as  questões  relevantes,  os  riscos,  os  ajustes  que  forem
identificados e, consequentemente, debater o parecer de auditoria com o auditor externo.

9. O Comitê de Auditoria deverá monitorar o trabalho da Administração no que se refere à
qualidade de seus controles internos de gerenciamento de riscos.

10. O Comitê de Auditoria deverá debater com o auditor interno como está sendo realizado o
processo de monitoramento dos controles internos das companhias.

Para analisar os dados fez-se uso da análise de conteúdo (BARDIN (2011).  A análise
do conteúdo dividiu-se em três fases fundamentais: pré-análise, exploração do material e
tratamento dos resultados - a inferência e a interpretação. 

4 ADERÊNCIA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS QUE EMITEM ADRS ÀS SEÇÕES 301 E
407 DA SOX

COMPANHIA AMBEV S.A. - não apresentou nas Notas Explicativas (NEs) quaisquer
destaque sobre o comitê de auditoria ou conselho fiscal, ao contrário do que ocorreu no
Relatório de Administração (RA), onde foi evidenciado sobre a contratação de empresas de
auditoria  externa  que  são  diretamente  aprovadas  pelo  Conselho  Fiscal,  entretanto,  os
mesmos adotam uma listagem básica para a contratação dos diversos tipos de serviços e
respectiva  limitação  orçamentária.  Quanto  aos  serviços  que  não  foram  previamente
aprovados, é necessário que o Conselho Fiscal fundamente para posteriormente submeter à
aprovação  do  Conselho  de  Administração.  Foram  identificadas  três  características  do
checklist de  aderência  das  empresas  brasileiras  que  emitem  ADRs  de  acordo  com  as
Seções 301 e 407 da SOX. 

AZUL S.A - em análise de suas Notas Explicativas e Relatório de Administração,
referente ao ano de 2016, não se localizou nenhuma menção ao comitê de auditoria ou
conselho fiscal.

BANCO  BRADESCO  S.A  -  percebeu-se  que  a  característica  que  mais  houve
evidenciação foi a de que o Comitê de Auditoria deveria monitorar os atos da administração
referentes à preparação das demonstrações financeiras e às suas escolhas das práticas
contábeis. A característica citada repetiu-se três vezes dentre os trechos identificados nas
Notas Explicativas da companhia de capital aberto. Foram identificadas sete características
do  checklist de aderência das empresas brasileiras que emitem ADRs de acordo com as
Seções 301 e 407 da SOX. 

BRASILAGRO - apresentou evidenciação apenas nas Notas Explicativas, referindo-
se  ao  papel  do  Conselho  Fiscal  quanto  ao  monitoramento  da  elaboração  das
demonstrações financeiras, e de auxiliar o Conselho de Administração no gerenciamento da
entidade.

BRASKEM S.A. - somente fez menção sobre o Comitê de Auditoria ou Conselho
Fiscal em seu Relatório de Administração, onde identificou-se três vezes a característica de
que o  Comitê  de Auditoria  deve apoiar  o  Conselho  de Administração no que tange  as
atividades de gerenciamento da companhia. Considerando os trechos apresentados, foram
identificadas seis características do  checklist de aderência das empresas brasileiras que
emitem ADRs de acordo com a Seções 301 e 407 da SOX.

BRF S.A. - apresentou apenas uma característica do checklist, que fora identificada
em dois  trechos  constantes  das  Notas  Explicativas,  quando  mencionado  a  relação  dos
membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, evidenciando que são participantes
do Conselho/Comitê, considerados independentes, e um deles é especialista financeiro.

CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG) – as Notas Explicativas não fazem
referência  ao  Comitê  de  Auditoria  ou  Conselho  Fiscal,  apenas  foram  identificadas
evidenciações no Relatório de Administração. Os trechos apresentaram três características
do checklist, dois deles são relacionados ao poder do Comitê quanto à contratação de dos
serviços de auditoria.



CIA PARANAENSE DE ENERGIA (COPEL) - apresentou a característica relacionada
ao auxílio nas atividades de gestão nos dois trechos retirados das Notas Explicativas. No
que se refere ao Relatório de Administração, a característica que mais foi evidenciada é
relativa  ao  poder  de  contratação  de  serviços  que  sejam  necessários  para  a  empresa.
Levando em consideração todos os trechos citados nos referidos relatórios,  foi  possível
identificar quatro características das Seções 301 e 407.

CPFL ENERGIA S.A - verificou-se que dentre as quatro diferentes características
que possuem relação com os trechos retirados das Notas explicativas e do Relatório de
Administração  da  CPFL  Energia  S.A.,  a  que  mais  foi  evidenciada  foi  relacionada  ao
monitoramento quanto à elaboração das demonstrações financeiras, a característica repetiu-
se quatro vezes, três nas NEs e uma vez no RA. Os itens relacionados ao apoio na gestão,
acompanhamento da qualidade dos controles internos de gerenciamento de risco, e quanto
à contratação de auditores independentes, foram identificados apenas uma vez.

CENTRAIS ELET BRAS S.A. (ELETROBRAS) - não foram identificadas referências
específicas de Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal nas Notas Explicativas da Eletrobrás.
Já no Relatório de Administração, verificou-se um elenco de atendimento às exigências da
SEC. Dentre os dez itens constantes no checklist, os trechos apresentados fazem referência
à sete.

EMBRAER  S.A.  -  observa-se  que  as  Notas  Explicativas  evidenciaram  quatro
características em um único trecho. Levando em consideração os dois relatórios financeiros,
a  empresa  apresenta  cinco  dos  10  itens  do  checklist.  É  importante  ressaltar  que  uma
característica que diz respeito ao apoio que o Comitê de Auditoria deve prestar ao Conselho
de Administração quanto ao gerenciamento da entidade, foi a mais evidenciada dentre as
quatro.

FIBRIA  CELULOSE  S.A.  -  as  Notas  Explicativas  nada  evidenciaram  sobre  as
funções  do  Comitê  de  Auditoria  ou  Conselho  Fiscal.  O  destaque  ocorreu  apenas  no
Relatório de Administração por meio de dois trechos, sendo que a característica referente à
supervisão de processos de controle interno e de gerenciamento de riscos foi comum entre
ambos.

GAFISA  S.A.  -  em  suas  Notas  Explicativas  nada  foi  evidenciado  sobre  o  papel
exercido pelo Comitê de Auditoria ou Conselho Fiscal. Foram evidenciados no Relatório de
Administração, dois trechos, onde ambos apresentaram uma característica em comum, o
monitoramento das demonstrações financeiras ser realizado pelo Conselho Fiscal. Contudo,
este não foi o único item do  checklist identificado,  a administração também relata que o
comitê  é  responsável  pelo  acompanhamento  das  atividades  executadas  pela  auditoria
interna no que diz respeito aos controles internos da empresa, além do monitoramento do
processo de realização de auditoria externa.

GERDAU S.A. - não havia amostragem de dados sobre o Comitê de Auditoria ou
Conselho Fiscal nas Notas Explicativas e nem no Relatório da Administração. 

AS  GOL  LINHAS  AÉREAS  INTELIGENTES  S.A.  -  as  Notas  Explicativas  não
apresentaram evidenciações quanto a atuação de um Comitê de Auditoria  ou Conselho
Fiscal dentro da organização societária da companhia. Foi verificado apenas no Relatório de
administração, uma menção ao comitê no que se refere a característica de contratação de
serviços necessários à entidade.

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - um trecho da Nota Explicativa que faz relação a
característica de gerenciamento de risco através do monitoramento dos controles internos
da entidade pelo Comitê de Auditoria. Já no Relatório de administração, foram identificadas
mais duas características em atendimento as Seções 301 e 407 da lei  Sarbanes-Oxley,
estas  são  referentes  aos  procedimentos  adotados  pelo  comitê  sobre  reclamações
pertinentes a questões contábeis, controles, auditoria, bem como denúncias anônimas; e a
aprovação pelo comitê quanto à contratação de serviços, sejam eles de auditoria externa ou
não,  desde  que  necessários  para  a  companhia.  Vale  ressaltar  que  a  característica  de
supervisão dos processos de controles internos e de gestão de risco foi identificada também
em trecho retirado do Relatório de administração.



OI S.A. - no que se refere às demonstrações utilizadas para a coleta de dados do
Comitê ou Conselho atuante pode-se verificar que não houve qualquer evidência sobre o
tema em estudo, assim, não foi possível a identificação de características.

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃ (PÃO DE AÇÚCAR) - não houve referências nas
Notas Explicativas e no Relatório de Administração,  quanto a atuação de um Comitê de
Auditoria ou Conselho Fiscal. 

PETRÓLEO  BRASILEIRO  S.A.  (PETROBRAS)  -  os  cinco  trechos  extraídos  do
material de análise da, evidenciaram apenas duas características em consonância com as
Seções 301 e 407 da lei Sarbanes-Oxley. As características são relacionadas à composição
do comitê e como o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria contribuem para a boa gestão
da entidade.

CIA  SANEAMENTO  BASICO  EST  SÃO  PAULO  (SABESP)  -  apresentou  uma
característica  em cada  um dos  três  trechos  extraídos  dos  relatórios  financeiros.  Houve
evidenciação tanto nas Notas Explicativas, como no Relatório de Administração. O Conselho
Fiscal apóia no gerenciamento da empresa e o Comitê de Auditoria trata das denúncias e
assuntos confidenciais. No que se refere à composição do comitê, a empresa indica que os
membros são independentes.

BANCO SANTANDER (BRASIL)  S.A.  -  não apontou em suas Notas Explicativas,
quaisquer  dados  ou  fatos  a  respeito  da  formação  ou  responsabilidades  destinadas  ao
Comitê de Auditoria ou Conselho Fiscal. Foram apurados apenas dois trechos presentes no
Relatório de Administração, um deles é referente ao monitoramento pelo Comitê, da atuação
da Auditoria  Interna quanto aos controles internos,  enquanto o outro trecho relaciona-se
quanto  ao  poder  de  aprovação  para  a  efetiva  contratação  de  quaisquer  serviços
considerados essenciais para a entidade. Portanto, foram identificadas duas características
do checklist, em consonância com as exigências da lei SOX.

CIA  SIDERURGICA  NACIONAL  -  no  segundo  trecho  das  Notas  Explicativas,
identificou-se três características a partir de uma única situação apresentada, relacionado ao
poder  de  decisão  do  Comitê  de  Auditoria  para  averiguar  as  notícias  divulgadas  pela
impressa, podendo ele, contratar os serviços de uma firma de auditoria ou de quaisquer
outros serviços que sejam necessários,  com o objetivo de tratar  sobre as denúncias ou
assuntos confidenciais, tendo em vista que é de sua responsabilidade. Outra característica
também foi identificada nas Notas Explicativas, é relacionada à composição do Conselho
Fiscal por membros independentes. Já em relação ao Relatório de Administração, foram
apresentadas  mais  cinco  características  distintas  em  relação  às  quatro  que  foram
identificadas nas Notas explicativas, portanto, a Cia Siderúrgica Nacional fez referência nos
relatórios  financeiros,  à  nove  das  dez  características  apresentas  no  checklist  em
conformidade  com as  Seções  301  e  407  da  SOX.  O  único  item não  evidenciado  pela
empresa é o relacionado ao orçamento específico do Comitê de Auditoria.

TELEFÔNICA BRASIL S.A.  -  pode-se verificar  que não foi  referenciado conteúdo
sobre  o  Comitê  de  Auditoria  ou  Conselho  Fiscal  nas  Notas  Explicativas  da  empresa,
entretanto,  o  inverso  ocorreu  com  o  Relatório  de  Administração.  Neste  último,  foram
extraídos  diversos  trechos  que  fazem  relação  direta  à  sete  dos  dez  itens  definidos  no
checklist. A característica que mais foi evidenciada é a que relata da responsabilidade do
Comitê de Auditoria quanto ao monitoramento na elaboração das demonstrações financeiras
e quanto às práticas contábeis adotadas pela entidade.

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.  -  não  há  amostragem  de  dados  sobre  o  Comitê  de
Auditoria ou Conselho Fiscal nas Notas explicativas da empresa houve destaque apenas em
dois trechos do relatório de Administração, onde foi possível constatar que a companhia
está atendendo a cinco características definidas pela lei SOX.

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A - Observou-se que não foi referenciado conteúdo
sobre  o  Comitê  de  Auditoria  ou  Conselho  Fiscal,  nas  Notas  Explicativa  e  Relatório  de
Administração da companhia., para possível identificação de características com base nas
Seções 301 e 407 da lei SOX.



VALE  S.A.  -  apenas  evidenciou  um  trecho  referente  ao  assunto  abordado  nas
Seções  301  e  407  da  lei  Sarbanes-Oxley,  o  mesmo  foi  identificado  no  Relatório  de
administração. A única característica que o Conselho Fiscal da companhia apresenta, de
acordo com o conteúdo extraído, é a de responsabilidade pela contratação da empresa de
auditoria independente.

O Quadro 2 apresenta uma síntese das características do comitê de auditoria que
foram  evidenciadas  nas  NEs  e  RAS  e  as  empresas  brasileiras  que  apresentaram  tais
características.

Quadro 2 – Empresas brasileiras que evidenciam as características do comitê de auditoria
de acordo com as Seções 301 e 407 da SOX

Características do comitê de auditoria de
acordo com as Seções 301 e 407 da SOX

Total de empresas (%)

Empresas brasileiras que apresentam a
característica

1. Os membros do Comitê de Auditoria devem 
ser membros do Conselho de Administração 
e considerados independentes.

7 empresas (27%)

Banco Bradesco S.A. 
BRF S.A. 
CEMIG
COPEL
Petrobras
SABESP
Cia Siderúrgica Nacional

2. O Comitê de Auditoria deve ser diretamente 
responsável pela indicação, renumeração, 
contratação e supervisão do trabalho da firma
de auditoria independente contratada.

9 empresas (35%)

Ambev S.A.
Braskem S.A.
CEMIG
COPEL
CPFL Energia S.A.
Eletrobrás
Cia Siderúrgica Nacional
Telefônica Brasil S.A.
Vale S.A.

3. Deve ser estabelecido pelo Comitê de 
Auditoria, os procedimentos para o 
recebimento, a retenção e o tratamento de 
reclamações encaminhadas por funcionários 
da companhia ou terceiros em relação a 
assuntos de contabilidade, controles e 
auditoria, inclusive denúncias anônimas de 
funcionários e assuntos confidenciais sobre 
esses assuntos.

6 empresas (23%)

Eletrobrás
Embraer S.A.
 Itaú Unibanco Holding S.A.
SABESP
Cia Siderúrgica Nacional
Telefônica Brasil S.A.

Continuação Quadro 2
4. O Comitê de Auditoria deve poder contratar 

prestadores de serviços de auditoria, jurídicos
ou consultoria que julguem necessários.

12 empresas (46%)

Ambev S.A.
Banco Bradesco S.A.
Braskem S.A.
CEMIG
COPEL
Eletrobrás
Embraer S.A.
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
 Itaú Unibanco Holding S.A.
Banco Santander (Brasil) S.A.
Cia Siderúrgica Nacional
Telefônica Brasil S.A.

5. O Comitê de Auditoria deverá ter um Ambev S.A.



orçamento específico apropriado.
2 empresas (8%)

Eletrobrás

6. O Comitê de Auditoria deverá dar suporte ao 
Conselho de Administração dentro das 
atividades de gestão da empresa.

11 empresas (42%)

Banco Bradesco S.A.
BrasilAgro 
Braskem S.A.
COPEL
CPFL Energia S.A.
Eletrobrás
Embraer S.A.
Petrobras
SABESP
Cia Siderúrgica Nacional
TIM Participações S.A.

7. O Comitê de Auditoria deverá monitorar os 
atos da administração referentes à 
preparação das demonstrações financeiras e 
às suas escolhas das práticas contábeis.

9 empresas (35%)

Banco Bradesco S.A.
BrasilAgro 
Braskem S.A.
CPFL Energia S.A.
Embraer S.A.
Gafisa S.A.
Cia Siderúrgica Nacional
Telefônica Brasil S.A.
TIM Participações S.A.

8. Deverá ser realizado pelo Comitê de 
Auditoria, o monitoramento das atividades do 
auditor externo, discutir o trabalho, as 
questões relevantes, os riscos, os ajustes que
forem identificados e, consequentemente, 
debater o parecer de auditoria com o auditor 
externo.

6 empresas (23%)

Banco Bradesco S.A.

Braskem S.A.

Gafisa S.A.

Cia Siderúrgica Nacional

Telefônica Brasil S.A.

TIM Participações S.A.

9. O Comitê de Auditoria deverá monitorar o 
trabalho da Administração no que se refere à 
qualidade de seus controles internos de 
gerenciamento de riscos.

8 empresas (31%)

Banco Bradesco S.A.

CPFL Energia S.A.

Eletrobrás

Fibria Celulose S.A.

 Itaú Unibanco Holding S.A.

Cia Siderúrgica Nacional

Telefônica Brasil S.A.

TIM Participações S.A.

Continuação Quadro 2
10.O Comitê de Auditoria deverá debater com o 

auditor interno como está sendo realizado o 
processo de monitoramento dos controles 
internos das companhias.

8 empresas (31%)

Banco Bradesco S.A.

Braskem S.A.

Embraer S.A.

Gafisa S.A.

Banco Santander (Brasil) S.A.

Cia Siderúrgica Nacional

Telefônica Brasil S.A.

TIM Participações S.A.

Fonte: dados da pesquisa (2017).



Considerando o total de empresas deste estudo, observa-se que a característica 1 foi
evidenciada  por  apenas  sete  empresas,  portanto  27% atendem a recomendação  da  lei
quanto à composição do Comitê de Auditoria com membros do Conselho de Administração
e independentes. 

Ressalta-se que de acordo com a SOX (2002), o membro “independente” do Comitê
de Auditoria é àquele que não é remunerado, com exceção dos honorários recebidos pela
prestação de serviços no conselho, assessoria, consultoria ou outro tipo de compensação
por parte da empresa, e não é pessoa afiliada a esta nem as suas subsidiárias. Para  o
IBGC (2015) essa independência é importante, já que este comitê deve ter a capacidade de
exercer julgamentos. Nesse sentido, Klein (2002) ressalta que quanto maior for a quantidade
de membros independentes na composição do comitê de auditoria, melhor será a qualidade
das informações contábeis. 

Em  relação  à  característica  2  que  determina  o  Comitê  de  Auditoria  como
encarregado da contratação das empresas de auditoria, podemos constatar que a mesma
foi identificada nos relatórios financeiros de nove empresas, o que é equivalente à aderência
de  35% das  companhias  de  capital  aberto  listadas  no  mercado  acionário  dos  Estados
Unidos.

Observa-se  que,  seis  companhias  declararam  adotar  a  prática  relacionada  à
característica 3, portanto, apenas 26% das empresas em estudo evidenciaram que possuem
mecanismos  práticos  para  o  tratamento  de  ocorrências,  denúncias,  fraudes  e  assuntos
sigilosos em geral, do âmbito da empresa. 

A característica 4 foi reconhecida nos demonstrativos de 12 empresas. Esta foi a
prática  mais  evidenciada  dentre  as  dez  selecionadas  no  checklist,  significa  dizer  que o
Comitê de Auditoria de 46% das companhias, detém poder de contratar especialistas da
área jurídica, contábil ou de controladoria em circunstâncias consideradas oportunas.

Conforme Quadro  2,  é  possível  notar  que  dentre  todas  as  características,  a  de
número 5 foi a menos citada. Apenas duas empresas indicaram de forma objetiva que o
comitê possuía orçamento próprio para proporcionar uma atuação mais eficiente dentro da
companhia, portanto, a Ambev e a Eletrobrás representam o percentual de 8%. 

De  acordo  com os dados  apurados  da característica  6,  pode-se  dizer  que  foi  a
segunda prática mais evidenciada pelas entidades em suas Notas Explicativas e Relatório
de Administração, representando um percentual equivalente à 42% em relação ao total de
empresas definidas como amostra do presente trabalho. Significa dizer que onze empresas
afirmam claramente que o seu Comitê de Auditoria atua de maneira eficaz, contribuindo
para  a  melhoria  contínua  dos  processos  gerenciais,  possibilitando  a  boa  prática  da
governança corporativa para assegurar a confiança da empresa no mercado, através do seu
apoio e colaboração ao Conselho de Administração.

Para  Almeida  (2008,  p.  22),  o  comitê  de  auditoria  deve  “auxiliar  o  conselho  de
administração na supervisão da integridade das demonstrações financeiras; da adequação
da  empresa  com  as  exigências  de  leis  e  regulamentos;  da  independência  e  das
qualificações do auditor independente [...]”, buscando a diminuição de fraudes.

No que se refere a característica 7, a função do Comitê de Auditoria de contribuir
para a qualidade dos relatórios financeiros de responsabilidade da administração, através da
fiscalização e supervisão no momento de elaboração das demonstrações financeiras,  foi
evidenciada por nove empresas, ou seja, 35% especificaram que o comitê deve colaborar
para  que  seja  assegurado  a  fidedignidade  das  informações  evidenciadas  nos
demonstrativos e garantir a adequação das práticas contábeis às exigências legais.

Em conformidade com os dados apresentado em relação a característica 8, nota-se
que  apenas  23% das companhias  brasileiras  selecionadas  apresentam informações  em
seus  relatórios  financeiros  sobre  o  Comitê  de  Auditoria  como  responsável  direto  pela
supervisão  e  debate  quanto  aos  trabalhos  executados  pelos  auditores  independentes
contratados, trabalhos esses que são referentes à emissão de relatórios e pareceres ou de



prestação de qualquer outro serviço de auditoria, assegurando independência do auditor e
do auditado. 

Verifica-se no Quadro 2,  em relação a  característica  9,  que 31% das empresas,
evidenciaram que o Comitê de Auditoria exerce o papel de supervisor quanto às funções
críticas da organização no que se referem aos riscos expostos, monitorando os sistemas de
controle  interno  e  processos  de  gestão  e  buscando  as  melhores  práticas,  buscando
assegurar bons resultados e a imagem da empresa no mercado financeiro.

Linhares e Oliveira (2007), ressaltam que para desempenhar uma boa governança
corporativa é essencial que se tenha um  bom gerenciamento de riscos, que consiste na
implantação de técnicas para identificação, avaliação e controle de riscos dentro de uma
organização.

A característica 10 também apresentou o percentual  equivalente a 31%, significa
dizer que apenas 8 entidades,  divulgaram de forma clara e objetiva,  em seus relatórios
financeiros  que  o  Comitê  de  Auditoria  instalado,  tem  como  função  a  supervisão  dos
controles  internos  da  empresa,  isto  implica  em  monitorar  os  aspectos  financeiros,
operacionais e estratégicos, implementar práticas de governança corporativa contribuindo
assim para o bom desempenho da empresa nos processos gerenciais, controle de riscos, e
angariar maior números de investidores.

É importante relatar que algumas das empresas estudadas não estão relacionadas
no  Quadro  2  devido  a  não  ter  evidenciado  nas  Notas  Explicativas  e  Relatório  de
Administração, quaisquer das características do  checklist no que se refere às exigências
definidas através das Seções 301 e 407 da Lei Sarbanes-Oxley. Essas empresas são a Azul
S.A.,  Gerdau  S.A.,  Oi  S.A.,  Cia  Brasileira  de  Distribuição  (Pão  de  Açúcar)  e  Ultrapar
Participações S.A., que estão representando um percentual equivalente a 19%, tendo em
vista as vinte e seis empresas brasileiras listadas na bolsa norte-americana.

5 CONCLUSÃO

O  estudo  teve  por  objetivo  identificar  qual  o  grau  de  aderência  das  empresas
brasileiras que negociam ADR’s na bolsa de valores de Nova Iorque as seções 301 e 407 da
lei  Sarbanes-Oxley.  Para  alcançar  este  objetivo  foi  realizado  um  estudo  das  Notas
Explicativas e Relatório de Administração, através da aplicação de um  checklist baseado
nas características  do Comitê  de Auditoria  em relação às exigências  das seções da lei
supracitada.  O  grau  médio  de  aderência  das  empresas  listadas  na  bolsa  dos  Estados
Unidos encontrado foi de 31%, tendo em vista que são dez características e o percentual
maior encontrado de 42% e o menor 8%. A média apresentada pode ser considerada baixa,
pois  cinco  das  vinte  e  seis  empresas  não  evidenciaram  diretamente  quaisquer  das
características  selecionadas,  essas  empresas  representam um percentual  equivalente  a
19%.

As práticas mais evidenciadas pelas empresas, considerando as repetidas vezes que
foram apresentadas nos demonstrativos, são relacionadas ao papel do Comitê de Auditoria
como  auxiliar  do  Conselho  de  Administração  nos  processos  gerenciais  da  empresa,
garantindo  a  boa  prática  da  governança  corporativa,  supervisão  das  práticas  contábeis
adotadas e elaboração das demonstrações financeiras, o poder do comitê em contratar em
circunstâncias consideradas oportunas a prestação de serviços de auditoria, jurídicos ou de
consultoria e a monitoramento do sistema de controles internos para reportá-lo ao Conselho
de Administração. Muitos são os benefícios gerados pelas práticas adotadas pelo Comitê de
Auditoria,  já  proporcionam  um  elo  mais  estreito  com  relação  a  auditoria  interna  e
independente, pois proporciona uma visão mais ampla da entidade, possibilita atuar com
maior segurança nos processos de controles internos e de gestão de riscos, bem como nas
decisões estratégicas permite, além de que a supervisão da elaboração das demonstrações
financeiras com o objetivo de demonstrar transparência e fidedignidade, exercem grandes
impactos internos e externos da empresa.



Diante do exposto, conclui-se que o grau de aderência das empresas brasileiras que
negociam ADR’s na bolsa de valores em Nova Iorque as seções 301 e 407 da lei Sarbanes-
Oxley,  em  relação  aos  relatórios  financeiros  da  competência  do  ano  de  2016,  é
relativamente  baixo.  É  importante  ressaltar  características  apresentadas  por  algumas
empresas  foram  evidenciadas  repetidas  vezes,  mas  para  a  definição  da  média  foi
considerado apenas uma vez, isto é, para os devidos fins a análise levou em consideração a
quantidade de empresas que apresentam aquela determinada característica. 

Deste modo, o estudo possibilitou demonstrar como está caracterizado o Comitê de
Auditoria nas empresas brasileiras listadas no mercado de ações dos Estados Unidos dos
níveis diferenciados de governança corporativa na Brasil, Bolsa e Balcão (B3) contribuindo
para a realização de debates e disseminação do conteúdo entre a comunidade acadêmica e
demais interessados no que se refere às exigências estabelecidas pelas Seções 301 e 407
da lei SOX.  

Considerando-se  a  limitação  da  pesquisa,  recomenda-se  ampliar  o  período  dos
relatórios financeiros para a extração dos dados para análise, tendo em vista que muitas das
empresas  não  evidenciam  as  características  de  forma clara  e  objetiva,  impossibilitando
muitas vezes a identificação das práticas adotadas. 
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Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP, São Paulo, 2006. 
DELOITTE. Guia prático para os comitês de auditoria das empresas brasileiras: da 
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