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RESUMO 
Buscando sua sustentabilidade, as empresas passaram a encarar a globalização 

desenvolvendo novos planos estratégicos. Seu sucesso acaba atraindo investidores, pois 
corrobora com o retorno para seus capitais. A segurança dos negócios é tida como um alicerce 
estável nos investimentos. Até 1999, a segurança não tinha seu peso aferido nas avaliações 
corporativas, fato que permitiu com que algumas empresas norte-americanas puderam fraudar 
seus resultados financeiros, gerando um impacto negativo na confiança dos investidores. Esses 
fatos originaram criação da lei Sarbanes-Oxley. Sua implantação gerou um impacto na área de 
Tecnologia da Informação, com a criação de controles nas informações financeiras, envolvendo 
toda governança do Business Intelligence. Este trabalho analisa a governança do BI, atendendo as 
exigências da lei SOX e conclui que a adequação à lei gera mudanças nos processos, criando 
registros de controle e mapeamento das atividades além do envolvimento direto dos gestores nas 
atividades envolvidas.  
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ABSTRACT 
Seeking sustainability, companies began to face globalization by developing new 

strategic plans. His success eventually attracted investors because the return to corroborate their 
capitals. The security business is regarded as a solid foundation in investment. Until 1999, 
security had their weight measured on corporate ratings, a fact that has enabled some U.S. 
companies could circumvent its financial results, generating a negative impact on investor 
confidence. These facts led to the creation of the Sarbanes-Oxley. Its implementation had an 
impact in the area of Information Technology, with the creation of controls on financial 
information, involving the entire governance of Business Intelligence. This study examines the 
governance of BI, meeting the requirements of the law and concludes that SOX compliance to the 
law generates changes in processes, creating records for control and mapping of activities beyond 
the direct involvement of managers in the activities. 
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