
O mercado de
capitais norte-
americano é, reco-
nhecidamente, o
maior do mundo.
Em 2001, uma sé-
rie de escândalos
de natureza con-
tábil, provocados
pela descoberta
de transações ir-
regulares em uma
de suas maiores
empresas, a En-
ron, resultou no
enfraquecimento
do grau de con-
fiança dos investidores, abalando 
o equilíbrio não apenas do merca-
do daquele país, mas também dos 
demais mercados internacionais. 
Em SOX: Entendendo a Lei 
Sarbanes-Oxley, Vania Maria 
da Costa Borgeth trata dessa 
norma que procura reparar a fé 

nos mercados.
No contexto

dos escândalos,
uma série de me-
didas regulató-
rias foi introdu-
zida ao longo de
2002 tanto nos
EUA quanto no
mundo. Dentre
estas, destaca-se
a Lei SOX. Em-
bora a lei tenha
sido editada com
o objetivo de res-
taurar a confian-
ça dos mercados,

as opiniões a respeito do tema são
controvérsias. 

A obra analisa a lei à luz dos
modernos conceitos de governan-
ça corporativa e apresentação de
dados contábeis e conclui que a
Lei Sarbanes-Oxley, apesar de
recente, já foi capaz de alertar ad-

ministradores do mundo inteiro
para a necessidade de assumir a
responsabilidade sobre a infor-
mação por eles prestada.

Vania Maria da Costa Borger-
th é contadora-chefe do Bndes,
onde também é responsável pelas
Relações com Investidores. É
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mestre em Administração pelas
Faculdades de Economia e Fi-
nanças Ibmec do Rio de Janeiro,
com MBA em Finanças pela mes-
ma instituição e especialista em
Contabilidade pela FGV-RJ. É

ç p

professora de Contabilidade com
foco nas disciplinas contabilidade
de custos, contabilidade geral,
das demonstrações contábeis,
teoria da contabilidade e admi-
nistração financeira.

A história de investimentos 
estrangeiros no Brasil é traçada 
pela advogada Renata Auxilia-
dora Marcheti nas páginas de 
Capital Estrangeiro no Brasil. 
A autora mostra, através de um 
olhar jurídico, como se compor-
tam as aplicações internacionais 
no País. A intenção da obra é evi-
denciar que existe ilegalidade no 
ato de cancelamento do registro 
do capital estrangeiro, procedi-
do pelo BC, automaticamente, 
quando o crédito do investimento 
nacional é cedido para pessoa 
física ou jurídica nacional. 

A partir daí, as 207 páginas da 
publicação iniciam uma trajetó-
ria sobre o aspecto legal das mo-
vimentações oriundas do exterior. 
São esclarecidas questões refe-
rentes às abordagens econômica 
e jurídica do termo investimento, 

à situação atual
do investimento 
internacional no 
País e no mundo,
à penetração do
capital estrangei-
ro no Brasil e às 
modalidades em
que esse fenôme-
no ocorre.

O livro eluci-
da o tratamento
tributário dis-
pensado ao ca-
pital estrangeiro
e o papel do BC 
como órgão de registro desse
investimento. O último capítulo
analisa a intervenção do Estado
pelo cancelamento do registro
das aplicações estrangeiras nos
contratos de crédito externo.

Renata Auxiliadora Marcheti

é advogada e le-
ciona na Faculda-
de de Economia,
Contabilidade e
Administração
de Empresas da
USP. Além disso,
é membro titular
do Conselho Ad-
ministrativo de
Recursos Fiscais
do Ministério da
Fazenda. Atual-
mente, Renata
também exerce a
função de gerente

geral do departamento jurídico
da Votorantin Metais.

A crise finan-
ceira internacio-
nal estremeceu os
baluartes econô-
micos do mundo
em setembro de
2008. Bancos vie-
ram à falência,
empresas pedi-
ram concordata
e o Estado entrou
em ação para sal-
var as grandes
corporações da
ruína. Durval de
Noronha traça
um perfil desse
período negro da história recente 
no livro Diário da Crise. 

O autor faz uma retrospectiva 
de todos os elementos componen-
tes que antecedem à hecatombe e 
analisa a evidente relação entre a 
doutrina neoliberal, adotada pela 
maioria das nações, e o colapso 

mundial. Partin-
do do pressupos-
to de que a crise
foi um desastre
pré-anunciado,
Noronha critica a
supervalorização
do neoliberalismo
e o endeusamen-
to do capital em
detrimento do in-
teresse público.

Pre fac iado
pelo professor
de economia in-
ternacional da
Unesp Luís An-

tonio Paulino, o livro possui
340 páginas divididas em três
capítulos. A publicação esmiúça
os efeitos da crise em organismos,
bem como nos governos e socieda-
des mais atingidos. 

O material para a composição
do livro começou a ser organizado

em 2007, um ano antes do sur-
gimento da crise. O término da
redação se realizou em setembro
deste ano, igualmente um ano
depois. Nesse contexto, Noronha
faz uma análise privilegiada do
fenômeno, tanto sob seus aspec-
tos antecedentes como sobre seus
desdobramentos e consequências.
Ao final da obra, há um índice
cronológico que data os aconte-
cimentos mais importantes rela-
cionados à crise mundial. 

Durval de Noronha Goyos Jr. é
advogado formado pela PUC-SP.
É árbitro da Organização Mun-

g p

dial do Comércio e da Comissão
Internacional de Arbitragem
Comercial da China, tendo sido
também árbitro do Acordo Geral
de Tarifas Comerciais.
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