
Normas fiscais estimulam
ajustes em TI também no Brasil
A movimentação gerada pela Sarbanes-Oxley no setor de TI dos EUA levou empresas no Brasil
a investirem em tecnologias que viabilizem o cumprimento das exigências da Receita Federal
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eis e regulamentações como Sarba-

nes-Oxley e Basiléia, entre tantas

L outras, têm sido assunto constante e

motivos de atualizações, incrementos e im-

plantações de sistemas de tecnologia da in-

formação (TI) na maior parte das grandes

empresas de todo o mundo, incluindo suas

subsidiárias, nos últimos anos.

No Brasil, o cenário é bastante parecido.

Normas e exigências da Receita Federal e ou-

tros órgãos governamentais têm levado em-

presas a investirem em tecnologias que via-

bilizam e facilitam o seu cumprimento.

A provedora de serviços de TV por assi-

natura e redes de banda larga via satélite

DirecTV, por exemplo, implantou recente-

mente um módulo da solução Gerenciador

Fiscal, da Alliance Consultoria, visando a

atender às exigências da IN SRF 86/01 da

Receita Federal. A Instrução Normativa

(IN) determina formas, prazos e especifica-

ções técnicas para a apresentação por

meios digitais de dados fiscais e contábeis

ao Fisco. As informações devem ser apre-

sentadas em um layout específico estabe-

lecido pela Receita."É impossível atender à

instrução sem ter o software. É preciso bus-

car o caminho da digitalização", declara

Wagner Lipo, gerente contábil, fiscal e tri-

butário da DirecTV no Brasil.

O executivo conta que a empresa buscava

um software que, além de atender às exigên-

cias da Receita Federal, pudesse ser facilmen-

te integrado aos sistemas já utilizados pela

DirecTV- a solução de gestão empresarial da

SAP, o software IBS, responsável pelo billing

da companhia, e o banco de dados Informix.

Acabou optando pela solução da Alliance de-

vido à boa experiência daqueles que já eram

clientes da consultoria.

A implantação do módulo da Alliance,

que leva o mesmo nome da instrução norma-

tiva (IN SRF 86/01), levou cerca de três me-

ses e exigiu a criação de uma interface perso-

nalizada para obtenção dos dados contábeis

da DirecTV. Segundo Lipo, já é possível per-

ceber benefícios da nova ferramenta, cuja im-

plantação foi concluída no fim de 2005. Entre

eles está a centralização de todos os dados ex-

traídos diretamente do S AR "O software da

Alliance acaba por organizar as informações

da companhia. Mesmo internamente, o aces-

so aos dados é mais rápido e facilita o geren-

ciamento da empresa. Todas as nossas infor-

mações estão centralizadas, analisadas e au-

ditadas com os mesmos recursos utilizados

pela Receita", destaca.

Fábio Zamith, diretor financeiro da Di-

recTV completa: "A ferramenta trará um ROÍ

[retorno sobre investimento], claro. Mas a sua

ceiro (Andima), responsável pelo Sistema Es-

pecial de Liquidação e Custódia (Selic), para

a negociação eletrônica de títulos públicos, e

pela Câmara de Custódia e Liquidação (Ce-

tip), voltada à negociação de títulos privados,

adotou uma solução de gerenciamento de

identidade da IBM. Outro motivo para a

adoção da ferramenta foi a necessidade de

gerenciar a segurança das informações do

Selic, administrado pela Andina em conjun-

to com o Banco Central.

A adoção da ferramenta
aconteceu mais para atender
à Receita Federal do que para
obter um retorno financeiro"

adoção aconteceu mais por conta de atender

à Receita Federal e às exigências implicadas

na SarbOx do que visando ao retorno finan-

ceiro". Ele lembra que no caso de uma sim-

ples autuação a empresa precisa apresentar

informações contábeis dos últimos cinco

anos. Zamith revela ainda que o sucesso do

módulo já motivou planos da empresa em

migrar todas as soluções fiscais e tributárias

para o Gerenciador Fiscal, da Alliance.

Também com o objetivo de facilitar audi-

torias e atender a regras fiscais, a Associação

Nacional das Instituições do Mercado Finan-

Fabio Zamith, da DirecTV

Tanto o Selic quanto a Cetip

foram criados com o propósi-

to de garantir segurança,

transparência e agilidade às

operações financeiras rea-

lizadas no Brasil, substi-

tuindo títulos e cheques

por registros eletrônicos

controlados por termi-

nais eletrônicos. Com o

contrato de parceria com

o BC, a Andima precisou

integrar os dados do Selic



em uma só administração. "Aumentamos o
número de servidores e necessitávamos de
uma gestão centralizada dos usuários", deta-
lha Celso Tirre, gerente de tecnologia da An-
dima para o Selic. Ele explica que são quase
cem servidores e que esse volume de máqui-
nas dificulta não apenas o gerenciamento das
múltiplas senhas, mas o próprio acesso do
usuário a elas.

A associação então adotou o IBM Tivoli
Identity Manager (TIM). A solução automati-
za todos os processos administrativos relacio-
nados à reconfiguração, sincronização de se-
nhas via internet e alterações nas identidades
do usuário. Além disso, facilita a vida da An-
dima na prestação de contas, seja externa ou
internamente."Ter os dados centralizados fa-
cilita a apresentação de informações quando
'baixa'uma auditoria.Você mostra que está ge-
renciando de um ponto único, revelando a
confiabilidade do ambiente", explica Tirre. Es-
te era o principal problema e, conseqüente-
mente, o objetivo original da Andima ao bus-
car a solução da IBM.

Por enquanto, oTivoli Identity Manager vi-
sa a atender aos cerca de 50 usuários internos
do Selic. Para os usuários externos, atualmen-
te a Andima utiliza uma solução proprietária.
"O mercado acessa o sistema pela internet e a
adoção de uma nova ferramenta para o con-
trole desses acessos será pensada em um se-
gundo momento", conta Tirre, ao adiantar que
ela deverá acompanhar o produto que acabam
de adquirir da IBM.

O PRÓPRIO REMÉDIO

E mesmo o governo terá de investir em ajus-
tes em seus sites na internet. Todas as páginas
de órgãos federais deverão possuir, dentro dos
próximos meses, a chamada"Página da trans-
parência pública". Nela terão de apresentar
informações sobre licitações, contratações,
convênios e gastos com diárias e passagens.
Com exceção das informações sobre licitações
públicas, que deverão ser atualizadas sema-
nalmente, as demais deverão passar por atua-
lizações quinzenais.

A iniciativa - realizada em conjunto pela
Controladoria Geral da União (CGU) e o Mi-
nistério do Planejamento - foi assinada pelo
ministro interino do Controle da Transparên-
cia, Jorge Hage Sobrinho, e pelo ministro do
Planejamento, Paulo Bernardo. A Secretaria
de Logística e Tecnologia da Informação, vin-
culada ao Ministério do Planejamento, desen-
volverá o modelo das páginas, que tem de ser
entregue até o dia 20 de maio. A partir desta
data, os órgãos da Administração Direta terão
30 dias para implantar a Página da transpa-
rência, enquanto os da Administração Indire-
ta deverão fazê-lo no prazo de 60 dias.
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