CONTABILIDADE GERENCIAL
E A
LEI ANTICORRUPÇÃO *

Só a Contabilidade Gerencial é capaz de atender esta
Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção
Contabilidade Gerencial
( observa a integração definida pela Administração – Níveis
Estratégico, Gerencial e Operacional – ) e utiliza Sistema
Integrado de Gestão com a geração de Relatórios Gerenciais e,
em conseqüência, oferece a Transparência e atende aos Padrões
Internacionais de Contabilidade – IFRS )
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* Material elaborado por
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Fundador da BMA Informática &
Assessoramento Empresarial Ltda.

Artigo (em anexo) : Lei Anticorrupção – muito além da obrigatoriedade
1. O Autor, com os argumentos expostos no seu artigo, em princípio, com as suas afirmações, é nosso
parceiro, na luta pela implantação de controles sistêmicos quando afirma :
a- “ As companhias devem se preocupar em estabelecer rigorosos Sistemas Preventivos – que
imprimam transparências em suas operações ... monitoramento constante e em tempo real das
atividades, aprimorando assim, gestão e governança corporativa são para todas as empresas
brasileiras ”.
b- “ A tecnologia esta aí, com soluções aderentes a todas as corporações, independentemente de
perfil ou porte, pronta para suportar o mercado nesse importante passo contra a corrupção ”.
c- “ ... é importante ressaltar que, as mudanças impulsionadas pela nova lei, trarão outros inúmeros
benefícios para as organizações que, ao implementarem regras mais claras e operações
mais transparentes, passarão a ser mais confiáveis e com menos pontos possíveis de
negligências ”.
Nosso comentário : com a implantação de efetivos Sistema Integrado de Gestão elimina-se estas
negligências e se houver fraudes, fica claro que, se ocorreu a corrupção, a
responsabilidade é pessoal.

d- “ Uma das formas mais eficazes de uma empresa conseguir isto é investindo em processos
automatizados ”.
e- “ Um projeto eficiente, de automação de processos, atua em duas vertentes :
- extraindo e avaliando os dados já existentes
Nosso comentário : Os produtos de TI´s atuais não oferecem a Transparência.

- mapeando e documentando as operações – de ponta a ponta ”
e instaurando uma disciplina com tecnologias que permitam a construção de uma camada forte
de compliance e governança ...
A partir daqui o articulista se afasta das nossas posições quando afirma : extraindo e
avaliando os dados já existentes.
f- “ quando uma empresa tem todos os seus processos automatizados ... e monitorados
continuamente, ela consegue alinhar totalmente as áreas de TI e estratégica ”.
“ Isto faz com que ela passe a operar em outro patamar, tornando-se cada vez mais uma empresa
digital ou seja, maximizando o uso das TI´s nos seus negócios ... ”.
Nosso comentário : 1-

“ Alinhar totalmente as áreas de TI e estratégica ”
Ver a nossa posição no artigo Contabilidade e seus Controles em relação à
ERP´s, BPM e BI.
Há uma hierarquia (Integração Vertical) - do Nível Estratégico para o
Nível Operacional - implantando Contabilidade Gerencial com o Sistema
Integrado de Gestão – que é a nova abordagem de Concepção Sistêmica
para as TI´s nas empresas.

2- Estamos entendendo que o articulista, de acordo com a cultura existente,
– de que os registros contábeis gerados por estes produtos de TI´s
(atualmente ERP´s, Legados e Parceiros, BPM´s, BI´s), – alinham
totalmente as áreas de TI e estratégica.
3- Estes produtos de TI´s não implantam controles. Não alinham.
TI não é um fim é um meio.
Só Sistemas Integrados de Gestão são capazes de implantar todos os
controles (físico, patrimonial, financeiro, econômico e fiscal).

E SEGUE :

g- “ Mas, tão importante quanto melhorar os índices de controle para preservar o valor da empresa,
..., é a manutenção de uma operação livre de fraudes e com uma estrutura que permita o
máximo aproveitamento do cenário tecnológico atual ”.
h- “ Empresas modernas e digitais possuem áreas integradas e que funcionam como uma verdadeira
engrenagem, pois já adquiriram a consciência de que não há negócios sem TI e não há TI sem
negócio ”.
Nosso comentário : No ambiente atual estes produtos de TI´s relacionados à Controles de Gestão, não
implantam os controles necessários para atender a esta Lei Anticorrupção, bem
como não são integrados.

Artigo (em anexo) :

Compliance e a nova Lei Anticorrupção

“ A Lei Anticorrupção chega deixando em estado de alerta as empresas ... que têm contratos com
a administração pública ... ”.
“ ... a regra pune erros e omissões ”.
“ muitas empresas já estão agindo preventivamente e implementando Sistemas Internos para
combater a corrupção ”.
“ a partir de agora ... as companhias adotem ... uma estrutura ... elevando a transparência da
empresa ”.

CONCLUSÃO :

Como está posto na matéria Contabilidade e Seus Controles e na matéria Ensina-se
a Contabilidade Tradicional neste site, estes produtos de TI enfatizados pelo
articulista e geradores desta Contabilidade Tradicional, pouco contribuirão com os
seus controles para uma operação livres de fraudes.
Lembrando o aforismo :
Contra a fraude não há controle mas precisamos implantar os controles
(só o Sistema Integrado de Gestão implanta efetivamente controles) para detectar
as fraudes.

