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Resumo: Em síntese o presente artigo visa enumerar e analisar os benefícios 
trazidos pelo SPED E-SOCIAL instituído pelo decreto 8373/2014, mais 
especificamente o trabalho visa contextualizar a atuação da contabilidade na 
sociedade contemporânea, no que tange a transmissão dos dados aos órgãos 
públicos e fiscalizadores.Além disso, o trabalho visa conceituar o E-SOCIAL 
apresentando suas funções e o contexto de sua criação na atualidade brasileira. 
Para a realização da pesquisa foi feita a revisão bibliográfica dos principais autores 
que dissertam sobre o tema. A metodologia da pesquisa utilizada constitui em um 
procedimento de pesquisa bibliográfica qualitativa e exploratória. Sendo que quanto 
à natureza a pesquisa se classifica como aplicada.O E-SOCIAL é um tema de suma 
importância por possuir problemática recente em comparação a outros assuntos, os 
reflexos dessa mudança serão apresentados na pesquisa durante a elaboração do 
projeto.A pesquisa apresentada é importante para auxiliar os acadêmicos em 
ciências contábeis em seus estudos à respeito da implementação do recente 
sistema de escrituração, assim como também mostra-se relevante para viabilizar o 
auxílio ao profissional contábil no exercício de suas funções, quando se tratar das 
atividades relativas ao E-SOCIAL, além da conscientização dos empregadores. 
 

Palavras – chave: Contabilidade. SPED. E - social. 
 
Introdução 

 

 

 A contabilidade assim como todas as demais ciências vem passando por 

várias alterações no decorrer dos anos, na mesma perspectiva com a consolidação 

dos recursos tecnológicos que auxiliam as empresas e profissionais contábeis, cada 

vez mais, surgem recursos que buscam agilizar as técnicas de trabalho.  
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 Para facilitar a transmissão de dados pelas empresas aos órgãos públicos 

fiscalizadores foi criado o SPED (SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO 

DIGITAL) e mais recentemente o módulo denominado E-Social, que objetiva de 

forma específica unificar o gerenciamento de informações transmitidas pelas 

empresas, sobre os seus empregados.  

Nessa perspectiva, com a implementação do programa diversos fatores foram 

observados, motivando essa pesquisa, o seguinte questionamento: ‘’Quais os 

benefícios da implementação do E-social para o profissional contábil e para 

empresas em geral?’’ 

 Dessa forma, o objetivo geral do estudo realizado é enumerar e analisar os 

benefícios trazidos pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas- eSocial, instituído pelo Decreto nº  8373/2014. 

De forma específica, o trabalho também objetivará contextualizar a atuação 

da contabilidade na sociedade contemporânea, no que tange à transmissão de 

dados aos Órgãos públicos fiscalizadores; conceituar o e-Social , apresentando suas 

funções e o contexto de sua criação e apontar e enumerar os benefícios do e- 

Social, tanto para os profissionais contabilistas como para os empregadores e 

empregados. 

Dessa maneira, a pesquisa demonstra-se relevante por abordar um tema 

ainda, de problemática recente, cujos resultados são de interesse público e mais 

especificamente, dos profissionais contabilistas e empresários no geral. 

Nesse contexto, a pesquisa apresentada é importante para auxiliar os 

acadêmicos em Ciências Contábeis em seus estudos a respeito da implementação 

do recente sistema de escrituração, assim como também mostra-se relevante para 

viabilizar o auxílio ao profissional contábil no exercício de suas funções, quando se 

tratar das atividades relativas ao e-Social.  

Outro motivo importante que justifica a realização da pesquisa apresentada, 

diz respeito aos empregadores, que através da disseminação dos benefícios 

trazidos pelo e-Social, ficam conscientizados a respeitos dos reflexos positivos que o 

programa pode trazer à sua empresa. 

Para a realização do trabalho, a metodologia utilizada consistirá em 

pesquisa aplicada, qualitativa, exploratória e bibliográfica, a fim de solucionar o 

problema proposto com a realização de revisão bibliográfica da recente produção 
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cientifica acerca da temática. Desse modo, o trabalho se divide em três principais 

tópicos que visam contextualizar o tema e apresentar os dados extraídos de artigos 

científicos já publicados visando apontar os principais benefícios da implementação 

do SPED social para os empresários e para os profissionais da contabilidade. 

 

 

2. Referencial Teórico 
 
2.1 O papel da contabilidade na sociedade atual  
 

Inicialmente, torna-se necessário compreender o papel da ciência contábil 

em nossa atual conjuntura econômica. Nas palavras de Amaro (2014, p. 4) a 

contabilidade  ‘’ É definida como a ciência que estuda o patrimônio, isto é, o conjunto 

de bens, direitos e obrigações de uma entidade’’.  

 Costa et. Al ( 2015, p. 4) apontam a ciência contábil em nosso atual 

contexto, vejamos : 

 
 A contabilidade tem se mostrado como uma área profissional muito 
Atraente. Ela se destaca como das melhores remunerações do 
mercado. Além de ser atraente como profissão, conceitos contábeis 
são indispensáveis para gerir negócios e mesmo para o sucesso de 
qualquer pessoa, independente de sua profissão, idade e nível 
cultural, no que tange aos aspectos econômico financeiros. 

  
No mesmo sentido, disserta Iudícibus (2009, p.22): 

 
 A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a Alta 
Administração a tomar decisões. Na verdade , ela coleta todos os 
dados econômicos ,mensurando-os monetariamente,registrado-os e 
sumarizando-os em forma de relatórios, que contribuem 
sobremaneira para tomar decisões . 
  

Desse modo, é possível evidenciar a importância das tomadas de decisão 

por parte do profissional contabilista, que deve se apegar à técnicas contábeis 

eficientes e a conhecimentos extrínsecos como, por exemplo, a legislação fiscal. 

Mostra-se nítido nesse aspecto, que as decisões e atividades mais importantes 

requerem cuidado maior, análise profunda dos dados e elementos  disponíveis, 

visando critérios racionais, tendo em vista que uma decisão tomada de maneira 

equivocada pode prejudicar o trabalho de uma vida. (COSTA ET. AL, 2015). 
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Diante do exposto, é evidente a necessidade do profissional da contabilidade 

se adaptar sempre às mudanças do contexto em que atua e principalmente manter-

se atualizado às novas técnicas fiscais e gerenciais que surgirem no decorrer de sua 

carreira profissional.  

   
2.2 Os sistemas de informação e a informatização dos dados contábeis 
 

Os Sistemas de informação são mecanismos que já eram utilizados mesmo 

antes da existência da informática. Essas técnicas consistiam no registro de dados, 

os quais eram catalogados, organizados, arquivados e mantidos sobre controle de 

profissionais denominados arquivistas. Na teoria parecia um método simples, mas 

na prática extremamente difícil de ser mantido atualizado devido à quantidade de 

documentos existentes, o que  dificultava o cruzamento de informações e a análises 

desses em conjunto (BELLOTTO, 2004).  

 Em consonância com o que disserta Cassaro (2003) sistema de informação é 

todo conjunto de dados que gera uma informação, que anexada em um contexto 

possa gerar um processamento, e como resultado atendera a um objetivo final de 

âmbito organizacional. Logo verifica-se que sistemas de informação tem por 

finalidade  organizar dados individuais, para que gerem uma informação pertinente, 

para aqueles que  precisam dela.  

No mesmo sentido, Mclean, Tuman e Wetherbe (1999) conceituam sistemas 

de informação como, um conjunto organizado de indivíduos, procedimentos, 

dados/informações ou componentes de tecnologia da informação e comunicações, 

que podem ser processados, armazenados e analisados posteriormente, assim 

sistema trata-se de um conjunto organizado do que pode transmitir informações com 

uma finalidade específica.  

 Desse modo, sistema de informação é por definição então, um conjunto de 

dados organizados de forma que, gerem resultados que possam ser utilizados, 

analisados ou que descrevem o assunto para qual tenham sido reunidos tais dados. 

Em suma a própria criação da informação planejada para auxiliar em determinado 

assunto (BRITO,2016).  

Nessa perspectiva, historicamente, a principal evolução dos sistemas de 

informação ocorreu com a popularização do computador no início dos anos 80, uma 

vez que os departamentos de sistema de informação desta época se desenvolveram 
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consideravelmente dentro das organizações, e aqueles indivíduos que trabalhavam 

nesse setor ganharam status dentro da empresa o bastante para que até mesmo 

subissem de cargo ocupando funções de mais destaques nas empresa 

(BACH,2001). 

 Sendo assim, verifica-se que os  sistemas de informação passaram a 

contribuir para a tecnologia da informação dentro das empresas. Nesse sentido, 

Domingues (2004) afirma que a Tecnologia da informação saiu de uma posição de 

ser apenas um setor de base nas organizações para se tornar um dos principais 

diferenciais na estratégia nos empreendimentos.  

 Diante desse contexto, observa-se que a tecnologia passou a auxiliar a 

administração das empresas e consequentemente também passou a influenciar 

pesquisas no desenvolvimento de estratégias mais eficientes para a transmissão 

dos dados contábeis. 

Historicamente, a contabilidade era feita de maneira manual. De acordo com 

Oliveira (1997) a ciência contábil era pouco desenvolvida, os registros eram todos 

manuscritos e passados aos livros contábeis, como diário, razão, caixa, controle de 

duplicatas a receber, controle de contas a pagar, entrada e saída de mercadorias, 

entre outros.  Por isso, para realizar esses registros exigia-se muito tempo e não era 

viável ter o controle de maneira diligente, havia muita dificuldade em manter os 

documentos atualizados.  

Com o passar dos anos iniciou-se a contabilidade a maneira mecanizada, os 

procedimentos passaram a ser em fichas individuais organizadas por ordem de 

liquidez divididas entre o ativo, passivo e contas de resultado todas. Estas fichas 

eram preenchidas com as máquinas de datilografar e para se verificar o valor “razão” 

eram somados os valores das fichas. (MARION,2008) 

Logo em seguida por volta dos anos 80, vieram os procedimentos 

informatizados uma vez que houve a popularização dos microcomputadores nas 

empresas. Nesse aspecto, Ferreira (2011) destaca que os livros físicos passaram a 

conter menos informações pois as não essenciais passaram a ser registradas 

digitalmente, e ainda seria possível a impressão apenas de guias fiscais e contábeis 

que anteriormente eram feitos a mão, diminuindo consideravelmente o tempo de 

controle dessas contas.  
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Nesse ponto, observa-se que com o decorrer do tempo, os métodos contábeis 

foram sendo melhorados através das tecnologias que  foram surgindo com o passar 

dos anos, visando o método de organização das informações para que não 

ocorresse algum tipo de problema fiscal ou contábil. (BRITO,2016) 

2.3   Sistema de Informação Contábil 

 

Diante do contexto apontado anteriormente, verificou-se a necessidade de 

desenvolver um sistema de informação voltado às informações provenientes da 

contabilidade aplicada. Logo, surgiu o denominado sistema de informação contábil 

que nas palavras de Hurt (2014)  consiste em um sistema interligado de documentos 

e tecnologias utilizados para coleta de dados, estes são processados e geram uma 

resposta utilizada para a tomada de decisão. SIC se torna então uma importante 

ferramenta de apoio para a gestão das organizações.  

 No mesmo sentido, Padoveze (2004, p. 143) disserta que: 

 

 O Sistema de Informação Contábil ou Sistema de Informação de 
Controladoria são os meios que o contador geral, o contador 
gerencial ou o administrador utilizarão para efetivar a contabilidade e 
a informação contábil dentro da organização, para que a 
contabilidade seja utilizada em toda a sua plenitude. 

 

  Dessa maneira, pode-se entender que este sistema gerencia as informações 

contábeis para planejamentos e tomada de decisão imediata, entendendo que esse 

processo é essencial já que grande parte dos resultados obtidos desse sistema são 

informações financeiras da organização (BRITO,2016). 

 Sendo assim, conclui-se que esse sistema auxilia o controle das contas e a 

gestão empresarial.  Tendo em vista que através dele é possível ter mais um 

horizonte para a tomada de decisão, bem como também permite manter o controle 

da gestão de contas, sendo um sistema que contribui bastante para a gestão dos 

empreendimentos. 

 

2.3.1 O SPED ( Sistema Público de Escrituração Digital )  
 

Objetivando combater a sonegação fiscal e facilitar o envio de informações 

fiscais, o Governo Federal criou um sistema de escrituração digital que transmite ao 
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fisco as informações de forma mais rápida e eficiente. Nesse contexto, destaca-se 

que a escrituração digital abarca diversas vertentes, entre elas: o setor fiscal, 

contábil, nota fiscal eletrônica e o novo modelo para folhas de pagamento conhecido 

como E-social (RECEITA FEDERAL, 2017).  

Nesse sentido, Matos (2016, p. 3) disserta que:  

 
O SPED faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do 
Governo Federal (PAC), e foi instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 
de janeiro de 2007. Esse sistema tem um formato de informatização 
avançada que visa o aperfeiçoamento da relação entre o fisco e os 
contribuintes, fazendo com que a transmissão das obrigações 
acessórias seja mais moderna. 

 

 Na busca pela transmissão mais moderna e eficiente dos dados fiscais 

entre contribuintes e o fisco, o Decreto nº 6022, de 22 de janeiro de 2007, prevê o 

sistema de escriturações digitais da seguinte maneira:  

 
Art. 2º  O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, 
validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos 
que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das 
pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, 
computadorizado, de informações. 

 
Jordão et al (2016, p. 5) apontam os objetivos da instituição do SPED, sendo 

eles:  promover a integração dos órgãos fiscalizadores mediante a padronização e o 

compartilhamento de informações contábeis e fiscais; racionalizar e uniformizar as 

obrigações acessórias para as empresas, com a transmissão única de distintas 

obrigações acessórias para diferentes órgãos fiscalizadores sejam eles federais ou 

estaduais e, por fim,  diminuir a sonegação fiscal. 

Insta salientar também as palavras de Mann e Hofmann (2015, p. 3) sobre o 
SPED :  

 
Este processo de envio de informações possibilita maior agilidade no 
processo de comunicação e auditoria dos contribuintes, tendo em 
vista que as informações disponíveis nesta base de dados podem ser 
cruzadas entre os diferentes órgãos do governo para obtenção de 
informações mais embasadas, confiáveis e fidedignas que fazem 
com que um dos objetivos principais deste projeto possa ser atingido.  

 

Nessa perspectiva, é possível concluir que o SPED nada mais é que um 

instrumento que tem como finalidade a unificação da recepção, validação, 
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armazenamento e autenticação de livros fiscais e contábeis, promovendo a 

integração das informações constantes nesse sistema de escrituração digital  com o 

fisco que terá um mapeamento completo das operações que o contribuinte realiza. 

Através do Sped o fisco não precisará solicitar documentos e dados, pois todas as 

informações necessárias serão entregues por meio do arquivo digital (Sped). ( 

COSTA Et. Al, 2015). 

 
2. 4 A implementação do E-Social  
  

O E-social pode ser considerado uma recente extensão do Sistema de 

escrituração digital (SPED) e visa simplificação e unificação da apresentação das 

informações referentes a empregados, desde seus dados pessoais até os fatos 

ocorridos em sua relação de trabalho com as organizações, gerando maior 

confiabilidade das informações apresentadas aos diferentes órgãos fiscalizadores do 

governo que compõem o sistema de escrituração digital( MATOS, 2016).  

O Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, é a legislação pertinente 

que disserta sobre a definição do E-social, vejamos: 

 
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial. 
Art. 2º O eSocial é o instrumento de unificação da prestação das 
informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas e tem por finalidade padronizar sua 
transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo 
ambiente nacional composto por: 
I - escrituração digital, contendo informações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas; 
II - aplicação para preenchimento, geração, transmissão, 
recepção, validação e distribuição da escrituração; e 
III - repositório nacional, contendo o armazenamento da 
escrituração. (BRASIL, 2014) 
 

 Nesse aspecto, o projeto e-Social é uma ação conjunta de diversos órgãos 

e entidades do governo federal,sendo eles : Caixa Econômica Federal, Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, Ministério da Previdência – MPS, Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE, Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e o 

Ministério do Planejamento, que também participa do projeto, promovendo 

assessoria aos demais entes na equalização dos diversos interesses de cada órgão 
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e gerenciando a condução do projeto, através de sua Oficina de Projetos(COSTA 

ET. AL, 2015) . 

 Tendo em vista  que intenção das organizações acima com o citado projeto é 

a unificação da forma do envio de informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, 

Silva et al (2016, p.145) asseveram que :  

 

A ideia é que o eSocial substitua tais obrigações e seja a única fonte 
de comunicação entre o fisco e o empregador em relação aos 
eventos trabalhistas e previdenciários. Dentre as obrigações 
acessórias condensadas no eSocial se destacam: (i) GFIP; (ii) 
CAGED; (iii) RAIS; (iv) DIRF; (v) Ficha de Registro; (vi) PPP; (vii) 
CAT; (viii) TRCT; (ix) ASO. 

 
 Outro aspecto a ser destacado sobre a implementação do E-social é que o 

fisco teve o seu trabalho de fiscalização facilitado podendo controlar as empresas 

em tempo real. Sendo assim , as empresas, além de readaptarem seus 

procedimentos em termos tecnológicos, precisaram capacitar seu corpo operacional 

e os departamentos envolvidos, com a finalidade de garantir a execução dos 

procedimentos e a transmissão das informações em tempo hábil de acordo com o 

novo padrão (SILVA ET AL, 2016). 

Por ser uma técnica de recente implementação, diversos são os desafios 

enfrentados pelas empresas que desde 2014 precisaram se adaptar às novas regras 

instituídas pelo E-social.  

 Insta salientar que o eSocial não alterou a legislação vigente no que tange à 

matéria, contudo, sua implementação se tratou de um processo simples para as 

organizações. Para se adequarem à nova modalidade de comunicação junto ao 

fisco, as empresas precisaram rever seus processos operacionais, atualizar seus 

sistemas de informações e, principalmente, promover uma mudança cultural, de 

forma a obedecer às regras dessa nova ferramenta de forma eficaz e tempestiva. 

(SILVA ET AL, 2016). 

Nas palavras de Alves (2015), os desafios de adaptação são amplos e vão 

além de apenas um ajuste nos sistemas. Pode-se dizer que as maiores dificuldades 

a serem enfrentadas com a implantação do E-Social são: mudança nos processos 

internos, cumprimento dos prazos e requisitos legais e principalmente revisão dos 

setores envolvidos com a execução dos procedimentos das rotinas trabalhistas.  
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 De acordo com Del Bianco (2014) não foi somente o setor de recursos 

humanos das empresas que foram impactados pela implementação do E-social em 

média, 75% dos processos de diversas áreas das empresas tiveram que se adaptar 

por esse novo sistema. Logo, a adequação ao eSocial não é um projeto do 

departamento pessoal, nem consiste apenas de uma alteração de sistemas, pode se 

dizer que o eSocial modificou a rotina dos empregados das empresas durante e 

após a implementação. 

Nesse aspecto, conclui-se que embora a implementação do E-social tenha 

sido cercada de desafios, a prática tende a se aperfeiçoar e a alcançar o objetivo 

primordial do sistema de escrituração das folhas de pagamento, que é a transmissão 

eficiente e segura dos dados do trabalhador e de suas relações de trabalho aos 

órgãos governamentais pertinentes.  

 

2.5 Os reflexos e benefícios da implementação do E-social 

 

Diante da complexidade das mudanças trazidas pelo novo projeto de SPED 

social, verifica-se que todos os escritórios contábeis brasileiros passaram nos 

últimos anos por um processo de profundas adaptações.  

Para a compreensão desse período de adaptações, inúmeras pesquisas 

foram desenvolvidas a fim de demonstrar os desafios e benefícios da 

implementação do e-social nas organizações.  

 No que tange aos impactos causados pela implementação do projeto, a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP (2013) ressalta que o 

sistema reduz a existência de arquivos físicos e proporciona maior exposição de 

irregularidades devido a três fatores, quais sejam: o aprimoramento do controle de 

processos, a maior fiscalização das operações e o acesso às informações de forma 

imediata.  

 Em consonância com o que informa o Portal do eSocial (2017) o sistema 

possibilita um aprimoramento nas rotinas do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), já que otimiza o ato de retificar, alterar e excluir dados informativos, 

realizar processo de transferência ou cancelamento de desligamento de 

trabalhadores e resgatar valores do mesmo. 
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 O site SG4 Soluções Integradas (2017) ressalta que a implementação do e-

Social fortalece a garantia dos direitos trabalhistas e simplifica os processos que os 

empregadores realizam em declarações individuais relacionadas a obrigações 

acessórias, como por exemplo, GFIP, CAGED, RAIS, entre outras, sendo essa 

última mudança uma forma de atender às necessidades de diversos órgãos por 

meio de um único sistema.  

Com a finalidade de estabelecer um fundamento teórico sobre a temática 

abordada, diversas pesquisas foram desenvolvidas visando demonstrar na prática 

os benefícios do e-social para os profissionais da contabilidade.  

De acordo com os estudos desenvolvidos por Leal et al (2016), a 

implementação do e-social traz diversos benefícios como, por exemplo, o 

oferecimento de uma única base de dados que elimina obrigações acessórias 

tornando a prestação das informações, relativas às obrigações do empregador, mais 

ágil e precisa. Os contadores da Paraíba, de acordo com os dados apontados na 

pesquisa desenvolvida pelos autores supramencionados, também esperam que por 

meio do novo sistema o controle e fiscalização dessa prestação de informações se 

fortaleça, fazendo com que os arquivos físicos sejam reduzidos e as rotinas do 

FGTS sejam aprimoradas. 

Diante dessa perspectiva, é necessário salientar também o que apontaram os 

estudos desenvolvidos por Filipin et al (2016) que ressaltaram que os maiores 

beneficiados com a implantação deste sistema serão os empregados uma vez que 

eles terão seus direitos efetivamente cumpridos, bem como os profissionais que 

substituirão diversas obrigações acessórias, declarações e arquivos, pois a 

sistemática integrará todos os órgãos permitindo a prestação de informações mais 

corretas e atualizadas. 

Outro aspecto importante a ser destacado é que os benefícios do 

implementação do sistema ultrapassam a simples transmissão de dados e atingem 

também às práticas trabalhistas desses funcionários que, conforme citado acima, 

serão bastante beneficiados. Nessa perspectiva, Santos (2017, p . 18) disserta que :  

 

(...) com a implantação do e-social, haverá vantagens para as 
práticas trabalhistas no Brasil, uma vez que o sistema vai 
proporcionar um número maior de informações, que terão mais 
relevância e precisão e serão informadas em tempo real, isso vai 



12 

 

fazer com quer haja uma diminuição na inadimplência tributária e 
fiscal na área trabalhista pois os dados que serão passados pelo 
sistema serão cruzados com os fatos. 

 

Dessa forma, nota-se que o eSocial oferecerá uma única base de dados 

extremamente benéfica, a qual proporcionará diversas vantagens para os 

profissionais contábeis, empresas e trabalhadores. Contudo, em contrapartida, a 

implementação do SPED social ainda é um grande desafio, uma vez que todos os 

envolvidos encontram-se em fase de adaptação aos procedimentos estabelecidos 

por ele. 

 

3 .Metodologia   

 

A pesquisa realizada se baseia na bibliografia existente sobre a temática 

abordada. Nesse sentido, o estudo realizado tem sua classificação de acordo com 

os critérios descritos a seguir. 

 
Quanto à natureza da pesquisa realizada 
 

O trabalho a ser realizado tem a pesquisa classificada como aplicada, uma 

vez que visa contribuir com meios práticos direcionados para a solução do problema 

que norteia a pesquisa.  

Nesse sentido, Barros e Lehfeld (2000, p. 78) dissertam que a pesquisa 

aplicada tem o objetivo de contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou 

menos imediata do problema encontrado na realidade.  

Na mesma perspectiva, Appolinário (2004,P.152) informa que esse tipo de 

pesquisa tem ‘’o objetivo de resolver problemas ou necessidades concretas e 

imediatas.’’  

Quanto à abordagem do tema apresentado 
 

Os dados apresentados pela pesquisa se dão de forma qualitativa, uma vez 

que o estudo visa descrever o problema estudado e analisar as variáveis que o 

rodeiam. 

Sobre a pesquisa qualitativa Silva e Menezes (2005, p .20 ) dissertam que :  
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O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 
pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores 
tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 
significado são os focos principais de abordagem.  

 

Quanto aos fins 
 

A pesquisa realizada será exploratória, tendo em vista que é um tema de 

recente abordagem no mundo acadêmico e que a situação problema que motiva a 

pesquisa necessita de maior aprimoramento e clareza. Sobre esse tipo de estudo, 

vejamos:  

 
Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 
principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. 
Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 
possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao 
fato estudado.(GIL,2002, p.41)  
 

 

Quanto aos procedimentos e técnicas de pesquisa 
 

O procedimento a ser adotado na pesquisa será a pesquisa bibliográfica, 

tendo em vista que o tema apesar de recente já possui diversos estudos de caso a 

respeito a implementação do SPED social.  

Gil (2002, p. 55) ressalta as vantagens de se fazer as pesquisas baseadas 

na bibliografia já existente sobre o tema. Nesse sentido, vejamos:  

 
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 
Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o 
problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 
espaço.(GIL,2002,p.55)  

 

Diante do exposto, percebe-se que a pesquisa bibliográfica colaborará para 

o desenvolvimento do tema apresentado na medida que descreve conceitos já 

existentes.  

 

4. Considerações Finais 
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O objetivo geral deste estudo consistiu em enumerar e analisar os benefícios 

trazidos pela implementação do sistema e-social em nosso país. Sendo assim, 

através do levantamento bibliográfico realizado foi possível compreender os 

conceitos que perfazem a temática escolhida bem como relacioná-los com o atual 

contexto vivenciado nos escritórios contábeis.  

Nessa perspectiva, destaca-se que o e-social é um sistema de escrituração 

digital que propõe a transmissão unificada de dados fiscais, previdenciárias e 

trabalhistas e a utilização de tal sistema é consideravelmente recente, uma vez que 

o sped social foi instituído pelo Decreto nº 8373/2014, sendo que os procedimentos 

executados na nova forma transmissão de dados ao governo ainda estão em fase 

de adaptação e desenvolvimento dentro dos escritórios de contabilidade.  

Na tentativa de responder ao problema de pesquisa, foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre artigos publicados a respeito da implementação do 

e-social em diversas localidades de nosso país.  

Nos trabalhos analisados foi possível verificar que o processo de adaptação 

às mudanças da forma procedimental de transmissão de dados estabelecida pelo e-

social tem sido desafiadora para todos os profissionais. Em contrapartida, sob todas 

as perspectivas analisadas, foi possível identificar benefícios instituídos pela 

implementação do novo sistema.  

Ainda que a fase de implementação do e-social venha sendo desafiadora, 

verificou-se que esse sistema promove uma base de dados unificada, facilitando a 

fiscalização pelo governo e tendo também como benefício à disponibilidade em 

tempo real de informações sobre a vida profissional dos colaboradores. Conforme foi 

possível destacar, a utilização do sistema também elimina as possíveis obrigações 

acessórias, tornando a transmissão de dados pelos empregadores mais ágil e 

precisa.  

Outro benefício apontado no presente estudo diz respeito à garantia dos 

direitos trabalhistas que com a implementação do sistema acaba por ser reforçada, 

tendo em vista a obrigatoriedade de se lançar os dados, garantindo a segurança das 

informações.  
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Diante de todo o exposto, conclui-se que o objetivo da realização deste 

trabalho foi devidamente alcançado, uma vez que foi possível a elucidação de vários 

benefícios da implementação do e-social.  

Além disso, ainda que a pesquisa tenha sido prejudicada pela escassez de 

estudos acadêmicos voltados a enumerar tais benefícios de forma geral, haja vista 

que trata-se de um tema de recente abordagem, foi possível  responder ao 

questionamento proposto demonstrando através do levantamento bibliográfico os 

reflexos da implementação do e-social para os profissionais da contabilidade, 

empresários e colaboradores dessas empresas.   
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