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RESUMO  

 

Propõe-se com este trabalho analisar os impactos produzidos nas empresas e 

contabilidades com a implantação do SPED – Sistema Público de Escrituração 

Digital. Os resultados advindos das mudanças ocorridas pela obrigatoriedade 

de utilização das ferramentas de tecnologia da informação, criado pelo setor 

público, moderniza a transmissão de informações entre contribuintes às 

administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores. 

 

Parte-se do cumprimento das obrigações acessórias, dos meandros das 

tecnologias de informação envolvidas no projeto SPED, representa as 

administrações tributárias do governo federal, estadual e municipal, 

conjuntamente estabelecendo um relacionamento digital entre fisco e 

contribuinte, baseado na transparência, motivado pelo grau de importância 

social e econômica da sociedade. 

 

A pesquisa propõe uma análise das modificações impostas pela adoção do uso 

obrigatório das tecnologias da informação, vislumbrando os impactos 

endógenos e exógenos das entidades. Para execução do presente trabalho 

utilizou-se metodologia de pesquisa descritiva através da coleta de dados, 

através de estudo de material bibliográfico, analisando os aspectos do SPED 

nas pequenas empresas. 

 

Evidenciou-se que as organizações demandam otimização na área de 

tecnologia da informação e capacitação no uso e aplicação de técnicas 

contábeis. Conjuntamente observou-se uma maior tangibilidade sobre as 

informações fiscais por parte da esfera pública. 

Palavras-chave: Sistema Público de Escrituração Digital, Gestão de pequenas 

empresas e Tecnologias da informação. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

São grandes as transformações e avanços que estão ocorrendo nas 

organizações, devido à evolução da tecnologia da informação. Estes 

introduziram uma nova era para o profissional contábil e para a empresa, 

principalmente no que tange à prestação de informações fiscais para o setor 

público. Necessário se faz que tais informações sejam fidedignas e coesas. 

 

De acordo com o CFC, o projeto SPED foi instituído pelo Decreto Nº 

6.022/2007 e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do 

Governo Federal (PAC 2007/2010) com o propósito de se adequar ao processo 

de inovações, substituindo as obrigações que eram apresentadas de forma 

manual para o modelo eletrônico. Essas alterações trouxeram agilidade, pois 

as informações são consultadas em tempo real. 

Segundo definições da Secretaria da Receita Federal, a informatização do 

sistema tributário criado pelo setor público, tem o objetivo de unificar e cruzar 

as informações contábeis e fiscais das organizações dentro das cadeias 

produtivas, objetivando aumentar a arrecadação de tributos, bem como 

combater sonegação e fraudes. 

O SPED se caracteriza por um sistema que unifica as atividades de recepção, 

validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que 

integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades 

empresárias, mediante fluxo único, computadorizado de informações. 

 

As empresas devem enviar de forma digital, seus livros fiscais, demonstrações 

contábeis e informações previdenciárias, com maior transparência na apuração 

de resultados e tributos a recolher.  A soma dos trabalhos de colaboradores 

das empresas, profissionais de contabilidade e profissionais de tecnologia de 

informação, garante a qualidade das informações enviadas.  

Buscando a redução do déficit público, além da solução de problemas 

causados pela evasão fiscal, o Estado implementa a regulamentação do uso 

das tecnologias de informação objetivando promover o controle fiscal, 
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obrigando as empresas de indústria, comércio e serviços a se enquadrarem 

neste processo. 

Frente à realidade supramencionada, a pesquisa busca como escopo geral 

delinear os impactos produzidos nas empresas e nas contabilidades da cidade 

de São João del-Rei, advindos do cumprimento da legislação no que tange à 

implantação do controle dos processos contábeis-fiscais. Como específicos 

reconhecer os problemas, buscando formar conhecimento para possível uso 

em benchmarking na contabilidade de empresas. 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2. 1 - AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL 

 

De acordo com dados estatísticos expostos por uma pesquisa realizada pelo 

SEBRAE em julho de 2014, existem cerca de 9 milhões de Micro e Pequenas 

Empresas no País, o que representa mais da metade dos empregos formais.     

 

Segundo o SEBRAE, as micro e pequenas empresas são as principais 

geradoras de riqueza no comércio no Brasil (53,4% do PIB deste setor). No PIB 

da indústria, a participação de micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das 

médias empresas (24,5%). No setor de Serviços, mais de um terço da 

produção nacional (36,3%) têm origem nos pequenos negócios.  

 

Os dados demonstram a importância de incentivar e qualificar os 

empreendimentos de menor porte. Isoladamente, uma empresa representa 

pouco, mas juntas, são decisivas para a economia e não podendo-se pensar 

no desenvolvimento do Brasil sem elas. (SEBRAE, 2014) 

Uma importante contribuição das micro e pequenas empresas 
no crescimento e desenvolvimento do País é a de servirem de 
“colchão” amortecedor do desemprego. Constituem uma 
alternativa de ocupação para uma pequena parcela da 
população que tem condição de desenvolver seu próprio 
negócio, e em uma alternativa de emprego formal ou informal, 
para uma grande parcela da força de trabalho excedente, em 
geral com pouca qualificação, que não encontra emprego nas 
empresas de maior porte. (IBGE, 2003, pag. 15) 
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Baseado em estudos realizados por Daniel Ramos conclui-se que esta 

categoria de empresas mantém participação predominante em todas as regiões 

do país, independentemente do seu grau de desenvolvimento, estando 

presente na maioria dos ramos empresariais. Porém, apesar da importância 

das micro e pequenas empresas no cenário econômico, estas passam por uma 

série de dificuldades que retratam uma realidade desestimulante para 

empresários desses negócios.  

 

São diversos os fatores básicos limitantes do crescimento das micro e 

pequenas empresas, que explicam o comportamento dessas entidades na 

economia como um todo. “De acordo com Barros (1978, p.185): Esses fatores 

variam em função das diferentes regiões do país, as quais apresentam 

características econômico-sociais distintas”. 

 

Nas micro e pequenas empresas, as inovações tecnológicas e legislativas, 

implicam num maior aumento proporcional de custos frente às receitas, 

comparando-se com empresas de grande porte.  

 

Apesar das micro e pequenas empresas terem uma legislação tributária 

diferenciada e simplificada, estas encontram dificuldades no cumprimento de 

suas obrigações diretas e acessórias, fazendo-se necessário uma coalizão de 

esforços entre gestores, contadores e profissionais de tecnologia da 

informação. 

 

2.2 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL  

 

Na era digital, os dados circulam em rede rapidamente interagindo as pessoas, 

onde se coloca em questão o compartilhamento de informações. Em termos de 

documentos digitais com validade jurídica, faz-se necessário a identificação e 

autenticação de seus usuários.  

 

Segundo o Conselho Nacional da Justiça, a Certificação Digital é um 

mecanismo eletrônico de segurança no ambiente virtual. Sua tecnologia foi 

desenvolvida especificamente para oferecer, autenticidade, confidencialidade, 
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integridade e segurança às informações eletrônicas. Compara-se a uma 

carteira de identidade eletrônica que garante a identidade das partes 

envolvidas. 

 

Duarte (2011) destaca: 

O Certificado Digital foi o mecanismo tecnológico 
selecionado para suprir a demanda de identificação no 
mundo virtual, a necessidade de validade legal a 
documentos eletrônicos e que possui garantia de autoria, 
de integridade, de não-repúdio e confidencialidade, como 
características fundamentais; outra grande utilidade para o 
Certificado Digital é a assinatura de documentos 
eletrônicos em qualquer formato: imagens, textos planilhas, 
e-mail, apresentações, vídeos, pdf, doc, xls, XML, etc...  
 

O SPED é um sistema que opera com informações fiscais e digitais. Por terem 

validade jurídica, estas devem ser assinadas digitalmente pelos contribuintes, 

através do uso dos dispositivos e certificação digital. 

 

2. 3 - SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED 

 

No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Serviço Federal de 

Processamento de dados (Serpro) iniciou o projeto do Sistema Público de 

escrituração digital (SPED), aproveitando-se da vasta experiência no 

desenvolvimento de aplicativos e soluções no ambiente e-gov (governo 

eletrônico), dando um grande passo rumo ao desenvolvimento tecnológico da 

área fiscal. 

 

Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o SPED faz parte do 

Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-

2010) informatizando a relação entre o fisco e os contribuintes. 

 

Apresenta-se como modernização da sistemática atual do cumprimento das 

obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações 

tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para 

fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade 

jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital. 
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O objetivo desse projeto baseia-se na integração dos fiscos federal, estaduais 

e municipais, mediante a padronização, racionalização e compartilhamento das 

informações contábil e fiscal digital. Além disso, o SPED visa integrar todo o 

processo relativo às notas fiscais, buscando reduzir os custos com o 

armazenamento de documentos e também minimizar os encargos com o 

cumprimento das obrigações acessórias. 

 

O SPED se baseia em módulos, a saber: NFe, CTe, MDFe, NFSe, NFCe, EFD 

ICMS IPI, EFD Contribuições, ECF, ECD, EFD Reinf, e-Financeira e e-Social. 

 

Dentre os objetivos do SPED, destaca-se o uso deste sistema de tecnologia da 

informação para acelerar e automatizar a identificação de ilícitos tributários, 

efetivando o cruzamento de dados alimentados pelos contribuintes e auditoria 

eletrônica. 

Tecnologia da informação é a ciência que estuda como os 
dados serão coletados, organizados, tratados e 
comunicados. Essa ciência busca meios para obter maior 
rapidez no processamento e maior proteção para as 
informações geradas através do mesmo. (SOUKI, 2012, p. 
35) 

 

YOUNG (2009) ressalta que a Escrituração Fiscal Digital (EFD) visa substituir a 

emissão de livros fiscais (Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro 

de Inventário, Registro de Apuração do IPI e Registro de Apuração do ICMS) 

em papel por versão digital. Partindo da sua base de dados, a empresa deverá 

gerar um arquivo de acordo com o leiaute estabelecido em normas, com as 

informações de todos os documentos fiscais e outras informações de interesse 

dos fiscos federal e estadual de acordo com o período de apuração dos 

impostos ICMS e IPI. O arquivo deverá ser validado e transmitido pelo 

programa validador e assinador, disponibilizado através da página do SPED. 
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Para atender de forma ampla as determinações legais atinentes ao uso da 

automação, a empresa  deve possuir um microcomputador, equipamento 

emissor de cupom fiscal (caso tenha objetivo de comércio varejista), 

impressora, certificado digital, acesso à internet, programa aplicativo fiscal e 

pessoal habilitado para operar o sistema como um todo. 

 

2.3.1 - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS IPI 

 

A Escrituração Fiscal Digital  é um dos subprojetos do Sistema Público de 

Escrituração Digital que é constituído de um arquivo digital, contendo um 

conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de 

interesse dos fiscos das unidades federadas e da Receita Federal do Brasil, 

bem como, registros da apuração dos impostos referentes às operações e 

prestações praticadas pelo contribuinte. (SEFAZ - MG, 2017) 

 

A EFD  abrange a escrituração dos seguintes Livros Fiscais: Registro de 

Entradas; Registro de Saídas; Registro de Inventário; Registro de Apuração do 

IPI; Registro de Apuração do ICMS Controle de Crédito de ICMS do Ativo 

Permanente – CIAP e do Registro de Controle de Produção e Estoque a partir 

de01/01/2017 conforme Ajuste SINIEF 13/2015. (SECRETARIA ESTADUAL 

DE FAZENDA - MG, 2017) 

Instituído pelo Convênio ICMS nº 143, de 15 de dezembro de 2006, acerca da 

instituição da Escrituração Fiscal Digital – EFD: 

 Em arquivo digital, de uso obrigatório para os contribuintes 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 
e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI - e 
que se constitui de um conjunto de registros de apuração de 
impostos, referentes às operações e prestações praticadas 
pelo contribuinte, bem como de documentos fiscais e de 
outras informações de interesse dos fiscos das unidades 
federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
(CONFAZ, 2017) 

http://www1.receita.fazenda.gov.br/noticias/2014/setembro/noticia-17092014.htm
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2015/ajuste-sinief-13-15
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Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, dispõe sobre as 

especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal 

Digital – EFD: 

(...) suas atualizações, definiram os documentos fiscais, as 
especificações técnicas do leiaute do arquivo digital da EFD, 
que contém informações fiscais e contábeis, bem como 
quaisquer outras informações que venham a repercutir na 
apuração, pagamento ou cobrança de tributos de 
competência dos entes conveniados. 

 

A Escrituração Fiscal Digital tem por objetivo a substituição dos livros fiscais 

utilizados em papel, por arquivo digital, permitindo assim uma maior integração 

entre as administrações tributárias da União, Estados e futuramente dos 

Municípios. Ajudando na fiscalização e controle da arrecadação tributária, que 

ajudará no combate à sonegação e fraudes. Isso tudo possibilita ao Fisco 

controle em tempo real das informações. 

 

2.3.2 – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL CONTRIBUIÇÕES – PIS COFINS 

 

Os tributos PIS (Programa de integração Social e de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público) e COFINS (Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social) configuram-se como dos mais complexos da seara 

tributária. 

 

A finalidade dos tributos supramencionados é de financiar as atividades sociais 

do Estado.  

 

Faz-se mister o controle pormenorizado de tais tributos, devido à crescente 

amplificação de gastos públicos nessa atividade. 

 

A EFD Contribuições, aparato digitalizado braço do SPED, opera vislumbrando 

permitir ao fisco a  obtenção das informações das transações envolvendo 

estes tributos. 

 

As micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional encontram-se 

desobrigadas da prestação desta informação. 
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2.3.3 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e 

 

Um dos tópicos principais do projeto SPED é a nota fiscal eletrônica. Sua 

importância figura-se pelo extenso volume de transações de entradas e saídas 

de mercadorias nas organizações.  

 

Este é um documento tem por fim o registro de uma transferência de 

propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma 

empresa e uma pessoa física ou outra empresa. Nas situações em que a nota 

fiscal registra transferência de valor monetário entre as partes, a nota fiscal 

também destina-se ao recolhimento de tributos e a não utilização caracteriza 

sonegação fiscal.  

 

As notas fiscais podem também ser utilizadas em contextos mais amplos como 

na regularização de doações, transporte de bens, empréstimos de bens, ou 

prestação de serviços sem benefício financeiro à empresa emissora. Uma nota 

fiscal também pode cancelar a validade de outra nota,  como, por exemplo, na 

devolução de produtos comercializados, outros cancelamentos ou 

cancelamento de contratos de serviços. 

Observa-se que o objetivo principal da NF-e, subprojeto do SPED, é padronizar 

o documento fiscal eletrônico no âmbito nacional, com validade jurídica 

garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações 

acessórias dos contribuintes ao mesmo tempo em que permite um controle em 

tempo real das operações comerciais pelo fisco. 

A NF-e conjugam, principalmente, informações sobre os tributos ICMS (imposto 

sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte e telecomunicações), 

de competência estadual; do IPI (imposto sobre produtos industrializados), de 

competência federal, naturezas de operações, entre diversos outros dados. 

 

 

 

 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
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2.3.4 - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e 

A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e é o documento fiscal criado pelo 

projeto SPED, para viabilizar a documentação da prestação de serviços por 

estabelecimentos enquadrados neste tipo de atividade econômica. 

Através deste documento é viabilizada a comunicação e integração entre o 

contribuinte prestador de serviços e a prefeitura do município. 

Objetiva-se com este aparato tecnológico ampliar o controle do tributo ISSQN, 

de competência municipal, e facilitar a fiscalização. 

2.3.5 – CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e 

 

O conhecimento de transporte eletrônico – CT-e, é o documento digital que se 

caracteriza por registrar as operações de prestação de serviços de transportes 

de cargas, através dos diversos modais (Rodoviário, Ferroviário, Aéreo, 

Aquaviário e Dutoviário).  

 

Aponta-se como uma das importâncias deste documento digital, o fato das 

operações de transportes de cargas estarem sujeitas ao recolhimento do ICMS. 

Destarte o fisco manterá um controle otimizado através das informações 

geradas pelo CT-e. 

 

Conjuga-se ao uso do CT-e, o Manifesto de Documento Fiscal eletrônico - 

MDF-e. Este documento digital objetiva agilizar a fiscalização nos postos 

fiscais, permitindo a leitura em lote de documentos fiscais. Substitui os 

documentos “Manifesto de Carga”, modelo 25 e a Capa de Lote eletrônica – 

CL-e.  

 

Em Minas Gerais se faz obrigatório o uso do MDF-e, após a emissão de uma 

NFE-e ou CT-e, para quaisquer operações que envolva o transporte de 

mercadorias. 
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2.3.6 - NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e 

A Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, três anos após aderir ao 

projeto da NFC-e, torna público o início efetivo da utilização deste documento 

para acobertar as operações de venda no varejo, a partir de 2018. 

A NFC-e é um documento totalmente digital que substituí os documentos 

utilizados até então para documentar as operações de venda ao consumidor, 

como o “Cupom Fiscal” e a “Nota fiscal de venda ao consumidor modelos 02”, 

esta última, emitida de forma totalmente manual, em talões. 

Este subprojeto do SPED se caracterizará como um grande desafio para os 

setores de processamento de dados, haja vista a vultuosidade de operações de 

saída, característica comum do nicho mercadológico do varejo. 

Este documento registra o extremo ponto da cadeia econômica, pois escritura a 

última mudança de propriedade da mercadoria, com a sua chegada às mãos 

do consumidor final. 

2.3.7 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD 

Instituída para fins fiscais e previdenciários, a Escrituração Contábil digital 

surgiu para substituir a escrituração que antes era realizada em papel. Para a 

versão digital, compreende a transmissão dos livros: 

Livro Diário e seus auxiliares, caso contenha; 

Livro Razão e seus auxiliares, caso contenha; 

Livro Balancetes Diários Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos 

assentamentos neles transcritos. 

Destaca-se que as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples 

Nacional estão desobrigadas a prestar esta informação. 
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Também conhecida por SPED Contábil, foi instituída pela Receita Federal do 

Brasil, por intermédio da Instrução Normativa 787, de 19 de novembro de 2007. 

Substituirá a atual sistemática de prestação de informação ao fisco e 

compreenderá a versão digital do livro Diário e seus auxiliares, do livro Razão e 

seus auxiliares, do livro Balancetes Diários Balanços e ficha de lançamento 

comprobatórios dos assentamentos nele transcritos. (INSTRUÇÃO 

NORMATIVA RFB, 2017). 

 

Os livros contábeis emitidos em forma eletrônica devem ser assinados 

digitalmente, utilizando-se de certificado de segurança mínima tipo A3, emitido 

por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras 

(ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria do documento digital. (PORTAL DO 

SPED, 2017).  

A Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013, Art. 3º, que dispõe sobre a 

Escrituração Contábil Digital (ECD), fica obrigadas a adotar a ECD nos termos 

do decreto nº 6.022 de 2007 em relação aos fatos contábeis:  

I - as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto 
sobre a Renda com base no lucro real; 
II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem 
incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
(IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor 
da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os 
impostos e contribuições a que estiver sujeita; 
III - As pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação 
aos fatos ocorridos no ano calendário, tenham sido 
obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital das 
Contribuições, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 
1.252, de 1º de março de2012. 
IV – As Sociedades em Conta de Participação (SCP), como 
livros auxiliares do sócio ostensivo. 
 

Com relação às Sociedades em Conta de Participação, entregam o arquivo nas 

seguintes hipóteses: 
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Quadro 1: Obrigatoriedade de entrega do ECD 

Fonte: SAGE (2016)  

 

A contabilidade deve fazer a validação do arquivo contendo a escrituração, 

submetendo-se ao Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo 

SPED, assinatura digital do livro, de acordo com os registros da Junta 

Comercial gerado e assinado para autenticação dirigido à Junta Comercial de 

sua jurisdição (FARIA et al., 2010).  

2.3.8 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - ECF 

A Escrituração Contábil Fiscal ECF é um artifício tecnológico que visa substituir 

a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - DIPJ, fornecendo um 

maior rol de informações ao fisco. 

Esta se aplica em empresas tanto optantes pelo Lucro Real, optantes pelo 

Lucro Presumido, além das entidades isentas ou imunes do Imposto de Renda 

da Pessoa Jurídica e Contribuição social sobre lucro líquido, a exemplo, as 

Organizações Não Governamentais (ONGs). 

Figura-se como uma obrigação acessória que tem como escopo interligar os 

dados contábeis e fiscais que se referem à apuração do Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica e da Contribuição social sobre lucro líquido, permitindo uma 

agilização do processo de cruzamento de dados. 
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3 – METODOLOGIA 

3.1 - MÉTODO DE ABORDAGEM  

Para que os objetivos desta pesquisa sejam alcançados é necessário um 

método, que em Latim significa “caminho ou via para a realização de algo.” Na 

ciência este caminho é a metodologia, que, segundo Straus & Corbin(1998), é 

um conjunto de procedimentos e técnicas  para se coletar e analisar os dados. 

A profissão contábil vem sofrendo alterações contínuas após a utilização do 

Sistema Público de Escrituração Digital, cuja criação tem como objetivo unir o 

avanço da tecnologia da informação à confrontação de dados escriturados 

pelas empresas. 

Esta pesquisa tem objetivo exploratório, buscando diagnosticar situações, 

explorar alternativas ou descobrir novas ideias. Para adquirir maior 

conhecimento sobre o assunto abordado, realiza-se a pesquisa bibliográfica, 

em artigos e documentos.   

Realizou-se uma pesquisa descritiva com coleta de dados através de 

questionário a ser utilizado em escritórios de contabilidade na cidade São João 

del-Rei, que visa identificar as dificuldades relatadas por estes profissionais e 

empresas interligadas, frente a adequação do padrão estabelecido. 

 

4 -  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após a inserção ao contexto da obrigatoriedade do SPED nas pequenas 

empresas, promoveu-se uma análise dos dados, informados por escritórios de 

contabilidade na cidade de São João del-Rei; abrangendo também, as 

percepções de empresas clientes dos pesquisados.  

 

É válido ressaltar o dinamismo da legislação tributária; que implica em desafios 

para as pequenas empresas no cumprimento de suas obrigações diretas e 

acessórias.    

 



 

16 
 

Adiciona-se a este fator, o aumento de custos com as tecnologias da 

informação, e consultorias técnicas buscando os objetivos supramencionados. 

 

A pesquisa abordou-se as questões, a saber: 

- adaptações necessárias para atender as exigências do SPED; 

- relato de dificuldades encontradas diante da implantação do novo 

sistema. 

- exposição dos impactos gerados advindos do processo de cumprimento 

do programa.  

- posicionamento do profissional contábil sobre as exigências do fisco. 

Constatou-se, o surgimento de um novo pilar entre a relação contador 

contribuinte, a saber, o profissional de tecnologia da informação. 

As rotinas de escriturações e apurações de contabilistas e empresas 

necessitaram de uma remodelagem para atender ao aparato do SPED. 

Observou-se a necessidade de capacitação do humanware e constante 

investimento em reciclagens e novações em dispositivos de hardware e 

software.  

Segundo a visão do profissional contábil, um dos impactos positivos é a 

prestação da informação em tempo hábil quanto à entrega de documentos aos 

escritórios pelos contribuintes. Estes devem estar prontos para sofrer auditoria 

e posteriormente serem transmitidos ao fisco, respeitando a data limite, sob 

pena de sofrerem sanções caso o prazo seja extrapolado.  

Houve aumento das obrigações acessórias elevou o custo hora do profissional 

contábil.  

 

Os respondentes destacam como pontos negativos da implantação da 

automação fiscal, o aumento de despesas com tecnologia; a ampliação da 

necessidade de atualização frente às constantes alterações na legislação 
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fiscal; o aumento do risco empresarial devido a erros de escrituração de 

documentos e prestação de obrigações acessórias ao fisco; dificuldade de 

obtenção de mão de obra especializada e atualizada. 

 

5 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A padronização do trabalho de dados e procedimentos promovidos pelo SPED, 

confere maior segurança e credibilidade nas informações contábeis, 

promovendo a otimização no processo decisório dos setores gerenciais das 

organizações. 

 

Destaca-se que o controle fiscal promove uma amplificação do fator risco, pois 

os registros contábeis são auditados de forma eletrônica, em sua totalidade e 

em tempo hábil através de tecnologias de inteligência artificial. 

 

A interiorização do sistema de informação fiscal na organização e nos 

escritórios contábeis exige uma maior capacitação e comprometimento dos 

colaboradores na realização de tarefas contábeis e afins.  

 

O recebimento de informações atinentes à legislação fiscal, atualizadas e em 

tempo hábil se faz peça chave para o cumprimento das obrigações. 

 

Considerando a contabilidade de custos e gestão, deve se atentar à relevância 

dos custos fixos introduzindo as despesas com tecnologia da informação. 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, a pesquisa se justifica pela necessidade de estudo e treinamento 

continuado por parte dos profissionais da contabilidade, tendo em vista a 

objetividade das exigências e o curto prazo para a aplicação das normas. É 

válido ressaltar as prorrogações do prazo de vigência que ocorrem em alguns 

subprojetos do programa eletrônico, tendo em vista a falta de preparo dos 

profissionais. 

 

Após a implantação do SPED, os fiscos federal, estadual e municipal 
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perceberam que as ferramentas eletrônicas são os grandes aliados no 

processo de fiscalização, e têm focado no desenvolvimento de processos e 

auditorias cada vez mais eficazes para monitoramento. 

 

 Exigindo, incansavelmente, maior conhecimento e habilidades do profissional 

contábil. 

 

Consequentemente, o contador torna-se peça fundamental para o auxílio aos 

microempresários, tendo em vista a falta do planejamento tributário e da 

informatização gerencial, que são ferramentas extremamente eficazes para a 

competitividade no mercado.  

 

Os proprietários levam desvantagens pela ausência de profissionais 

qualificados, que acompanhem as mudanças impostas pelo governo. Além 

disso, as ME e EPP possuem baixo capital para investimento em gestão 

tecnológica, estratégia indispensável para a implantação e atualização do 

SPED. 

 

Torna-se relevante o investimento em consultoria especializada e formação de 

conhecimento para adequação aos processos tecnológicos de digitalização da 

área fiscal.  

 

O não envio ou envio incorreto das escriturações fiscais digitais para o fisco 

são motivos de pesadas sanções. Destarte, mostra-se expressivo o uso da 

técnica contábil de auditoria das informações digitais, antes de serem 

transmitidas de forma definitiva para o fisco.  

 

O SPED é ainda um processo em maturação, se somado à dinâmica da 

legislação tributária, compreende-se que suscitarão novas e maiores 

obrigações acessórias da área contábil fiscal para com o Estado. Por 

consequência, os softwares aplicativos (sistemas de informação) tendem a 

amplificar seus custos cada vez mais, pois as exigências legais tornam seu 

desenvolvimento mais complexo, requerendo a cada momento, maior número 
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de horas técnicas para sua criação, implementação, auditoria e homologação 

junto aos órgãos estatais competentes.  

 

De forma geral, depreende-se que a digitalização fiscal traz externalidades 

positivas para as organizações bem como para a sociedade como um todo, 

aumentando a responsabilidade social, e cidadania. 
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