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RESUMO 

O projeto aborda como se utiliza e esclarece o funcionamento do projeto EFD no que 

tange a parte SPED ICMS/IPI e sua estrutura. Tem como objetivo central esclarecer e sanar 

dúvidas para os usuários quanto à aplicação da escrita digital, mostrando as vantagens e 

desvantagens do projeto. De acordo com a Receita Federal, a Escrituração Fiscal Digital foi 

instituída pelo Convênio ICMS 143, o mesmo representa a apresentação de vários 

documentos fiscais entre outras informações de importância do Fisco. Instituições obrigadas a 

aderirem ao projeto são aquelas sujeitos à tributação do imposto de renda com base no lucro 

real. Tendo como objetivo central de minimizar e auxiliar no processamento, validação e 

entendimento dos dados gerados pelos contribuintes. Para os órgãos fiscalizadores o ganho foi 

enorme, pois reduziram tempo e custos, os quais eram alto com dispêndios de processos 

fiscalizatórios, melhorando a qualidade, atribuindo assim seus custos para as empresas, 

facilitando o acesso e o cruzamento das informações entre as Administrações Fazendárias 

Federal, Estadual e Municipal. A tecnologia da informação deu ao fisco e as empresas a 

possibilidade que o os dados e informações disponibilizados em tempo real. Sendo assim 

pode se notar um ganho em produtividade, rapidez, segurança e confiabilidade nas 

informações, e consequentemente a melhoria da qualidade dos serviços, uma fácil 

acessibilidade às informações e a emissão de relatórios.  

Palavras-chave: SPED FISCAL ICMS/IPI, Arquivos Digital, Projetos do Fisco. 
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ABSTRACT 

The project addresses how to use and clarify the operation of the EFD project with 

regard to the SPED ICMS / IPI part and its structure. Its main objective is to clarify and solve 

doubts for users regarding the application of digital writing, showing the advantages and 

disadvantages of the project. According to the Internal Revenue Service, Digital Tax 

Bookkeeping was established by the ICMS Agreement 143, which is the presentation of 

several tax documents among other information of importance to the Treasury. Institutions 

that are required to adhere to the project are those subject to income tax based on actual 

income. Its main objective is to minimize and assist in the processing, validation and 

understanding of data generated by taxpayers. For the supervisory bodies, the gain was 

enormous, since they reduced the time and costs, which were high with expenditures of 

inspection processes, improving the quality, thus assigning its costs to the companies, 

facilitating the access and the crossing of the information between the Federal Finance 

Administrations , State and Municipal. Information technology has given the tax authorities 

and companies the possibility that the data and information made available in real time. In this 

way, productivity gains, speed, security and reliability of information can be noticed, as well 

as improved quality of services, easy access to information and reporting. 

Keywords: Digital Bookkeeping, Electronic Invoice, SPED. 
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INTRODUÇÃO 

Com o grande avanço da tecnologia e aliada a ela a contabilidade e sua 

internacionalização percebe-se a viabilidade de programar e adequar os sistemas para facilitar 

os controles, registros, normas e processos, consequentemente uma maior segurança e 

credibilidade nas demonstrações da real situação de uma determinada instituição.  

Considerando os avanços tecnológicos e as limitações com dificuldade de domínio 

de algumas tecnologias do profissional contador e profissionais pertencentes áreas afins, bem 

como suas habilidades, as técnicas e funcionalidades podem ser aplicadas. O propósito é  

melhoria no conhecimento e a interação com os aplicativos e programas dos órgãos fiscais no 

que tange SPED ICMS/IPI. 

Como a evolução no setor é continuo e sem volta. A tendência de informatizar é cada 

vez mais latente levando a tecnologias em todos os tipos de usuários, contudo o próprio 

profissional contábil deve se familiarizar e assimilar procedimentos técnicos, legais para sua 

utilização. 

O SPED em um projeto criado com foco principal à troca de informações das 

empresas com  intuito de obter um analise em tempo real, criando assim um novo modelo 

relacionamento, baseado na transparência. A tecnologia da informação leva o profissional a 

estar em constante desenvolvimento do conhecimento e domínio das leis. 

Essa mudança nos leva demonstra e analisa estrutura de arquivos que serão 

considerados e apresentados ao Fisco no que tange o Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED), em especial o ICMS e como cada registro se encontra detalhadamente no layout. 

“Sendo assim percebe a necessidade de avaliar e verificar como está o conhecimento do 

contador e graduandos da área” na tocante evolução tecnológica dentro da contabilidade.  

O trabalho pretende demonstrar e especificar o projeto em si, explanar para áreas 

afins, exemplificando com os arquivos e pesquisa de campo feita com os graduandos e demais 

pessoas envolvidas na área contábil, visando explanar conhecimento e estudo para que as 

organizações tenham um funcionamento operacional correto. Atingindo os objetivos da 

entidade que é o lucro, procurando demonstrar a dificuldades que se encontram quando 

falamos de novidades tecnológicas no âmbito contábil, ou seja, as novas ferramentas 

disponibilizadas para as áreas. 
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1. PROBLEMA 

1.1.  Problema da Pesquisa. 

Considerando os avanços tecnológicos e as limitações com as dificuldades de 

domínio de algumas tecnologias do profissional contador, bem como suas habilidades, 

técnicas e funcionalidades podem ser aplicadas com o propósito de melhorar o conhecimento 

e a interação com os aplicativos e programas dos órgãos fiscais no que tange SPED FISCAL? 

1.2.  Justificativa 

O avanço na tecnologia da informação e no mercado contábil permitiu ao fisco nas 

três esferas: federal, estadual e municipal  programar algumas ferramentas para auxiliá-los 

tanto na verificação quanto na validação de dados e informação como, por exemplo, o SPED 

ICMS/IPI. Os poderes de fiscalização com maior rapidez e eficácia permitiram assim as 

Administrações Fazendárias minimizarem o tempo e recursos despendidos com processos 

fiscalizatórios, tornando-os mais eficientes, transferindo parte de seus custos para as 

empresas.  

Em contrapartida as empresas foram beneficiadas, com a simplificação e eliminação 

de algumas obrigações onde os trabalhos que antes eram feitos manualmente (digitação de 

notas fiscais de compra) disponibilizando a importação de arquivo no formato XML. Sendo 

assim minimizando as falhas no registro, tornando a escrituração correta, evitando pagamento 

de multas, e proporcionando redução de custos com impressões, aquisição de papel e 

formulários, contribuindo para a sustentabilidade, do ponto de vista ambiental. 

Com a instituição do Decreto n. 6.022, de 22 de janeiro de 2007 surge o Sistema 

Público de Escrituração Digital, cujo objetivo é a padronização, uniformização, escrituração e 

as obrigações acessórias decorrentes, possibilitando também o compartilhamento de 

informações entre as Administrações Fazendárias Federal, Estaduais e Municipais e o 

cruzamento de lançamentos realizados pelos contribuintes.  

A política de evolução é continua e sem volta. A tendência de informatizar é cada 

vez mais latente levando as tecnologias em todos os tipos de usuários, contudo o profissional 

contábil deve se familiarizar e assimilar procedimentos técnicos, legais para sua utilização. 

Frente ao grande avanço tecnológico, esta temática em despertar a evolução,  

conhecimento e a viabilidade de aprimoramento neste contexto, contudo o fácil acesso a 

qualquer momento, foi despertada a falta de domínio das tecnologias por parte dos 
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profissionais. O presente trabalho tem com objetivo ao final do estudo possibilitar aos leitores 

a terem consciência que o domínio das tecnologias é necessário. Estarem atualizados no que 

diz respeito ao avanço tecnológico e ferramentas voltadas para a área contábil, facilitando 

analise e demonstrações com a maior rapidez e veracidade dentro dos prazos, que devem ser 

executados e cumpridos para a utilização do SPED ICMS/IPI. 

1.3.  Hipótese 

Com a busca continuada da educação podemos esclarecer e melhorar a interação 

usuário com os aplicativos, o conhecimento e o domínio da lei que a é a parte principal, 

atender sem o ferimento da mesma. A facilidade do contador ou usuário dependerá da sua 

evolução do conhecimento e busca de um  processo de comunicação contínuo no meio 

facilitando assim a obtenção de resultados positivos quanto ao estudo. 

1.4.  Questões a serem respondidas pela pesquisa 

O projeto desenvolvido tem como foco central esclarecer e auxiliar os usuários e 

áreas a fins tentando identificar as maiores dificuldades através do questionário abaixo 

mostrando graficamente o grau de dificuldades ou da falta de conhecimento.  

Os profissionais contábeis estão aptos a manusear os sistemas disponibilizados pelo 

governo? 

Quais os meios utilizados pelos profissionais contábeis para que se atualizarem em 

relação ao SPED? 

Os profissionais contábeis, em sua maioria, conhecem a estrutura do arquivo SPED 

Fiscal? 

Qual o nível de conhecimento dos contadores e áreas a fins sobre SPED? 

1.5.  Objetivo geral 

Identificar as dificuldades dos contadores no que tange o SPED fiscal, utilizando 

conceitos de aplicação para avaliar o grau de dificuldade, bem como a opinião de 

profissionais, estudantes e áreas e afins. 

1.6.  Objetivos específicos 

Identificar as dificuldades encontradas na análise e validações de arquivo fiscal 

(SPED) ICMS em questão, bem como as facilidades que os mesmos têm de trabalho e 

orientações a seus clientes.  
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Detectar, junto ao estudo de profissionais que acompanham o desenvolvimento dos 

trabalhos, falhas e dúvidas durante a validação e interpretação do arquivo junto à aplicação 

disponibilizada pelo SEFAZ.  

Verificar a viabilidade da elaboração de soluções com o uso de técnicas de 

acompanhamento, aliada às técnicas de usabilidade, com a finalidade de evoluir a pesquisa, 

melhorando o entendimento da aplicação e verificação dos dados apresentados, garantindo a 

amenização do custo e futuros problemas derivados de erros por parte do profissional.  

Garantir a eficiência e uma alta qualidade ao realizar a analise em conjunto aos 

profissionais, entre outros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.  Avanço das Tecnologias dentro a contabilidade 

A evolução tecnológica tem crescido consideravelmente nas últimas décadas e as 

tecnologias estão se desenvolvendo em ritmo acelerado e progressivamente, estão inseridas 

em atividades cotidianas procurando maior agilidade e facilidade para acessar as informações. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação oferecem meios eficientes de 

processamento e troca de informações com diversos objetivos. Elas permitem criar sistemas 

computacionais embutidos em diferentes dispositivos eletrônicos, que combinam poder 

computacional e os meios de comunicação como telefonia, rádio, TV e Internet (BARBOZA; 

SANTANA, 2010). 

 Essa evolução tem causado grande impacto em diversos setores dentro das entidades 

organizacionais, como por exemplo, o modo de geração e transmissão de arquivos, validação 

e entrada de dados. Os softwares gradativamente estão mais sofisticados, com melhores 

gráficos e maiores facilidades, que levam o usuário a se dedicar cada dia mais à busca de 

conhecimento, acesso e manutenção da profissão. 

As novas tecnologias estão mudando a ideia de tempo, distância e comunicação antes 

presencial. E-mails, aplicativos de troca de mensagens e redes sociais permitem que pessoas 

espalhadas por todo o mundo se comuniquem de forma síncrona e assíncrona, através de 

texto, vídeo ou voz.  

Com essa evidenciação, o acesso de toda população e as organizações o Fisco 

juntamente com as Unidades Federativas estão trabalhando para que as pessoas sejam mais  

utilizadoras, a cada dia das atividades que antes eram desenvolvidas sem a utilização dos 

meios tecnológicos. Existe também a facilidade e agilidade proporcionada por esses. 

2.2.  Evolução Homem-Computador 

A contabilidade, desde os primórdios é vista como uma ferramenta fundamental. 

Quando o homem contabilizava suas ovelhas acumulando pedrinhas estava na verdade 

registrando o inventário.  

À medida que o homem começava a possuir maior quantidade de valores, 

preocupava lhe saber quanto poderiam render e qual a forma mais simples de 

aumentar as suas posses; tais informações não eram de fácil memorização 

quando já em maior volume, requerendo registros (ZANLUCA; ZANLUCA, 

2012). 
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A partir da evolução  do homem-computador ou interação humano-computador  

diante da necessidade de um controle melhor, surge então os armazéns contábeis, as 

alfandegas. 

Com o passar do tempo e a evolução humana, as áreas do conhecimento também 

avançaram, independentemente do ramo e/ou atividade da empresa, sendo assim a 

contabilidade também sofre as mudanças, com relação aos registros e escrituração a 

informatização vem oferecendo diversas formas de agilizar os serviços tornando-os dinâmicos 

e eficientes, haja vista que, os trabalhos que antes eram manuais em livros, tornando um 

processo lento e passível de erros. Surge em seguida a chegada das máquinas de datilografia 

tornando o processo de manual para mecânico. A informatização começa por volta de 1980, 

onde as máquinas passaram a ser substituídas pelos computadores dando início a evolução da 

tecnologia. 

A evolução da inteligência do homem atrelada à informática  mostra a viabilidade de 

melhorar as formas e maneiras de registrar e guardar os dados e fatos ocorridos nas 

organizações através da informatização, levando aos profissionais e pessoas envolvidas, 

demonstrações com qualidade, perfeição e segurança. 

Com a demanda do mercado, o fisco tanto na esfera municipal, estadual e federal 

passa a exigir dados e informações das pessoas físicas ou jurídicas, sendo assim surge a 

necessidade de melhorar o par de informáticas e adequações nos escritórios, para que os dados 

e informações sejam armazenados e enviados ao fisco. Independente de sua federação, pois 

até então os contadores enviavam as declarações de acordo com a legislação e obrigatoriedade 

de cada estado. 

De modo geral com a demanda de dados e mudança no cenário mercadológico, o 

fisco institui o Decreto Nº 6022,  em 22 de janeiro de 2007. Integrando o Programa de 

Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010), tendo como principais 

objetivos a integração dos fiscos e contribuintes, enfim viabilizando administração tributária a 

possibilidade de cruzamento de dados a qualquer momento, pois o primeiro a ter as 

informações é o próprio fisco. Além disso, possibilitou o fim da fiscalização presencial 

diminuindo gastos. 

O profissional  não pode mais ficar somente conhecido como um guarda livro, 

precisa essencialmente saber lidar e estar atento às inovações e mudanças tecnológicas, pois 
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hoje o mercado contábil disponibiliza varias ramificações  de atuação como mostram tabela 

abaixo: 

 

Tabela 1 - Tabela de Área de Atuação 

Planejamento 

Empresarial 

Área do 

Ensino 

Autônomo 
Em órgão público 

Planejador tributário; 

Analista financeiro; 

Contador geral;  

Auditor interno;  

Contador de custos;  

Contador gerencial; 

Atuário. 

 

Professor; 

Pesquisador;  

Escritor;  

 

Conferencista; 

Auditor independente; 

Consultor; 

Empresário contábil; 

Investigador contábil; 

Perito de fraudes 

Contador público; 

Agente ou Auditor 

Fiscal; 

Tribunal de contas; 

Oficial contador e 

outros cargos 

públicos. 

 

Fonte: o autor (2017). 

Figura 1 - Evolução do profissional de contabilidade. 

 

 

Fonte: GCONT (2017). 

Por isso, a educação continuada da classe de contabilista é indispensável e a busca 

em atender às obrigações das entidades fiscais de suma importância dentro das legalidades. 

2.3.  Processo Tributário Brasileiro 

O tributo é a forma de pagamento obrigatório feito pelas pessoas ao estado e somente 

pode ser investido através de uma lei e a sua cobrança é realizada através do órgão que 

administra. A tributação no Brasil é fundamentada conforme Constituição Brasileira de 1988, 

que dispõe em seu artigo 145 as três formas existentes: impostos, taxas e contribuição de 

melhoria. 
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I - Impostos; 

São recursos pagos por pessoas físicas ou jurídicas ao estado, e pode ser uma 

cobrança federal, estadual e municipal, são utilizados para cobrir gastos com saúde, economia 

educação, cultura, segurança, etc. Podemos destacar alguns impostos; 

Impostos Federais  

São de responsabilidade da união; 

 II (Importação de Produtos Estrangeiros); Cobrados devido à entrada de 

mercadorias de outros países, introdução de mercadoria estrangeira no território nacional. 

 IRPF / IRPJ – Baseado na aquisição de renda, de pessoa física ou jurídica, órgão 

responsável é receita Federal, no lucro ou rendimentos. 

 IPI – Um produto e considerado industrializado de alguma maneira e alterado ou 

aperfeiçoado para os consumos (industrialização) feitos no internamente ou no  exterior. 

 IOF – é cobrado em cima de operações de crédito, câmbio, seguro, operações com 

ouro e títulos imobiliários. 

 ITR – é cobrado sobre propriedade territorial rural, alíquota depende do imóvel, o 

mesmo pode ser administrado pelo município ou união. 

São de responsabilidade do estado; 

Relativos à movimentação de produtos e prestação de serviços; 

 ICMS – incide sobre a movimentação de produtos, quando sai do 

estabelecimento. 

 ITCMD – Imposto sobre repasse, herança e doação de imóveis. 

 IPVA – Imposto cobrado pela propriedade de carros automotivos, destinados ao 

estado, à alíquota é decisão de cada federação. 

São de responsabilidade do município; 

 IPTU – Imposto sobre propriedade imobiliária, incluindo todos os tipos de 

imóveis residenciais, prédios comerciais e industriais, terrenos. 

 ITBI – Imposto sobre a transmissão de imóveis, compra e venda. 
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 ISS – Imposto sobre a prestação de serviço e sua competência e do Distrito federal 

e dos municípios. 

II – Taxas; 

Em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 

disposição; 

III - Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas (BRASIL, 1988). 

Sendo que, a estes, o STF (Supremo Tribunal Federal) acrescenta duas subdivisões: 

Empréstimo compulsório (Art. 148) e Contribuições “Especiais” (Art. 149 e 149 A). 

Segundo a Lei nº 5.172 em seu Art. 3º “tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

Devido à grande complexidade do regime tributário brasileiro se vê a necessidade de 

esta em constante estudo das leis e suas modificações, podendo assim perceber a capacidade 

que um profissional da área, em determinado contexto de uso, oferece ao seu cliente eficácia, 

eficiência nas atribuições e adequações em atendimento ao fisco.  

A partir desses pontos é possível definir as metodologias e aplicabilidade para cada 

organização e ou instituição a fim de configurar e definir regras dentro dos softwares e  

sistemas e processos para que os arquivos, livros e registros sejam o mais perfeito e correto 

atendendo as legislações vigentes. 

2.4.  Processo de Escrituração 

Com a  evolução tanto no pensamento quanto no conhecimento, a tecnologia leva o 

contador, independente da área de atuação para que o mesmo tenha que esta sempre 

melhorando os conhecimentos profissionais. A informatização no setor contábil tem mudando 

a maneira de escrituração, o que  antes feito em livros manualmente, sendo assim se inicia a  

fase eletrônica, ou seja, digital levando ao máximo a segurança e confiabilidade nos dados 

enviados. 

Com a crescente mudança na área de tecnologia da informação e a gama de leis e 

regime tributário de acordo com cada segmentação e aos muitos fatos no decorrer das 

transações, leva a contabilidade a uma dificuldade. Portando os contadores devem mostrar 

gerar e disponibilizar os dados para empresários, gestores e pessoas envolvidas para que os 
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mesmos possam ter decisões assertivas, consequentemente tornando a função do profissional 

muito complexa. 

Com a necessidade de unificar as atividades de entrada, auditoria, arquivamento e 

autenticação de documentos e a integração entre pessoa física e pessoa jurídica inicia a 

Escrituração Digital por meio do Decreto nº 6022/2007,  com a lei nº 9.989 a qual instituiu o 

Plano Plurianual, que contemplava o Programa de Modernização das Administrações 

Tributarias e Aduaneiras.  

O SPED faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal 

(PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avanço da informatização na relação entre o 

fisco e o contribuinte. Seu objetivo é o de coletar informações comerciais e fiscais das 

empresas para análise e controle dos dados em tempo real, além se ser usado como ferramenta 

para os agentes tributários estaduais e federais para auditoria eletrônica fiscal (RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL/SPED, 2014). 

O objetivo e foco principal é a modernização da escrituração, a fim da busca da 

eficiência e rapidez nos dados processos e enviados aos órgãos governamentais sendo 

obrigada a empresa a terem um  ótimo sistema de informatização. 

A garantia e validade jurídica dos fatos e atos registrados significam na 

informatização sistemática, em atendimento as leis, transmitidas pelos contribuintes às 

administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores. Estas transmissões que foram criadas 

junto com algumas normas e regras, entre elas a assinatura digital que e uma codificação onde 

o cliente assina e somente ele e o órgão receptor e responsável tem a capacidade de acessá-lo, 

criando uma criptografia no arquivo. 

A transparência é foco principal entre sociedade e governo, gerando assim pontos 

positivos a todos envolvidos no processo. Com a escrituração digital, a sociedade em si 

participa de um verdadeiro ecossistema de rede interligado, onde as informações estão 

disponíveis e acessíveis a qualquer momento pelas entidades pertencentes. 

Com essa evolução as empresas cujo quadro de colaboradores é enorme podem ter 

algumas vantagens, como à redução no quadro de funcionário para determinada função. Haja 

vista que processos antes feitos manualmente passaram a ser realizados eletronicamente. 

Aumentando a capacidade de produção, como por exemplo, um processo de compra onde o 

registro era manualmente, sendo que atualmente basta o fornecedor disponibilizar o arquivo 

Extensible Markup Language  - XML, e o mesmo fazer a importação dentro do sistema dando 
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maior confiabilidade, segurança e consequentemente diminuindo os erros nas escriturações. 

Em tudo e primordiais a  que os sistemas Enterprise Resource Planning - ERP´s estejam 

configurados corretos de acordo as atribuições de um responsável contábil, eis ai necessidade 

do contador está em evolução tanto na área a fim quanto a informatização. 
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3. DESENHO TEÓRICO E METODOLÓGICO DA PESQUISA 

3.1.  Tipos de pesquisa 

3.1.1. Quanto aos fins 

A pesquisa a ser desenvolvida seguirá dois tipos: metodológica e estudo de caso. A 

pesquisa metodológica é estudo que se refere a instrumentos de coleta ou manipulação da 

realidade, e estão associadas a caminhos, formas, maneiras, procedimentos e modelos para 

atingir determinado objetivo (VERGARA,2013). 

O objetivo da pesquisa é de avaliar a dificuldade de interação e manutenção nos 

programas de escrituração digital bem como identificar o grau de dificuldade de pessoas na 

utilização destes. Procurando verificar a dificuldade de usabilidade dos projetos quanto aos 

erros e duvidas encontrado.  

Para acompanhar o estudo e a elaboração das soluções, será necessário o apoio de 

materiais bibliográficos que abordam o assunto e proporcionam uma visão metodológica do 

tema em questão. 

3.1.2. Quanto aos meios 

 A pesquisa seguiu dois tipos: metodológica e estudo de caso.  

 Vergara (2013) define a pesquisa bibliográfica como um estudo desenvolvido com 

base em material publicado em livros, revistas, sites, jornais. A pesquisa bibliográfica se fez 

necessária para adquirir conhecimento a respeito do tema e também do problema da pesquisa. 

 O estudo de caso foi feito junto a profissionais da área contábil por meio de 

questionários aplicados. 

3.2.  Coleta de dados 

Os dados bibliográficos foram coletados durante o desenvolvimento da pesquisa em 

sites eletrônicos e livros especializados nos temas de SPED. As informações bibliográficas 

deram a pesquisa um fundamento teórico e também direcionaram o estudo de caso. 

A pesquisa feita junto aos usuários e especialistas da área contábil, que tem como 

objetivos um levantamento e um feedback de como está o conhecimento e a interação dos 

mesmos entre a contabilidade e a informática, e consequentemente opinar e mostrar a que 

nível se encontra tais. Esses levantamentos serão realizados por meio da aplicação de 

questionários. 
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3.3.  Tratamento dos Dados 

Os dados bibliográficos coletados foram documentados no referencial teórico deste 

trabalho. Os dados obtidos com o estudo de caso,  por meio da aplicação de questionário, 

foram analisados junto ao levantamento bibliográfico e  apresentados quantitativamente e 

qualitativamente. 
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4. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1. Visão Geral 

Quando se fala de SPED englobam-se vários projetos, como SPED Fiscal, EFD 

Contribuições. Este trabalho tem como objeto geral, falar e mostrar a capacidade de um 

profissional, o contador,  diante da análise e avaliação de arquivo digital do modulo SPED  

FISCAL. A pesquisa tem como objetivo auxiliar a mostra na integra a estrutura o formato e os 

principais erros ocorridos e como tratá-los. O Fisco além de disponibilizar arquivos e 

programa que indica o layout do arquivo também disponibiliza um aplicativo que valida o 

arquivo gerado pelos ERP‟s, com a finalidade de validar de acordo com o manual, verificando 

se o mesmo preenche os requisitos desejados.  

A redução de custo é visível, um benefício que notoriamente o governo vem 

demonstrando através das ferramentas e integração ao longo do projeto gerando tanto 

vantagens para o governo quanto para sociedade, onde a eficiência será nos processos, 

comunicação e principalmente pela evolução tecnológica  e cultural das pessoas. 

A legislação tributária passa por várias mudanças consequentemente os processos de 

registros validações e escrituração,  onde a principal  é a escrituração digital substituindo a 

manual. A grande vantagem é que os processos foram totalmente viabilizados e tiveram 

ganhos  de segurança das informações, pois os mesmo deixaram de serem manual e passa a 

ser eletrônico minimizando ao máximo o risco de erros que antes eram bem maiores e 

corriqueiros, facilitando o trabalho de todos os envolvidos. 

As inovações conhecidas como era do conhecimento digital para contabilidade a 

conversão das  International Financial Reporting Standards - IFRS veio para assegurar uma 

maior confiabilidade e segurança, e rapidez nos dados transmitidos e entregas ao fisco. Além 

disso, os trabalhos que antes eram feitos manuscritos e passaram a ser digital, o que facilitou 

os registros e consequentemente os mesmos sentiram-se motivados, pois o trabalho ficou 

menos sobrecarregado ao exercerem suas atividades do dia a dia. Sendo assim, surge à ideia 

do fisco em criar o SPED e a viabilização de um de seus fundamentais componentes, 

denominado Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 

No Brasil, o processo de harmonização, como ficou conhecido, começou 

com a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis do ano de 

2008, já que em 2007 foi aprovada a Lei 11.638, que trouxe diversas 

mudanças para o cenário nacional (BLB, 2017). 
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O Sistema Público de Escrituração Digital viabilizou e simplificou as atividades de 

geração de obrigações acessórias para os contribuintes, determinada pela transferência para o 

meio eletrônico de todas as obrigações contábeis e fiscais das empresas, antes cumpridas por 

meio do preenchimento de formulários e livros. 

Considerando os objetivos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, pode-

se dizer que a existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, 

cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela 

administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato 

gerador (Ajuste SINIEF 07/05, cláusula 1ª, § 1º).  

A documentação e prestação de informações são garantidas pela certificação digital, 

ou seja, assinatura digital dos responsáveis, de acordo com a permissão do fisco, o SPED é a 

uma mudança que consiste no cumprimento das obrigações acessórias por parte das 

organizações, enviado aos órgãos públicos e fiscalizadores. Com é uma mudança muito 

grande para atender as exigências as instituições e organizações passaram a obter um par de 

máquinas, computadores, impressoras entre outros e um software (ERP) que atenda as 

necessidades definidas pelo SPED FISCAL onde o mesmo disponibilizou os layouts para 

adequação do projeto. 

Segundo a Secretaria da Receita Federal do Brasil, os objetivos do SPED são: 

• Promover à integração dos fiscos, mediante a padronização e 

compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as 

restrições legais. 

• Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, 

com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações 

acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. 

• Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do 

controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização 

mais efetiva das operações como cruzamento de dados e auditoria eletrônica 

(BRASIL, 2016). 

Com o avanço na areia de TI os lançamentos foram feitos de forma simultânea, 

permitindo maior rapidez, segurança e confiabilidade nas informações, além do aumento da 

produtividade, a melhoria da qualidade dos serviços, a facilidade de acesso às informações, a 

emissão de relatórios, dentre outras vantagens. 

Como os dados estão na Receita Federal do Brasil (RFB) a mesma só pode permitir o 

acesso a esses aos próprios contribuintes ou pessoa autorizada. Surge então a questão como 

utilizar a mais poderosa ferramenta mundial a internet que é um meio de comunicação onde 
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todos estão numa mesma rede mundial onde a vulnerabilidade é muito grande, sem que os 

dados ou informações possam ser acessados e capitados por outros, e como identificar com 

segurança e precisão quem tem o direito. 

4.2. Arquivo Digital e a Certificação 

O termo “arquivo digital” tem sido bastante divulgado no Brasil nos últimos anos, 

principalmente com o avanço e disseminação das tecnologias, porém não pode ser utilizado 

apenas com a ideia de disponibilizar tecnologias e arquivos, antes de tudo ele vem para 

melhorar as comunicações entre organizações e o fisco e consequentemente a sociedade 

através utilização dessa tecnologia.  

Em termos objetivos,  digitalmente não é apenas mostrar que o fisco está fazendo de 

tudo para autuar com multa fiscalizações e sim os benefícios obtidos ao utilizar o computador 

o celular e a internet como ferramenta. Cuja finalidade de redução de custos e rapidez no 

processamento das informações e envolvendo várias áreas as organizações terão  que preparar 

a estrutura garantindo que o processo de comunicação tenha um fluxo perfeito e correto. 

Neste contexto o profissional que domina o conhecimento e tem um profissionalismo correto 

e o entendimento dos arquivos digitais transmitidos ao fisco no que tange SPED FISCAL, 

sabe tratá-los e validar os mesmo terá como ferramenta mais valiosa para alcançar melhor 

qualidade no trabalho. 

O estudo da tecnologia da informação mostra que algumas pessoas com limitação e 

ou dificuldade tenham esse entrave compensado pelo uso de alguma tecnologia, melhorando 

aspectos como comunicação e acesso a informação. Partindo dessa concepção é possível fazer 

com que o indivíduo seja integrado no mercado de trabalho tendo boas remunerações e cargos 

de confiança, mesmo que este possua alguma limitação.  

Surge então a certificação digital, um processo de assinatura eletrônica onde existe 

uma criptografia, que o responsável e a órgão fiscalizador tem, ou seja, um canal de 

comunicação entre os dois. 

Nos certificados existem alguns tipos, sendo que o aqui abordado será o tipo A1, as 

chaves privadas ficam guardadas em arquivos no próprio computador do usuário. Os tipos 

A3, as chaves privadas e as dados inerentes ao seu certificado ficam arquivadas em um 

dispositivo de criptografia com cartão inteligente (smart card) ou cartão de memória (token 

USB ou pen drive). Para acessar essas informações você usará uma senha pessoal 

determinada no momento da compra.  
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Os certificados mais comuns são: 

A1 - de menor nível de segurança, é gerado e armazenado no computador do usuário. 

Os dados são protegidos por uma senha de acesso. Somente com essa senha é possível 

acessar, mover e copiar a chave privada a ele associada, e 

Figura 2 - Modelo de Token A1 

 

Fonte: o autor (2017). 

A3 - de nível de segurança médio a alto, é gerado e armazenado em um hardware 

criptografia, que pode ser um cartão inteligente ou um token. Apenas “o detentor da senha de 

acesso pode utilizar a chave privada, e as informações não podem ser copiadas ou 

reproduzidas”. 

Figura 3 - Modelo de Token A3. 

 

Fonte: http://www.cdlbalsas.com.br/img/home/temas/geral/certificado_digital.jpg 

Para tanto, o conhecimento do profissional é de suma importância para garantir a 

viabilidade, afinal à contabilidade passou a ser toda informatizada, pautada em documentos 

eletrônicos. Junto a essa modernização e no 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. 

Conforme o Ajuste SINIEF 07/05, cláusula 1ª, § 1º, Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é 

conceituada como: 

[...] documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas 

digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade 
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jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso 

pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da 

ocorrência do fato gerador (Ajuste SINIEF 07/05, cláusula 1ª, § 1º). 

A cláusula 1ª do Ajuste SINIEF 07/05 instituiu a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que 

poderá ser utilizada em substituição a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, pelos contribuintes do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ou Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).  

4.3.  A Escrituração Digital 

O Sistema Público de Escrituração Digital  abre um novo caminho para a 

modernização e avanço da gestão tributária, melhorando a criação do Cadastro Nacional 

Sincronizado e do SPED, no que o mesmo é composto por três projetos básicos; 

 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Escrituração Contábil Digital (ECD) e Escrituração 

Fiscal Digital (EFD). 

Figura 4 - Pilares Projeto SPED. 

 

Fonte: http://www.verscontabilidade.com.br/wp-content/uploads/2016/04/SPED-gra%CC%81fico.jpeg 

A Emenda Constitucional n. 42 de 2003 incluiu o inciso XXII ao art. 37 da 

Constituição Federal, disponibilizando a acesso aos dados de cadastro e movimentações 

fiscais. 

http://www.verscontabilidade.com.br/wp-content/uploads/2016/04/SPED-gra%CC%81fico.jpeg
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O Decreto n. 6.022/07, o SPED é um "instrumento 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". 

De acordo com Protocolo de Cooperação ENAT n. 2/2005, a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB quem tem competência para coordenar. Conforme o art. 3º da 

Instrução Normativa da Receita Federal n.1.420/2013, existe a obrigatoriedade de escrituração 

para os fatos contábeis ocorridos desde:  

O Programa de Aceleração do Crescimento 2007-2010 (PAC), cujo objetivo é a 

aceleração e crescimento econômico do país, melhoria de emprego e a aumento financeiro das 

condições de vida da população brasileira. Referente ao Aperfeiçoamento do Sistema 

Tributário, a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) e Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e) no prazo de dois anos pelo Governo Federal, em 22 de janeiro de 2007. 

Nesta mesma ideia as ações constantes do PAC se destinam a remover obstáculos 

administrativos e burocráticos ao crescimento econômico, com a finalidade que o Sped mude 

e ajuste o ambiente de negócios para o País e consequentemente possa reduzir o  „custo 

Brasil‟. A melhoria dos processos e a integração dos entes empresa e fisco, ao contrario do 

que é a visão que o fisco só tem como objetivo fiscaliza e multa, pensamentos mais comum na 

área. 

O Ministério da Fazenda criou em 2016 um conjunto de funções: política e medidas 

para arrecadar as receitas e programou a distribuição para cumprir três funções: a 

estabilização macroeconômica, a redistribuição da renda e a alocação de recursos. A função 

estabilizadora consiste na promoção do crescimento econômico sustentado, com baixo 

desemprego e estabilidade de preços. A função redistributiva tem por objetivo garantir a 

distribuição equitativa da renda. Por fim, a função a locativa consiste no fornecimento 

eficiente de bens e serviços públicos, compensando as falhas de mercado (FAZENDA, TN). 

Com a e evolução dos Sistemas e fisco surgem o cenário inovador que vem torna 

mais solida a existência da empresa pós SPED. Os escritórios poderão prestar um serviço de 

maior qualidade desde que o mesmo esteja em evolução continua, reduzindo custos e com 

informações verídicas e com auto índice de veracidade reduzindo os erros, no entanto a parte 

contábil escritórios e contadores juntamente com administradores de sistemas e 

coordenadores deverão estar em perfeita sintonia devido à necessidade de configuração e 

parametrização dos ERP´s, pois as informações serão geradas do próprio software das 
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empresas, lembro que a NFe já esta pronto e os impostos incorridos já foram calculados e 

registro junto ao sefaz no momento da emissão, portanto as informações deverão serem 

ajustadas na implementação como;   

 Parametrização e configuração de ERP‟s (Softwares). 

 Validação de dados e informações, Auditoria; 

 Ter um planejamento tributário, definir melhor regime; 

 Precisão e conferencia e indicadores de resultado disponíveis no ERP‟s (Softwares). 

O famoso guarda livros o contador passa agora a ser chamado de “guarda empresas”. 

Os registros antes todos realizadas direto na contabilidade, ou seja, no escritório, hoje 

parte da empresa onde a mesma tem a funcionalidade de fazer o registros dos atos e fatos 

dentro do próprio sistema, utilizando as facilidades que o processo digital favorece como 

XML de entrada de mercadorias, emissão NFe gerando XML da saída e disponibilizando para 

cliente, portanto a instituição passa agora apenas a transmitidos nos formatos e modelagem 

desejados pelos escritórios. 

Figura 5 - Modelagem de Acesso Remoto e Envio de Arquivos – Empresa / Contador 

 

Fonte: o autor (2017). 

4.3.1.  Configuração de ERP´s 

Como Projeto SPED Fiscal é o resultado da movimentação de entrada e saída e uma 

seria de condições, para obtenção do sucesso no envio e validação do arquivo se faz 
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necessário a configuração dos sistemas, pois o fato é o momento que acontece, como exemplo 

a definição do perfil da empresa, CST de ICMS e origem, os cadastros de clientes, 

fornecedores e mercadorias  devem estar corretos, o cadastro das cidades os códigos de 

município definido pelo IBGE, entre vários outros porem são problemas mais corriqueiros 

encontrados, para tanto a configuração e primordial para o sucesso na geração e envio do 

arquivo aos responsáveis envolvidos no processo. 

4.3.2.  Estrutura e formato dos arquivos 

O SPED Fiscal substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros: Livro 

registro de entradas, Livro registros de saídas, inventário, apuração do IPI, apuração do ICMS 

e documento de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP. 

Conforme o artigo 1º da Instrução Normativa GSF nº 1020/2010 informa que são 

obrigados à escrituração e entrega da EFD: 

[...] os comerciantes; 

Industrial; 

Prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal; 

Prestador de serviço de comunicação; 

Gerador, distribuidor e transmissor de energia elétrica; 

Produtor agropecuário e o extrator de substancia mineral ou fóssil que adote 

o regime de apuração e pagamento do ICMS com escrituração dos livros 

fiscais. 

O Protocolo ICMS nº 03/2011 definiu a obrigatoriedade de utilização da EFD a todos 

os estabelecimentos dos contribuintes a partir de 01.01.2012, ou a partir da data de início de 

atividade do primeiro estabelecimento, se posterior a esta data. 

Para o Estado de Goiás conforme a Instrução Normativa GSF nº 1.020/2010 artigo 4º 

ficam obrigados a EFD as empresas constituídas a partir de 01.07.2011 e todos os demais 

contribuintes de ICMS, a partir de 01.01.2012. 

As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional 

ficam dispensados da obrigatoriedade da entrega da EFD, visto que para o estado de Goiás a 

dispensa está prevista no artigo 1º da Instrução Normativa GSF nº 1.020/2010. 

Conforme previsto no artigo 356 do RCTE/GO o arquivo digital da EFD deverá ser 

enviado até o dia 15 do mês subsequente ao período a que se refere, e os prazos para 

retificação do arquivo será até o dia 15 do mês subsequente ao encerramento do mês de 

apuração, independente de autorização da Secretaria de Estado da Fazenda e até o último dia 
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do terceiro mês subsequente ao encerramento da apuração mensal, independente de 

autorização da administração, após este prazo a retificação só será feita mediante autorização 

da administração tributária. 

As empresas que estão obrigadas a entregar a EFD se estiverem em débito com a 

documentação eletrônica, estará sujeito a penalidade, como por exemplo, multas que podem 

chegar a R$: 2.977,48 por omissão de arquivo, ou 1% sobre o valor das operações ou 

prestações realizadas no período conforme previsto no artigo 71, inciso XXII da Lei 

11.651/91 (SEFAZ-GO). 

 O arquivo digital deve ser submetido a um programa validador, fornecido pelo 

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital - por meio de download, o qual verifica a 

consistência das informações prestadas no arquivo. Após essas verificações, o arquivo digital 

é assinado por meio de certificado digital, tipo A1 ou A3, emitido por autoridade certificadora 

credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil e transmitido. A 

partir da versão 2.3.0, o PVA passou a permitir a seleção múltipla de arquivos para 

transmissão. As regras de negócio ou de validação, ora implementadas, podem ser alteradas a 

qualquer tempo, visto que tem por finalidade única e exclusivamente verificar as 

consistências das informações prestadas pelos contribuintes. Ainda que determinados 

registros e/ou campos não contenham regras específicas de validação de conteúdo ou de 

obrigatoriedade, esta ausência não dispensa, em nenhuma hipótese, a não ser a apresentação 

de dados existentes nos documentos e/ou de informação solicitada pelos fiscos. Regra geral, 

se existir a informação, o contribuinte está obrigado a prestá-la. A omissão ou inexatidão de 

informações poderá acarretar penalidades e a obrigatoriedade de reapresentação do arquivo 

integral, de acordo com as regras estabelecidas pela Administração Tributária. A EFD-

ICMS/IPI representa a escrituração fiscal do contribuinte e deve ser apresentada em 

conformidade com as disposições previstas na legislação tributária. 

 O arquivo é separado por blocos que tem origem no registro inicial (registro 0000) 

e o registro final (9999), cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com 

um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e 

de outras informações econômico-fiscais.  

 A apresentação de todos os blocos, na sequência, conforme Tabela Blocos abaixo 

(item 2.5.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008), é obrigatória, sendo que o 

registro de abertura do bloco indicará se haverá ou não informação.  
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Tabela Blocos  

Bloco – Descrição;  

0 – Abertura, Identificação e Referências. 

C – Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI). 

D – Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS). 

E – Apuração do ICMS e do IPI. 

G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP. 

H – Inventário Físico. 

K – Controle da Produção e do Estoque. 

1 – Outras Informações. 

9 – Controle e Encerramento do Arquivo Digital.  

Exemplo de um arquivo; 

Figura 6 - Modelo de estrutura Arquivo SPED FISCAL 

 

Fonte: o autor (2017). 

 A importação do arquivo dentro do validador, se o mesmo apresentar erro deverá 

ser tratado antes de qualquer coisa, porém o validador disponibiliza uma visualização dos 

erros a serem tratados, conforme figura abaixo; 
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Figura 7 - Erro dentro do Validador - SPED FISCAL 

 

Fonte: o autor (2017). 

 Os erros são apresentados e como poderá seguir a solução, lembrando que o 

problema foi gerado a partir do sistema ERP da empresa e com a sinalização o mesmo deverá 

ser corrigido dentro do sistema e não no validador, pois, se for gerar novamente o problema 

ira persistir, conforme figura abaixo; 

 

Figura 8 - Exibição do Erro dentro do Validador - SPED FISCAL 

 

Fonte: o autor (2017). 

Algumas Regras Básicas de validação dentro programa de validador do SPED 

FISCAL, conforme imagem abaixo; 
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Figura 9 - Regras Validação PVA. 

 

Fonte: 

https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAgUAAAAJDA5NzdmZWY3LWMxZjQtNGZmNy1h

Y2ExLWI4ZDVlN2FkOTE0Mw.png 

4.3.3. O Conhecimento técnico do profissional 

A nova realidade nos cenários, novos desafios e renovadas perspectivas para a área 

contábil e para  adequação das IFRS (Normas Internacionais de Contabilidade), o Conselho 

Federal de Contabilidade criou o CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis),  quem tem  

objetivo;  

  Promover o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre 

procedimentos de Contabilidade. 

 Divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela 

entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de 

produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões 

internacionais.  

O CPC representa a atualização e modernização dos avanços das normas e preceitos 

contábeis. Esse se deve a abertura economia brasileira para o exterior; 
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 Incluindo títulos negociados nas bolsas de maior movimento do mundo. 

 Harmonização das normas e práticas contábeis entre as diversas economias do mundo de 

modo na facilitar troca de informações. 

A origem do CPC está no projeto de lei 3.741, de 2000 Atualmente em 

trâmite na Câmara dos Deputados, o projeto reforma algumas das regras de 

contabilidade contida na Lei das S.As. Um dos dispositivos propostos é de 

que uma entidade, conveniada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 

outros órgãos reguladores, estude e divulgue padrões contábeis – função esta 

do CPC (GREGÓRIO, 2007). 

 Esse comitê é composto de entidades representativas de segmentos importantes e 

indispensáveis ao bom funcionamento do mercado e das organizações e à produção das 

informações contábeis confiáveis de uso geral. São elas;  

 CFC - Conselho Federal de Contabilidade; 

 IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil; 

 FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras; 

 BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; 

 APIMEC - Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais; 

  ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas. 

A informatização traz para o contador uma larga e vasta área de atuação profissional, 

contudo esse conhecimento deverá esta em constante evolução. A busca da educação 

continuada, leis e diretrizes deve ser constante, ganhando assim qualidade técnica, melhores 

ocupações nas empresas, no mercado autônomo ou que seja de forma independente como 

empresário do segmento. As instituições de educação devem adequar  suas grades curriculares 

dos Cursos de Ciências Contábeis em atendimento ao novo profissional que o mercado esta 

exigindo, em decorrência do conhecimento quantitativo que possui na interpretação das 

informações contábeis,  abre se um aumento da área de atuação do profissional contábil que 

pode ser; 

 Contador Empregado - Planejamento Tributário, Analista Financeiro, Contador Geral, 

Auditor Interno, Contador de Custos, Contador Gerencial e Cargos Administrativos; 

 Contador Empresário ou Independente - Auditor Independente, Consultor, Empresário 

Contábil e Perito Contábil; 
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 Contador no Ensino – Professor, Pesquisador, Escritor e Conferencista; 

 Contador nos Órgãos Públicos - Contador Público, Auditor Fiscal e Tribunais de Contas. 

Segundo Franco (1999, p.86),  

As expectativas da sociedade crescem continuamente, uma vez que ela vê a 

profissão contábil como capaz de enfrentar os desafios do futuro e de 

cumprir suas responsabilidades. A profissão tem, portanto, de avaliar e 

reconhecer até onde ela pode atender às expectativas da sociedade, sempre 

crescentes, adaptando-se às novas situações, seu crescimento será 

assegurado. Isso exigirá constante comparação entre as expectativas da 

sociedade e a capacitação dos membros da profissão para atender a essas 

expectativas. Ela terá, portanto, de atualizar constantemente seus 

conhecimentos para justificar sua afirmação de que pode atender às 

necessidades da sociedade. 

 

A contabilidade moderna acompanha a área de tecnologia da informação 

consequentemente vê se a necessidade do profissional além da área que atua precisa 

paralelamente os novos conhecimentos e culturas como:  

 Avanço da  informática (Nuvens, ERP‟s, Banco de dados). 

 Internacionalização de mercados. 

 Facilidade de Comunicação e transmissão de dados (internet). 

 Progressiva dilatação de mercados comuns. 

 Avanço considerável das tecnologias e da ciência.  

 Necessidade de preservar o planeta em suas condições ecológicas,  

4.3.4.  As Organizações  

As empresas, no entanto, necessitaram de um excelente projeto, definir estratégias 

para implantação de ERP´s definindo pessoas envolvidas prazo e datas, além de um bom par 

de equipamentos de informática que para os empresários e consideram um gasto, porém deve 

ser visto com um beneficio. De acordo com a implantação as atividades e tarefas da empresa 

deverão ser encaixadas no sistema. 

Nesta fase, o contabilista tem um papel muito importante, pois nela o mesmo irá 

definir quais os relatórios e consultas serão oferecidas à empresa. Terá, também, a 

oportunidade de um melhor desenho para o plano de contas da empresa.  Ainda é necessário 

iniciar a definição das informações, relatórios e consultas que serão oferecidas à empresa. 

Para realizar esta fase de forma satisfatória, é preciso treinar a equipe no uso do sistema 
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amarrando as atividades, pois o que se discutirá deve ser testado e valido pelo pessoal 

envolvido nos trabalhos. A partir do conhecimento mais profundo sobre a tecnologia da 

informação pode, ou não, oferecer de informações de Contabilidade Gerencial para apoio ao 

processo de gestão, o contabilista precisa alertar os responsáveis pelo projeto e também seu 

patrono, para que se inicie a busca de uma alternativa para esta lacuna.  

Os processos de escrituração, lançamentos e digitação manuais agora passa a ser 

integrado com o ERP, onde os resultados dependeram de toda a parte de treinamento e ajuste 

as funções de cada setor dentro da aplicação. A configuração e parametrização de todas as 

rotinas, detalhando o passo a passo de cada tarefa, e por fim a validação de tudo que foi feito e 

estipulado.  

Peleias (2000) nos diz que “é preciso constituir nesse momento, uma equipe que será 

responsável por um processo de melhoria contínua. Em menor escala, a missão deste grupo é 

semelhante ao que foi desenvolvido pela equipe do projeto, agora de forma contínua”.  

4.3.5. O inicio do Fisco Digital 

O inicio de tudo, e a ideia central se deu com o projeto NFe, que foi o primeiro a ser 

implantando como teve um grande sucesso, atingindo o objetivo central que seria ter a 

informação antes de todos envolvidos  ao contrário do processo antigo e manual onde o fisco 

era o último a receber a informação o projeto da Nota Fiscal eletrônica foi um sucesso total, 

pois a efetivação da mesma só se dava após a validação do próprio fisco. Instituída pelo ajuste 

SINIEF 07/05 substitui o modelo manual 1 e 1A com a impressão chamada de DANFE 

(Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), armazenada eletronicamente e com sua 

autorização direta pelo ente fiscal da unidade federal da empresa. Como o fisco quem tem o 

poder de libera a emissão todo o processo agora está nas mãos do mesmo sendo que pode-se 

destacar algumas vantagens e desvantagens; 

Quanto ao Sistema de Informação; 

Vantagens 

 Redução fluxo de papeis. 

 Melhor forma de controle na empresa. 

 Rapidez em atendimento ao cliente. 

Desvantagens; 
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 Se ocorrer problemas de energia ou rede (internet) em meio a transações. 

 Perda de dados (queda de energia, vírus, quebra de equipamento e etc). 

 Treinamento de usuários para inserir dados corretamente no sistema. 

Quanto às organizações (Empresas) 

Vantagens 

 Redução custo com impressão. 

 Sem necessidade de Armazenagem em arquivos. 

 Acesso mais rápido a informação, na geração de relatórios e busca. 

 Confiabilidade na informação, sem erros de escrita. 

Para fisco o projeto possibilita os seguintes benefícios e vantagens às partes 

envolvidas;  

I. Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;  

II. Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um 

melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos; 

III. Redução de custos no processo de controle das notas fiscais 

capturadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito;  

IV. Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação;  

V. Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal 

da Receita Federal e demais Secretarias de Fazendas Estaduais; 

VI. Fortalecimento da integração entre os fiscos, facilitando a 

fiscalização realizada pelas Administrações Tributárias devido ao 

compartilhamento das informações das NF-e;  

VII. Rapidez no acesso às informações;  

VIII. Eliminação do papel;  

IX. Aumento da produtividade da auditoria através da eliminação 

dos passos para coleta dos arquivos; 

X. Possibilidade do cruzamento eletrônico de informações.  

Por fim o fisco lança o projeto NFCe cujo o modelo é de numero 65, para que todos 

os contribuintes utilizadores de emissão de documentos fiscais manual e que tem ECF 

(Emissor de Cupom fiscal) de modelo 2D, ficando assim tudo eletronicamente conforme 

atributos do projeto NFe de modelo 55. 

 Conforme site da Receita Federal e o que foi visto, o SPED  iniciou-se em três 

pilares SPED Contábil, Escrituração Digital e a Nota Fiscal Eletrônica, no entanto com o 

objetivo de atingir todas as áreas. Nota-se que o fisco vem trabalhando para atender as 

inovações e melhorias, disponibilizando para o contribuinte as atualizações das tabelas, 
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programa validador entre outros. Podemos nota que a evolução é crescente como listamos 

abaixo os principais projetos do fisco. 

NF-e: Nota Fiscal Eletrônica; 

CT-e: Conhecimento de Transporte Eletrônico; 

ECD: Escrituração Contábil Digital; 

ECF: Escrituração Contábil Fiscal (Apuração do IRPJ e CSLL); 

EFD Contribuições: SPED PIS/PASEP e COFINS; 

EFD ICMS IPI: SPED Fiscal; 

EFD Reinf: Escrituração Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária 

Substituída; 

e-Financeira: Escrituração Financeira; 

e-Social: Informações Previdenciárias e trabalhistas; 

MDF-e: Manifesto eletrônico de documentos fiscais; 

NFC-e: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica; 

NFS-e: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. 

4.3.6. Cruzamento de dados 

Com criação dos projetos digitais e a era digital no fisco, fica permitido o 

cruzamento das informações cuja mesma já estão todos disponíveis em seus 

supercomputadores desde o ato da emissão do documento fiscal como NFe, NFCe, SPED e 

etc. 

O objetivo é detectar falhas e fraudes fiscais, por meio deste cruzamento, portanto 

para evitar a chamada “malha fina”, as informações prestadas ai fisco devem ser corretas e 

sem inconsistência ou para que não haja omissões. Sendo a Receita a identificar sonegadores, 

caso seja identificado alguma pendência ou irregularidade a empresa automaticamente fica 

com situação de “pendências”. 

Para os cruzamentos de dados a Receita Federal dispõe de um supercomputador 

chamado T-REX e um software chamado HARPIA, cujo à finalidade é de entender o 

comportamento das entidades, detectando as irregularidades. Daí a necessidade de os 
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profissionais e as organizações estar preparados e aptos a atender as normas e leis para evitar 

futuros problemas. 

 A realização do processo de cruzamento de dados realizada pela Receita os dados 

são obtidos da seguinte forma; 

Diretas (declarações de bancos e de empresas em geral, por exemplo); e 

Indiretas (como cartórios e impostos quitados do município e do Estado). 

A visto que os dados estão em constante conferência pelo órgão fiscalizador, vê se a 

necessidade das empresas adquirirem um bom programa de ERP‟s para que o mesmo possa 

auxiliar e que esteja em conformidade com os princípios e normas determinadas pela 

arrecadação de tributos e em atendimento as leis. 

4.3.6.1. Apuração x SPED FISCAL 

Este é um cruzamento de dados básico feito pelas Receitas, realizado todos os meses. 

As guias de apuração do ICMS recebem nomes diversos de acordo com o Estado: GIA, 

DIME, DIEF, DAPI, DMA, DAM, entre outros. 

Com auxílio deste cruzamento, o Fisco pode identificar inconsistências relacionadas 

ao ICMS, caso as mesmas informações sigam caminhos diferentes para os Estados, e caso as 

formas pelas quais as informações são declaradas adotem metodologia diversa. 

Nessas guias, o lançamento do ICMS é feito com base nos valores contábeis. Os 

valores relativos ao ICMS devem ser iguais nas duas obrigações. 

4.3.6.2. SPED FISCAL x EFD Contribuições 

Tem como objetivo identificar se algum documento foi escriturado de forma 

diferente entre Contribuições e o SPED FISCAL, validando os valores em ambos os projetos, 

pois como na EFD ICMS/IPI são escriturados todos os documentos do período. Já na EFD 

Contribuições são registradas apenas as operações relativas a receitas e aquelas que estão 

sujeitas à apuração dos créditos de PIS/PASEP e COFINS, envolve basicamente os seguintes 

documentos; 

Nota fiscal; 

Nota fiscal avulsa; 

Nota fiscal de venda ao consumidor; 

Nota fiscal/conta de energia elétrica; 
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NF-e, NFC-e; 

Cupom fiscal; 

CF-e SAT; 

Documentos de comunicação e telecomunicação; e documentos de transporte. 

4.3.6.3. SPED FISCAL e EFD Contribuições x XML. 

Tem como objetivo verificar se a empresa escriturou todas NFe, com as informações 

corretas, pois o fisco possui todos os XML referente as mesmas. Caso a instituição tenha 

deixado de lançar qualquer nota, será identificado. 

4.3.6.4. SPED FISCAL e EFD Contribuições x ECD 

Como a escrituração contábil digital, um arquivo anual e o SPED Fiscal e a EFD 

Contribuições são mensais. Assim, a ECD serve para consolidar informações que foram 

registradas nas outras escriturações. O cruzamento de dados é feito por meio do plano de 

contas referencial da ECD, permitindo comparar as informações e confirmar se estão de 

acordo entre si (total das receitas de venda, revenda, prestação de serviços; estoque final; 

ICMS; PIS/PASEP; COFINS; IPI; entre outros). 

4.3.6.5. DIRF x RAIS E SEFIP 

Tem como objetivo verificar se há irregularidades das obrigações pagas mensalmente 

aos funcionários (indenização, férias, aviso prévio) de acordo com cada órgão; 

 A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. 

 A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais. 

 O SEFIP é o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social. 

4.3.6.6. DIMOF 

A DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) demonstra 

através das instituições financeiras as receitas e informações sobre as operações 

financeiras que as pessoas jurídicas efetuaram (conta corrente, pagamentos à vista e a prazo, 

pagamentos em moeda corrente/cheque, resgates à vista/a prazo, emissão de ordens de crédito 

e assim por diante). O projeto e-Financeira vem para substituir a DIMOF. 
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4.3.6.7. DECRED 

A DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) é o documento usado 

pelas administradoras de cartão de crédito para prestar informações ao Fisco com a 

movimentação de cartão crédito/débito, de 6 em 6 meses e envida Receita Federal Brasileira. 

Sendo assim o fisco confrontam as vendas realizadas e escrituradas  com relatório apresentado 

pela administradora, vendas essas realizadas por meio de cartão. 

4.3.6.8. DIPJ 

A DIPJ (que é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) 

permite que a empresa declare à Receita o valor relativo aos lucros distribuídos entre os 

sócios durante o ano. 

A DIPJ pode ser confrontada com: 

SPED Contábil; 

SPED F-CONT (Controle Fiscal de Transição); 

SPED Contribuições; 

LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real); 

DIRF; 

DCTF (Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais); 

PERD/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração 

de Compensação). 

4.3.6.9. DOI 

A DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) consiste em uma declaração entregue 

à RFB por serventuários de justiça, tabelionatos, oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis 

e de Títulos e Documentos. Tem como objetivo demonstra toda movimentação imobiliária 

como  os documentos lavrados, registros averbados de compra, vendas e alienação de 

imóveis, se os mesmo constatam nas declarações apresentadas a receita federal do Brasil.  
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Figura 10 - Modelagem Cruzamentos RFB. 

 

Fonte: 

https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAjwAAAAJDUzMWFmMjgzLTI5ZjMtNDYwMy05Y

mZkLWVkMDRmNmQ0MmYxNg.jpg 

4.4. Malha Fina Fiscal 

Diante de todas as informações disponíveis e online que o fisco já tem em seu poder 

nos supercomputadores, e  com a criação de todos os cruzamentos possíveis e necessários fica 

de uma enorme facilidade verificar e validar se as informações analiticamente estão de acordo 

com o fechamento mensais e anuais. Com a malha fina as empresas entenderão  como o fisco 

tem a capacidade de verifica e analisa com rapidez enorme. Sendo assim a Receita tem a 

rijeza ao realiza a conferência dos impostos declarados, diariamente, com as informações 

prestadas mensalmente, ou seja, com o recolhimento. 

O resultado da verificação e análise dos dados, simplesmente um extrato gerado e 

enviado ao contribuinte, mostrando o que aconteceu e ao mesmo tempo notificando sobre a 

movimentação realizada e ocorrida dentro dos tramites legais de acordo coma lei e os 

princípios. 
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4.5. O Profissional Frente às Novas Tecnologias 

Devido à constante evolução do cenário de tecnologias e das adequações dentro da 

contabilidade como o  IFRS (Normas Internacionais de contabilidade), SPED Contábil, 

SPED Fiscal;  SPED Social, EFD – PIS/COFINS, Controladoria,  Abertura do Mercado 

Interno e Externo, o profissional que atua na área de contabilidade independente da atuação, 

contador, perito, técnico, acadêmico, analista e empresário. O mercado de trabalho necessita 

de um profissional que tenho um conhecimento amplo e completo e em constante educação 

continuada.  

 “ As inovações tecnológicas e as implementações por parte do fisco de 

novas metodologias no acompanhamento dos contribuintes por meio do 

SPED, notadamente das pessoas jurídicas, aliadas às modificações da Lei 

das Sociedades por Ações e complementadas pelas exigências da 

harmonização das informações contábeis aos padrões internacionais, tem 

provocado uma verdadeira revolução na contabilidade brasileira. Essa nova 

realidade nos faz prevê novos cenários, novos desafios e renovadas 

perspectivas para os contabilistas brasileiros. Para a implementação da 

Convergência da Contabilidade Brasileira aos Padrões Internacionais, o 

Conselho Federal de Contabilidade instituiu o CPC – Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, cujo objetivo em linhas gerais, é promover o 

estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre 

procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa 

natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora 

brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de 

produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade 

Brasileira aos padrões internacionais.” (FORTE, 2009) 

Surgem então os órgãos regulamentadores da profissão que vem com normas e leis 

como NBC PG 12 quem é um grande exemplo, instituída, no disposto na alínea “f” do art. 6º 

do Decreto-Lei n.º 9.295/46, alterado pela Lei n.º 12.249/10, que tem como objetivo, manter, 

atualizar e esta em constante busca do conhecimento através da EPC (Educação Profissional 

Continuada). Nesse contexto a mudança de hábitos e o profissionalismo devem a cada dia, ser 

em maior proporção, sendo assim o contador do novo milênio que não atender as exigências 

pessoais quanto mercadológica ficará fora do mercado.  

A chave da prosperidade está em suas competências, versatilidade e a flexibilidade 

com as mudanças. A busca contínua do conhecimento através de cursos, palestras e 

especializações, ou seja, eventos  que contribuam para a melhoria do desempenho do 

profissional, com conteúdo de natureza técnica e ou profissional.  

Sendo assim não basta o profissional contábil concentrar-se  apenas um determinado 

conhecimento como a legislação contábil. As organizações e o mercado de trabalho  

necessitam de contadores com uma visão inovadora, vislumbrando um futuro e projetando 
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cenários futuros e antecipando situações. Para o profissional contábil é uma oportunidade para 

mostrar que a contabilidade pode ser uma ferramenta para tomada de decisão sendo muito útil 

às empresas. 

4.6. Aplicação do questionário e análise dos resultados 

Embasado no referencial teórico, foi elaborado um questionário voltado aos 

profissionais contábeis e áreas a fins de em Anápolis, Goiás. Com intuito de colaborar para 

classe demonstrando como está o conhecimento e acesso aos projetos fiscais e ao avanço da 

tecnologia da informação, e em atendimento de que o profissional esta a cada dia mais 

solicitado e  exigido. Ficaram identificado algumas falhas como pode ser esplanadas a baixa 

de acordo com a pesquisa. 

 O ponto inicial foi identificar a faixa etária dos participantes. Foi identificada que 

83% dos entrevistados pertencem à faixa etária de 18 a 36 anos, seguida de 31 a 40 anos com 

percentual de 11%. O tempo de atuação dentro da área contábil é de até  cinco anos representa 

94% seguido de 06 a 10 anos com 06%.  

Tabela 2 - Faixa etária 

Faixa Etária 18   
     18 aos 30. 

15 83,33% 

     31 aos 40. 
2 11,11% 

     41 aos 50. 
1 5,56% 

     Acima dos 50. 
0 0,00% 

Fonte: o autor (2017). 

 

Tabela 3 - Tempo de Atuação na área contábil. 

Tempo de Atuação na área contábil.  18   

Até 5 anos 
17 94,44% 

6 a 10 anos 1 5,56% 

11 a 15 anos 0 0,00% 

mais de 16 anos 
0 0,00% 

Fonte: o autor (2017). 

 A pesquisa ainda possibilitou mostrar como  está o conhecimento do profissional 

diante das tecnologias utilizadas em meio à contabilidade, foi identificado que a relação é 

satisfatória representando 59% como bom, em segunda opção a opção regular com 35%, 
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conforme mostra o gráfico 3. O usuário está cada dia mais conectado na rede mundial 

(internet), o que contribui para aquisição do conhecimento. Segundo os índices apurados 94% 

dos entrevistados buscam atualizações e inovações da área contábil por meio da internet, 

seguida de revista com 6%, como mostra o gráfico 4. 

 

Gráfico 1 - Avaliação em relação às novas 

tecnologias utilizadas na contabilidade. 

 
 

Gráfico 2 - Meio utilizado para se atualizar 

em relação às novas tecnologias. 

 
Fonte: o autor (2017). Fonte: o autor (2017). 

Já em busca de identificar como está o acesso ao projeto SPED ICMS/IPI, a pesquisa 

mostra que apesar do acesso à internet e a maioria ser relativamente jovem, os profissionais 

contábeis demonstram dificuldades em utiliza e dominar o conhecimento do SPED ICMS/IPI. 

Ficou evidenciado na análise que não são todos que estão tendo acesso ao projeto 

representando apenas 17%, os que têm experiência e utilizam a ferramenta. È notório que as 

instituições de ensino e a busca de educação continuada devem ser constantes, pois 83% dos 

entrevistados não possuem experiências.  

Apresentação da escrituração fiscal é uma obrigação das empresas, feita pelos 

contadores. A ferramenta SPED serve como facilitador para essas escriturações, tornando-as 

mais eficaz e segura. Mesmo sendo um facilitador algum profissional não enxergam o SPED 

como um benefício, conforme resultado apresentado abaixo no gráfico 4 foi identificado que 

56% do entrevistado consideram como benefício, em contrapartida 31% enxergam como uma 

exigência e ou obrigação.  
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Gráfico 3 - Profissionais que possuem 

experiência  com SPED. 

 

Gráfico 4 - Opinião em relação à aplicação do 

SPED. 

 
Fonte: o autor (2017).   Fonte: o autor (2017). 

 

 O gráfico 5 demonstram que em parte dos entrevistados, tem uma ineficiência 

onde 61% não têm conhecimento do que é o CFOP e  39% não, classificação do cfop que 

representa a movimentação das mercadorias e serviços.  O gráfico 6 mostra que 67% dos 

entrevistados temos conhecimento e 33% não, essa classificação significa qual as situação 

tributária de mercadoria e serviço. Portanto são pontos essenciais para geração e validação do 

arquivo SPED ICMS/IPI. 

Gráfico 5 -  Tem conhecimento o que significa 

CFOP. 

 

Gráfico 6 -  Tem conhecimento o que significa 

CST. 

 

Fonte: o autor (2017).   Fonte: o autor (2017). 

 

Conforme analise identificou-se que a maioria dos profissionais não tem acesso  e 

nem utilizam  as ferramentas devido dificuldades encontradas  e à falta de acesso as 

informações. A análise e validações de arquivo fiscal (SPED) ICMS em questão, foram 

utilizadas por poucos sendo assim, a falta de compreensão do profissional no que diz respeito 

ao SPED fica a desejar, faltando conhecimento e domínio.  

A evolução do contador só será percebida se o mesmo estiver em busca constante do 

conhecimento por meio de cursos, palestras e um aperfeiçoamento da profissão, garantindo a 
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eficiência nos trabalhos e consequentemente, redução dos custos e evitando futuros problemas 

derivados de erros por parte do profissional por falta de conhecimento.  

O conhecimento dos princípios e leis é determinante para o sucesso de todos os 

envolvidos, portanto pode-se nota que em alguns casos o pesquisado não tem um 

conhecimento básico como uma classificação fiscal, que é um ponto primordial nas 

movimentações das mercadorias. 

Conclui-se através da pesquisa realizada que as organizações consideram os projetos 

fiscais como obrigação levando assim os profissionais contábeis a terem a mesma ideia, no 

entanto pode-se tornar uma ferramenta de muita utilidade nas tomadas de decisões, desde que 

seja utilizada corretamente. Em contra partida o fisco está em constante evolução, e 

dominando a tecnologia da informação sendo assim, as empresas e organizações deverão se 

adequar para que estejam em conformidade com as leis.  

Identificar as dificuldades encontradas na análise e validações de arquivo fiscal 

(SPED) ICMS em questão, bem como as facilidades que os mesmos têm de trabalho e 

orientações a seus clientes.  

Detectar, junto ao estudo de profissionais que acompanham o desenvolvimento dos 

trabalhos, falhas e dúvidas durante a validação e interpretação do arquivo junto à aplicação 

disponibilizada pelo SEFAZ.  

Verificar a viabilidade da elaboração de soluções com o uso de técnicas de 

acompanhamento, aliada às técnicas de usabilidade, com a finalidade de evoluir a pesquisa, 

melhorando o entendimento da aplicação e verificação dos dados apresentados, garantindo a 

amenização do custo e futuros problemas derivados de erros por parte do profissional.  

Garantir a eficiência e uma alta qualidade ao realizar a analise em conjunto aos 

profissionais e áreas afins. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo de caso teve como objetivo central representar processo de troca de 

informações entre agente tributário e as empresas  envolvidas, e a qualificação do profissional 

envolvido nesse processo.  

O SPED que é constituído por um conjunto de documentos fiscais, outras 

informações e apuração dos impostos de mercadoria e serviços prestados pela empresa 

tornam-se as rotinas fáceis e rápidas. No entanto as adequações e melhorias no sistema gestão 

foram imprescindíveis, integrando todas as áreas para atendimento das leis e princípios.  

O profissional contábil, que antes tinha a função restrita e voltada para a 

contabilidade, vê-se necessário um amplo conhecimento diante das mudanças e adequações. 

O domínio em outras funções como na tecnologia da informação é primordial, onde os 

processos devem ser aperfeiçoados, para garantir a exatidão das informações sendo assim, o 

contador tem todo controle sobre a instituição. 

Conforme análise do questionário respondido, foram detectadas as dificuldades com 

o conhecimento e domínio da ferramenta. A falta de qualificação e domínio no assunto do 

profissional mostra que o processo se torna complexo, exigindo assim das pessoas envolvidas 

(contadores, gestores, Tecnologia da informação) a busca de uma educação continua cursos, 

palestras e uma qualificação voltada para área. Com intuito de atender as exigências do fisco e 

do mercado de trabalho. 

Considerando os benefícios, com a simplificação no envio de dados e arquivos ao 

fisco, os sistemas informatizados tornam-se primordiais e essenciais. Sendo assim o 

profissional que deter o conhecimento e domínio do assunto, está diante de um mercado de 

trabalho com grande oportunidade de trabalho. As obrigações que são taxadas como uma 

dificuldade, na verdade se tornam uma ferramenta de auxílio e o meio mais rápido e fácil para 

todos. Com a implantação do SPED, em especial o Fiscal, as mudanças surgem a todo o 

momento, pois a evolução tecnológica é constante, levando assim os entes envolvidos a uma 

evolução na área de tecnologia e o domínio das leis. 

Diante o avanço tecnológico, a globalização e a internacionalização da contabilidade, 

os contadores se encontram em um grande desafio de mudar os conceitos tradicionais, 

melhorar a qualidade dos serviços, para atender as entidades. A tomada de decisão que antes 

eram somente dos gestores agora passa ter o contador no centro do poder decisório, desde que 

esteja apto a se atualizar e sempre em constante crescente. 



    49 

 

Por fim no entendimento dos contadores e empresários o SPED é uma dificuldade e 

que as mudanças são somente para evitar a sonegação. O conceito é que estão como era antes 

e se atentam para o detalhamento que os mesmo apresentam e que o fisco detém todas as 

informações analiticamente em tempo real. Outro problema que fica em evidência, são os 

sistemas ERP‟s, os  equipamentos de informática e os colaboradores que estão totalmente 

despreparados. Em contra partida o fisco está muito preparado com os supercomputadores e 

sempre inovando, um exemplo é a imensa possibilidade de cruzamento de dados que o 

mesmo pode fazer. 

Sendo assim a necessidade do profissional contábil estar atualizado frente as 

mudanças nas legislações, tributações e domínio do conhecimento frente aos ERP´s, a busca 

contínua da educação, cursos e palestras graduações torna-se imprescindível ao contador e ou 

graduando da área que o mercado globalizado exige. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Questionário de estudo de caso 

Aluno: Cleber Cardoso dos Santos. - Faculdade: FIBRA - Curso: Ciências Contábeis – 8º 

Período. 

Questões a serem respondidas pela pesquisa. 

O projeto desenvolvido tem como foco central esclarecer e auxiliar os usuário e áreas a fins tentando 

identificar as maiores dificuldades através do questionário abaixo mostrando graficamente o grau de 

dificuldades ou da falta de conhecimento no que tange SPED Fiscal. 

1- Qual a faixa etária pertence. 

(  ) 18 aos 30.  

(  ) 31 aos 40. 

(  ) 41 aos 50. 

(  ) acima dos 50. 

83,33% 

11,11% 

5,56% 

0,00% 
 

 

2- Tempo de Atuação na área contábil. 

(  )Até 5 anos 

(  )6 a 10 anos 

(  )11 a 15 anos 

(  )mais de 16 anos 

94,44% 

5,56% 

0,00% 

0,00% 
 

 

3- Na empresa em que trabalha qual é a sua avaliação em relação as novas tecnologias utilizadas na 

contabilidade ?  

(   )Muito Bom 

(   )Bom 

(   )Regular 

(   )Ruim 

0,00% 

55,56% 

33,33% 

5,56% 
 

 

4- Qual o meio utilizado e ou disponibilizado para se atualizar em relação as novas Tecnologias? 

(   )Revistas 

(   )Internet 

(   )Palestras e Seminários 

(   )Cursos oferecidos pela empresa 

(   )Outros 

0,00% 

94,44% 

0,00% 

5,56% 

0,00% 
 

 

5- Com os avanços tecnológicos, surgiu o SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, que foi 

instituído através do Decreto 6.022/2007. Tem experiência com Sped? 

(   )Sim. 

(   )Não. 
16,67% 

83,33% 
 

 

6- Com inicio das escriturações digital, não é necessário mais no dia a dia das empresas, guardarem  

uma infinidade de livros fiscais e documentos para o Fisco. Qual é a sua opinião em relação à 

aplicação SPED?  

(   )Benefício 

(   )Obrigação 

(   )Não tem opinião 

55,56% 

33,33% 

11,11% 
 

 

 



    53 

 

7- Você sabe o que significa a expressão SPED. 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 
88,89% 

11,11% 
 

 

8- Como usuário do SPED, sabe a diferença entre SPED fiscal e Contribuição. 

(   ) Sim. 

(   )Não. 
38,89% 

61,11% 
 

 

9- Sabe o que representa dentro do arquivo digital o REGISTRO. 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 
22,22% 

77,78% 
 

 

10- Já validou um arquivo dentro do programa disponibilizado pelo fisco. 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 
22,22% 

77,78% 
 

 

11- Como contabilista ou pertencente a área afins, tem conhecimento o que significa o CFOP (Código 

Fiscal de Operações), consegue identificar os código principais como de venda e compras). 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 
61,11% 

38,89% 
 

 

12- Como contabilista ou pertencente à áreas afins, tem conhecimento o que significa o CST 

(Classificação da Situação Tributária), tanto para ICMS, IPI e Pis/Confins. 

(   )Sim. 

(   )Não. 
66,67% 

33,33% 
 

 

13- Na sua opinião os escritórios de contabilidade o profissional e as empresas estão preparados para 

esta mudança?  

(   )Sim. 

(   )Não. 
22,22% 

77,78% 
 

 


