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Resumo 

 

Objetivou-se, nesta dissertação, analisar como as inovações advindas do Sistema 

Público de Escrituração Digital [SPED] têm contribuído para a gestão tributária das 

organizações, em especial, as empresas industriais de médio e grande porte, 

localizadas na região sul do Estado de Minas Gerais. O SPED pode ser considerado 

um marco da chamada Era Digital, representando um avanço tecnológico, devido à 

modernização no sistema de fiscalização tributária, provocando inovações nas 

práticas de escrituração contábeis, fiscais e tributárias. Além disso, provocou 

mudanças culturais, exigindo novos aprendizados de metodologias e técnicas, que 

proporcionaram transparência nas informações prestadas pelas empresas, 

fortalecendo o controle da fiscalização por meio de arquivos digitais, redução da 

sonegação fiscal, aumento da arrecadação do Governo e, consequentemente, 

contribuindo com a melhorias na gestão tributária das organizações. Subsidiada por 

uma revisão literária acerca do SPED com enfoque na gestão tributária nas 

organizações, adotou-se a metodologia de pesquisa qualitativa, por meio de multicaso 

com empresas que sofreram transformações advindas das novas exigências do 

SPED. Dentre os principais resultados obtidos, segundo os contadores e os gestores 

das empresas entrevistadas, o uso do SPED passou a otimizar os processos, garantir 

a eficiência e a segurança ao transmitir as informações ao fisco, além de contribuir 

com o aumento da confiabilidade das informações para à tomada de decisões. 

 

Palavras chaves: SPED. Inovação. Gestão. Tributos. Organizações. 
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Abstract 

 

The objective of this dissertation was to analyze how innovations from the Public Digital 

Bookkeeping System [SPED] have contributed to the tax management of 

organizations, especially medium and large industrial companies located in the 

southern region of the State of Minas Gerais. SPED can be considered a landmark in 

the so-called Era Digital, representing a technological advance due to the 

modernization of the tax inspection system, provoking innovations in accounting, fiscal 

and tax practices. In addition, it provoked cultural changes, requiring new 

methodological and technical learning, which provided transparency in the information 

provided by companies, strengthening the control of digital files, reducing tax evasion, 

increasing government revenues and, consequently, contributing with improvements 

in the tax management of organizations. Supported by a literary review about SPED 

with a focus on tax management in organizations, the methodology of qualitative 

research was adopted, through a multi-process with companies that underwent 

transformations arising from the new SPED requirements. Among the main results 

obtained, according to the accountants and managers of the companies interviewed, 

the use of SPED started to optimize processes, ensure efficiency and safety when 

transmitting information to the tax authorities, and contribute to increasing the reliability 

of information for to decision-making. 

 

Keywords: SPED. Innovation. Management. Taxes. Organizations. 
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1 Introdução 

 

O mundo vem passando por profundas transformações nas últimas décadas, 

decorrentes de uma nova geografia do comércio internacional ligada ao avanço da 

globalização e dos processos produtivos. De acordo com Cunha, Mafra Pereira e 

Neves (2015), no atual cenário globalizado de intensa concorrência e dinamismo do 

mercado, torna-se cada vez mais evidente a importância da aquisição, organização e 

compartilhamento de informações por parte das empresas, as quais são geradas por 

diversas fontes de dados.  

 

De acordo com Sacilotti (2011), a intensa concorrência, o dinamismo do mercado e 

as inúmeras mudanças ocorridas na sociedade têm como base o conhecimento e a 

informação, e é isso que faz da Tecnologia da Informação [TI] uma ferramenta 

eficiente de gestão da informação e de apoio às decisões. Tais avanços tecnológicos 

proporcionam transformações que estão influenciando, amplamente, a estrutura 

organizacional e tributária das empresas, proporcionando novos desafios e 

oportunidades. 

 

A comunicação, a gestão da informação e a busca por novos aprendizados tornaram-

se fundamentais para o desenvolvimento econômico e empresarial da nova sociedade 

da Informação. Segundo Lima (2006), o conceito de Sociedade da Informação surgiu 

nas décadas de 1960 e 1970, século XX, e constitui-se em uma das maiores 

mudanças da história. O primeiro passo deu-se com a transformação da informática e 

das telecomunicações, protagonistas decisivos na comunicação, gestão e 

competitividade das empresas.  

 

Assim, para Lima (2006), o uso da TI é fator preponderante para o sucesso das 

organizações, pois, possibilita controlar, acompanhar e mensurar a evolução 

econômica e financeira dos negócios, tornando-se mais claros e evidentes os 

resultados e objetivos alcançados. A utilização da TI proporcionou benefícios a todos 

os departamentos da organização, como: melhoras dos processos, redução de 

custos, eficácia nas vendas, expansão do comércio eletrônico, transparência tributária 

e, acima de tudo, o controle por parte dos sócios, acionistas e, também, do governo. 
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No Brasil, a complexidade do sistema tributário e o elevado índice de sonegação 

motivaram os entes tributantes se utilizarem da TI para reduzir e mitigar essa 

realidade. Tal utilização da tecnologia provocou mudanças significativas na estrutura 

e nos controles tributários das empresas, que foram obrigadas a se utilizarem dos 

mecanismos da tecnologia governamental para o atendimento das exigências do 

fisco. Para Langoni (2013) é visível a evolução pela qual a área tributária passou e 

ainda está passando no Brasil, as mudanças propiciadas pela evolução da TI estão 

cada vez mais rápidas e, em um mesmo universo, as empresas convivem em um 

ambiente de concorrência acirrada e de maior velocidade das informações, além de 

um expressivo custo tributário e legislações complexas e confusas.  

 

O uso da TI, juntamente com o esforço conjunto de diversas esferas públicas e a 

necessidade de aumentar o controle, a arrecadação tributária e a diminuição da 

sonegação, tornou possível uma maior interatividade e agilidade no processo de 

transmissão das informações contábeis, fiscais e tributárias entre a Receita Federal, 

Estadual e Municipal e as empresas. A adoção do ‘Governo eletrônico’, do Sistema 

Público de Escrituração Digital [SPED], instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de 

janeiro de 2007, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento [PAC] 

(Brasil, 2007), objetivou a redução da sonegação, eficiência nos processos tributários 

e o aumento da arrecadação sem a ocorrência da elevação dos custos dos tributos, 

utilizando de mecanismos digitais para a realização das cobranças e controle eficaz.  

 

O SPED modernizou a sistemática do cumprimento das obrigações acessórias 

transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos 

fiscalizadores. O SPED é visto como uma revolução digital no campo da gestão 

tributária, já que modernizou a relação entre o fisco e os contribuintes, facilitando o 

processamento das obrigações tributárias acessórias. (Brasil, 2007). 

 

Tal evolução tecnológica tem transformado o dia a dia das empresas, que devem 

seguir um processo de aprendizado contínuo e permanente para acompanhar a 

tecnologia. (Duarte, 2008). Mello (2010) afirma que, neste novo cenário, as empresas 

passam a ter uma preocupação maior com a qualidade das suas informações e, para 

tanto, realizam revisão de seus processos internos e de seus cadastros, contribuindo 

para a redução de erros e retrabalhos. Portanto, a implantação das novas técnicas 
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digitais, de exigência do fisco, poderá ocasionar benefícios e oportunidades para as 

organizações, bem como a redução do risco tributário.  

 

Para Duarte (2008), as empresas têm informações suficientes para ‘acalmar’ o fisco 

e, ainda, as utilizam para gerir seus negócios, diferenciando-se de seus concorrentes 

por meio de decisões inteligentes e bem fundamentadas. O presente estudo tem por 

objetivo identificar quais as transformações provocadas pelo SPED na gestão 

tributária das organizações. Foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa 

de caráter descritivo, realizada com dados obtidos a partir da aplicação de 

questionários semiestruturados e pesquisa documental, intencionalmente direcionado 

aos gestores de empresas industriais de médio e grande porte, localizadas na região 

sul do Estado de Minas Gerais – em especial, das cidades de Varginha, Três 

Corações, Três Pontas, Pouso Alegre, Conceição da Aparecida, Machado e Elói 

Mendes –, e que sofreram transformações com as novas exigências da Tecnologia da 

Informação governamental.  

 

A pesquisa em questão é uma pesquisa qualitativa, amparada por roteiro de entrevista 

semiestruturada. Como exposto por Collis & Hussey (2005), as entrevistas são 

associadas às metodologias qualitativas, e seu objetivo é descobrir o que um grupo 

selecionado de participantes faz, pensa ou sente.  

 

A mesma (pesquisa) procura respostas para a seguinte questão: como as 

transformações advindas do SPED têm contribuído para a gestão tributária das 

organizações, em especial, as empresas industriais de médio e grande porte?  

 

1.1 Objetivos  

 

O objetivo geral é analisar como as inovações advindas do SPED têm contribuído para 

a gestão tributária das organizações, em especial, as empresas industriais de médio 

e grande porte, localizadas na região sul do Estado de Minas Gerais. 

 

Para se fazer cumprir o mesmo, são elencados os seguintes objetivos específicos: 

1) Identificar as obrigações acessórias instituídas no novo cenário tributário, após 

implementação do SPED; 



20 

 

2) Verificar as possibilidades de transformação das exigências do fisco via SPED 

em instrumentos de gestão e de redução do risco tributário; 

3) Verificar a possibilidade de utilização das obrigações tributárias acessórias via 

SPED como instrumentos em benefício da competitividade empresarial. 

 

1.2 Justificativa e relevância 

 

Com a necessidade de aumentar o controle e a arrecadação tributária e diminuir a 

sonegação, o Brasil adotou o Governo Eletrônico, instituindo o SPED. (Brasil, 2007). 

Desta forma, a Nota Fiscal Eletrônica [NF-e] e o SPED têm sido considerados como 

projetos inovadores, que modificam a forma de entrega das obrigações tributárias 

acessórias, podendo proporcionar maior transparência tributária, além do combate à 

sonegação, à concorrência desleal e à informalidade.  

 

Assim, o estudo se justifica pelo baixo número de pesquisas sobre o assunto, bem 

como pelas diversas oportunidades ocasionadas pela sinergia da TI com a gestão 

empresarial, contábil e tributária. Conforme Mello (2010), este tipo de pesquisa se faz 

necessário, visto que o novo cenário proporciona importantes instrumentos de 

redução de custos e de gastos, eliminação da digitação manual, além de outros 

ganhos potenciais decorrentes da eventual revisão de processos internos. 

 

Sua relevância incide em proporcionar uma visão ampla do cenário empresarial e das 

oportunidades ocasionadas por essa nova realidade para o pesquisador, que é 

contador, consultor empresarial, professor universitário (de graduação e pós-

graduação), além disso, responsável por treinamentos para gestores, trabalhando 

diretamente com as práticas empresariais, envolvendo TI, tributos, contabilidade e 

finanças.  

 

Do ponto de vista do pesquisador, as diversas mudanças ocorridas no cenário 

empresarial permitem a exploração de fatores ainda pouco estudados. As empresas 

caminham, muitas vezes, a passos lentos, e quando há sinergia com a TI, a velocidade 

dos processos organizacionais aumenta, permitindo que, quando bem 

implementados, favoreçam a gestão empresarial. A edificação deste estudo agregará 
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para o pesquisador, com uma visão sistêmica do processo empresarial, envolvendo a 

TI e permitindo a exploração de novos clientes e mercados. 

 

Dentro da literatura contemporânea, foram identificados alguns trabalhos com temas 

similares ao pretendido nesta dissertação, já defendidos no Programa de Mestrado 

Profissional em Administração [MPA] da Fundação Pedro Leopoldo [FPL], nos últimos 

anos (2011-2016), conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1  
Dissertações defendidas no MPA/FPL – Temáticas: Tecnologia da Informação, 
Contabilidade e Inovação 

ANO TÍTULO AUTOR 

2015 
Desenvolvimento de um instrumento gerencial de 
custo para uma Gestão Estratégica em empresas de 
serviços contábeis: um estudo comparativo de casos 

Zaim Donizete da Silva 

2014 
Balanced Scorecard aplicado à Tecnologia da 
Informação: Estudo de Caso do Banco Mercantil do 
Brasil 

Antônio Ricardo 
Leocádio Gomes 

2013 
Empreendedorismo em Rede: um estudo de caso do 
projeto TEIA – Tecnologia, Empreendedorismo e 
Inovação Aplicado 

Fernanda França Silva 
Verdolin 

2013 
Adoção da Tecnologia - identificação por código de 
barras e rádio frequência na cadeia de suprimento: 
Estudo de Caso na Tambasa Atacadista 

Isis Boostel 

2012 
A compreensão do termo inovação na perspectiva 
dos profissionais que trabalham em uma empresa de 
tecnologia da informação – um estudo de caso 

Bruna Freire Lopes 

2012 

As repercussões do Sistema Público de Escrituração 
Digital – SPED: uma análise da percepção de 
empresas, contadores e órgãos fiscalizadores na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG 

Milton dos Santos Silva 

2012 
Contribuição da Gestão do Conhecimento para os 
processos de análise e gestão de riscos aplicados à 
Governança de Tecnologia da Informação: 

Gilberto Barbosa Mota 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1.3 Estrutura da dissertação  

 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, a dissertação foi estruturada em seis 

capítulos, sendo o primeiro deles organizado por meio desta introdução, com a 

contextualização do assunto de estudo e de seus objetivos, com a delimitação da 

questão norteadora de pesquisa e sua hipótese prévia, além da ponderação da 

justificativa e da relevância da temática evidenciada. 



22 

 

Na sequência, apresenta-se o Referencial Teórico (segundo capítulo), estruturado por 

meio de uma revisão literária, onde buscou-se embasar os diversos conceitos da 

temática pretendida nesta dissertação, tais como: a Tecnologia da Informação, sua 

conceitualização e evolução histórica; a relação entre Tecnologia da Informação e a 

Gestão da Informação; o uso da TI na Gestão Organizacional; a evolução da 

tributação no Brasil, com a realização do resgate conceitual da gestão tributária; a 

abordagem da era digital com destaque para a NF-e e o SPED, com os conceitos, as 

características, os subprojetos relacionados a eles e; a gestão tributária utilizando as 

Tecnologias da Informação. Para Vergara (2003), uma revisão na literatura objetiva 

estabelecer referências teóricas acerca do tema de pesquisa, fundamentando-se 

tanto na bibliografia disponível, bem como nas publicações literárias contemporâneas. 

Resume-se, assim, não só ao acervo de teorias, mas ao acesso aos trabalhos 

realizados que as tomam como referência. 

 

O terceiro capítulo reserva-se para a apresentação do contexto da pesquisa – ou seja, 

versa-se sobre as transformações advindas com a experiência do SPED.   

 

Já, no quarto capítulo, são tratados os procedimentos metodológicos, as técnicas de 

pesquisa utilizadas, o método de investigação e a forma de análise das informações 

coletadas no estudo.  

 

Posteriormente, as análises e a discussão dos resultados são apresentadas no quinto 

capítulo. Os resultados obtidos foram analisados e discutidos para verificar se os 

objetivos da pesquisa foram atingidos.   

  

No sexto capítulo apresenta-se a conclusão do trabalho em relação ao cumprimento 

do objetivo (geral) da pesquisa – ou seja, estruturam-se respostas em relação à 

análise de como as inovações advindas do SPED têm contribuído para a gestão 

tributária das empresas industriais de médio e grande porte, localizadas na região sul 

do Estado de Minas Gerais. 
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2 Referencial Teórico 

 

Para Murta, Souza & Plácido (2015), o uso da TI como apoio à gestão é uma 

alternativa para agilizar e incrementar o processamento de informações para a tomada 

de decisões das empresas. 

 

De acordo com Azevedo & Mariano (2014), as novas relações econômicas exigem 

das empresas diferenciais competitivos, como custos reduzidos e alta qualidade. 

Nesse cenário, a TI torna-se parceira essencial das organizações para atingir essas 

novas exigências. Conforme Foina (2001, p. 31), “a informação com qualidade e no 

tempo certo, é vital para a empresa moderna”. O mesmo autor ainda descreve que, a 

TI é um conjunto de métodos e ferramentas, mecanizadas ou não, que se propõe a 

garantir a qualidade e pontualidade das informações dentro da malha empresarial. 

 

Deste modo, em um cenário empresarial onde a incerteza é presença constante, sua 

redução torna-se aspecto positivo no enfrentamento da concorrência e das 

perspectivas de mercado. No cenário fiscal e tributário não é diferente, sendo as 

incertezas e o risco tributário no Brasil elevados. De acordo com o relatório ‘Doing 

Business 2015 – Indo além da Eficiência’, do Banco Mundial, em sua 12a edição, da 

série de relatórios anuais que medem as regulamentações que estimulam ou que 

restringem as atividades empresariais ao redor do mundo, o Brasil ocupa a 120ª 

posição entre 189 nações pesquisadas no ranking ‘facilidade de fazer negócios’ – o 

que é considerado prejudicial, levando-se em conta que o país está entre as dez 

maiores economias do mundo, conforme relatório ‘Perspectivas para a Economia 

Global’, do Fundo Monetário Internacional [FMI] de 2015. (Banco Mundial, 2015). 

 

Ainda, segundo o referido relatório, os problemas como corrupção, relação instável 

com investidores e intervenção estatal são questões que prejudicam os investimentos. 

Além de refletirem negativamente no custo do produto nacional, são fatores que 

geram desmotivação a investimentos por parte de empresas nacionais e à entrada de 

marcas estrangeiras no país. (Banco Mundial, 2015). 

 

No que diz respeito à intervenção estatal, pode-se citar as obrigações acessórias, 

através da exigência do fisco perante as empresas, no que refere às informações 
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contábeis, fiscais e tributárias. O SPED é um avanço por parte do fisco, no que tange 

às exigências governamentais. Contudo, para atender às novas exigências, as 

empresas precisam investir em software, o que pode ocasionar o aumento de custos 

empresariais.  

 

Neste sentido, a evolução tecnológica conjuntamente com a crescente burocratização 

empresarial tem transformado o dia-a-dia das empresas, que devem seguir um 

processo de aprendizado contínuo e permanente para acompanhar essas mudanças. 

Entretanto, para Duarte (2008), as empresas têm informações suficientes para 

atender as exigências do fisco e, ainda, se utilizarem dessas informações que seriam 

apenas restritas para atendimento burocrático, para gerir seus negócios, 

diferenciando-se de seus concorrentes através de decisões inteligentes e bem 

fundamentadas, além da obtenção informações estratégicas, possibilitando 

diferencias competitivos. 

 

Oliveira (1992) descreve que a informação auxilia no processo decisório, pois, quando 

devidamente estruturada, torna-se de crucial importância para as organizações, pois 

associa os diversos subsistemas e capacita a empresa a impetrar os seus objetivos. 

 

O valor da informação para as organizações depende dos resultados e objetivos 

alcançados por elas; decisões acertadas mediante valiosas informações representam 

o sucesso da empresa. Padoveze (2002) relaciona o conceito do valor da informação 

com a possibilidade de redução de incertezas no processo de tomada de decisão, a 

relação do benefício gerado pela informação versus o custo de produzi-la e o aumento 

da qualidade da decisão.  

 

Segundo Langoni (2013), as empresas que não entenderem a necessidade da 

profissionalização da gestão das organizações, fatalmente serão excluídas do 

mercado, pois os empresários munidos de informações tempestivas poderão gerir 

com maior eficácia seus negócios e ainda contribuir para a erradicação de fraudes e 

para o desenvolvimento socioeconômico do país. Para tanto, deter o controle de 

informações importantes aos negócios tornou-se o bem mais precioso da empresa, 

onde sua sobrevivência depende cada vez mais da percepção das mudanças, como 
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também a antecipação às novas demandas, fazendo da velocidade de informações e 

conhecimentos sem fronteiras cada vez mais agregadoras do capital intelectual.  

 

Pode-se apreender, com base nos autores que serão citados e através das questões 

elencadas para a realização desta pesquisa, que se atribui grande responsabilidade 

aos sistemas e TI como geradores de informação aos gestores, auxiliando-os na 

tomada de decisão dentro das organizações. 

 

2.1 Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação: conceitos e evolução 

histórica 

 

A partir dos anos 50, a TI se faz presente nas grandes organizações, desde quando o 

primeiro computador foi introduzido em uma organização empresarial. Zawass (1992) 

demonstra que o desenvolvimento da TI e dos Sistemas de Informação [SI] nas 

organizações se deu por três eras. A primeira, se iniciou na metade dos anos 50 até 

a metade da década de 70, onde os SI serviam, simplesmente, como suporte às 

operações da empresa, usados basicamente para o processamento de dados. A 

segunda era, que se iniciou na segunda metade da década de 70, tinha como objetivo 

dar suporte à administração empresarial e, diferente da primeira fase que buscava 

eficiência, tinha como finalidade a eficácia empresarial. A terceira era, a partir dos 

anos 90, e que dura até os dias de hoje, vê na informação um meio de buscar a 

lucratividade da empresa e objetiva a melhoria do posicionamento cada vez mais 

competitivo da organização, demostrando o quanto a TI tem ganhado importância no 

que se diz respeito às estratégias e operações da empresa. 

 

Os três marcos fundamentais de sua evolução como suporte operacional e 

transformacional de dados, informação e conhecimento descritos por Zawass (1992) 

foram, também, abordados por O’Brien (2004), e podem ser resumidos no Quadro 2, 

na sequência. 
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Quadro 2 
Evolução dos Sistemas de Informação  
 

Período / Uso Funções dos Sistemas de Informação 

De 1950 a 1960 (‘50-’60): 
Processamento de 

dados 

-Sistemas de processamento eletrônico de dados: 
processamento de transações, manutenção de registros e 
aplicações contábeis tradicionais. 

De 1960 a 1970 (’60-’70): 
Relatórios 

administrativos 

-Sistemas de informação gerencial: relatórios administrativos 
de informações pré-estipuladas para apoiar a tomada de 
decisão. 

De 1970 a 1980 (’70-’80): 
Apoio à decisão 

-Sistemas de Apoio à Decisão (SAD): apoio interativo e ad hoc 
ao processo de tomada de decisão gerencial. 

De 1980 a 1990 (’80-’90): 
Apoio estratégico e ao 

usuário final 

-Sistemas de computação do usuário final: apoio direto à 
computação para produtividade do usuário final e colaboração 
de grupos de trabalho; 
-Sistemas de suporte a executivos: informações críticas para a 
alta gerência; 
-Sistemas especialistas: conselho especializado baseado em 
conhecimento para os usuários finais; 
-Sistemas de informação estratégica; 
-Produtos e serviços estratégicos para obtenção de vantagem 
competitiva. 

A partir de 1990 (’90-): 
Empresa e conexão em 

rede global 

-Sistemas de informação interconectados: sistemas 
direcionados ao usuário final, à empresa e à computação, às 
comunicações e à colaboração interorganizacionais, incluindo 
operações e administração globais nas Internet, intranets, 
extranets e outras redes empresariais e mundiais. 

Fonte: O’Brien, J. A. (2004). Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet. São 
Paulo: Saraiva. (adaptado) 

 

Nos anos 80, as empresas começaram a perceber a importância das informações, 

mais precisamente do ponto de vista do investimento em novas tecnologias. Barbieri 

(2011) afirma que, anteriormente, os dados eram meros coadjuvantes de um processo 

de desenvolvimento de sistemas, sob um foco mais tecnológico do que negocial. 

Cunha, Mafra Pereira & Neves (2015) mencionam que, com o surgimento de novos 

movimentos metodológicos, os dados ganharam mais notoriedade, proporcionando 

sua administração, modelagem e análise. Por outro lado, as empresas atentaram que 

apenas acumularem grandes volumes de dados não seria mais importante do que a 

interpretação gerencial destes. 

 

Walton (1995) observa que a TI abrange uma gama de hardwares e softwares que se 

proliferam rapidamente, com a capacidade de coletar, armazenar, processar e 

acessar números e imagens, possibilitando o controle dos equipamentos e processos 

de trabalho, além de conectar pessoas e funções tanto dentro quanto entre as 
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organizações. Assim, a integração consiste em premissa básica subjacente ao 

conceito de sistema, enquanto conjunto de partes, cada qual na sua função especifica, 

porém, trabalhando de forma inter-relacionada com as demais para consecução de 

objetivos comuns. (Arantes, 1994). 

 

Dentro do contexto de SI, Oliveira (1993, p.22), define que “sistema é um conjunto de 

partes interagente e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário 

com determinado objetivo e efetuam determinada função”. Bio (2007, p. 18) considera 

o SI como um “conjunto de elementos interdependentes, ou um todo organizado, ou 

partes que interagem formando um todo unitário e complexo”. Cautela & Polloni (1982, 

p. 9) complementam afirmando que, “sistema é um conjunto de componentes 

interligados para atingir um objetivo. Qualquer sistema pode ser encarado como um 

subsistema de um sistema maior, sendo isso denominado hierarquia de sistemas”. 

 

A Figura 1 evidencia, segundo Oliveira (1993), os componentes (elementos) de um 

SI: 

 

 
Figura 1. Componentes de um sistema de Informação. 
Fonte: Oliveira, D. P. R. (1993). Sistemas de Informações Gerenciais. São Paulo: Atlas. (p. 24). 

 

Os objetivos são o ponto mais importante de um sistema. É o que se espera que um 

sistema faça. Estão relacionados diretamente com a responsabilidade ou missão 

dentro da organização. Segundo Gonçalves & Riccio (2009, p. 10), “são o que 

queremos que o sistema nos permita cumprir ou fazer em relação ao recurso que nos 

compete administrar”. Oliveira (1990, p. 102) completa dizendo que “o objetivo é a 
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própria razão da existência do sistema; é a finalidade para o qual o sistema foi criado. 

Toda a construção de um sistema parte da definição clara de seu objetivo”. 

As entradas são o conjunto de tudo o que está ou entra no sistema para ser utilizado 

durante o processo de transformação. São entradas os recursos físicos, humanos, 

materiais, energia, tempo, serviços, equipamentos, tecnologia, etc. (Oliveira, 2003). 

 

Já, o processo de transformação, conforme estabelecido por Oliveira (1993, p. 45), é 

“o que possibilitam a transformar os insumos (entradas, recursos) em um produto ou 

serviço final (as saídas do sistema). Esse processador é a maneira pela qual os 

elementos componentes interagem no sentido de produzir as saídas desejadas”.  

 

As saídas correspondem ao resultado dos processos de transformação. São o fruto 

do objetivo do sistema, aquilo que se quer que ele faça. As saídas devem ser, 

portanto, coerentes com os objetivos do sistema. (Oliveira, 1993). 

 

Ainda, conforme Oliveira (1990, p. 87), “os controles e avaliações do sistema são 

necessários para verificar se as saídas estão coerentes com os objetivos 

estabelecidos”. O controle e a avaliação partem do processo de estabelecer as 

medidas de rendimento do sistema. A retroalimentação – ou feedback – pode ser 

considerada como a reintrodução de uma saída sob a forma de informação. É um 

processo de comunicação que reage a cada entrada de informação, incorporando o 

resultado da ‘ação resposta’ desencadeado por meio de nova informação, a qual 

afetará seu comportamento subsequente, e assim, sucessivamente.  

 

Portanto a informação não deve limitar-se a administrar os recursos internos, mas, 

sim, ultrapassar as fronteiras da empresa e integrar-se sistemicamente com 

fornecedores, clientes, etc., sendo, portanto, a TI, o fator chave de competitividade. 

(Oliveira, 1990). 

 

Após a virada para o século XXI, segundo Tachizawa e Andrade (2003), o papel da TI 

no contexto das empresas se tornou mais estratégico e associado à fomentação de 

valor, que apresenta incremento da produtividade, o que tem priorizado investimentos.  
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No topo da essencialidade da informação encontra-se a inteligência, que é o 
conhecimento sintetizado e aplicado com vantagem a uma determinada 
situação, sendo uma habilidade pelo saber humano. Uma visão completa da 
situação permite ser realizado um planejamento para tomada de decisões mais 
efetivas e possibilita a antecipação de eventos críticos. (Moresi, 2000, p. 19). 

 

Segundo Foina (2001), as empresas relacionam-se entre e com o mundo externo por 

meio de trocas de informações, insumos e produtos em geral. Porter & Millar (1999) 

mencionam que, a TI permeia todos os pontos da cadeia de valor das empresas, 

suportando as atividades das mesmas, bem como os elos entre elas. Rezende & 

Abreu (2000), completam afirmando que os SI se consistem num conjunto de partes 

que estão constantemente interagindo e se integrando, sempre com o propósito de 

atingirem objetivos e alcançar resultados. Eles ainda mencionam que nenhum 

sistema, sozinho, pode fornecer todas as informações que uma empresa necessita. 

Os sistemas formam um todo, eles recebem insumos e, como trabalham em um 

propósito comum, seus componentes produzirão resultados mediante um processo 

organizado de transformação. 

 

Santiago Júnior (2004), ao enfatizar que as TI têm-se tornado o ‘centro nervoso’ das 

empresas, deixa evidente que a TI é um fator estratégico de competitividade e de 

sobrevivência. Turban, Rainer Júnior & Potter (2005) esclarecem que, o uso da TI nos 

SI agrega recursos de processamento de dados, gerando informações para clientes, 

fornecedores e usuários, utilizando um hardware, um software, procedimentos e 

pessoas. Os SI empresariais têm o foco para o principal negócio da empresa. 

Segundo Rezende & Abreu (2000), os atuais SI têm alguns pontos em comum, 

independentemente do negócio da empresa, como lidar com grande volume de 

informação, processamentos complexos, interligação de diversas tecnologias e auxílio 

na qualidade, produtividade e competitividade organizacional. 

 

A TI é usada como ferramenta de comunicação e gestão dos negócios, de modo que 

organizações e pessoas se mantenham em atividades e competitivas nos mercados 

em que atuam. Em face disso, além de sua rápida evolução, é cada vez mais incisiva 

a percepção de que a TI e a comunicação não podem ser separadas de qualquer 

atividade, como importantes instrumentos de apoio à fomentação do conhecimento 
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como o principal agregador de valor aos produtos, processos e serviços entregues 

pelas organizações aos seus clientes. (Rossetti & Morales, 2007). 

Laudon & Laudon (2007) argumentam que, os SI podem contribuir para a solução de 

vários problemas empresariais, independentemente do seu tipo ou do seu uso. Para 

os autores, é bastante difícil ter sistemas que não gerem algum tipo de informação. 

 
Sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um conjunto de 
componentes inter-relacionados que coleta, processa, armazena e distribui 
informações destinadas a apoiar as tomadas de decisões, a coordenação e o 
controle de uma organização. Além de dar suporte à tomada de decisões, à 
coordenação e ao controle, esses sistemas também auxiliam os gerentes e 
trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar 
novos produtos. (Laudon & Laudon, 2007, p. 9).  
 

Os sistemas também auxiliam os gestores a analisar problemas, visualizar assuntos 

e criar novos produtos, proporcionando diferenciais competitivos. Laudon & Laudon 

(2007) ainda mencionam que, conhecer SI é essencial para os gestores, porque a 

maioria das organizações precisa deles para prosperar. Os sistemas podem auxiliar 

as empresas a estender seu alcance a locais distantes, oferecer novos produtos e 

serviços, reorganizar fluxos de tarefas e trabalho e transformar radicalmente o modo 

como conduzem os negócios. Os mesmos autores evidenciam, ainda, os principais SI 

que atendem aos diferentes níveis organizacionais e abrangem desde a alta gerência 

das organizações até os trabalhadores operacionais: 

 

1) Sistemas do nível operacional: acompanham atividades e transações 

elementares da organização, como vendas, financeiro, folha de pagamento e 

fluxo de matéria prima; 

2) Sistemas do nível de conhecimento: o propósito de integrar novas tecnologias 

ao negócio, e o controle do fluxo de documentos, deve ser uma meta a ser 

alcançada nas organizações; 

3) Sistemas do nível gerencial: são endereçados aos gerentes médios. Atendem 

às atividades de monitoração, controle, tomada de decisões e procedimentos 

administrativos. Produzem relatórios periódicos sobre as operações e não de 

informação instantânea; 

4) Sistemas do nível estratégico: ajudam a gerência do mais alto escalão da 

empresa a atacar e enfrentar questões estratégicas e tendências de longo 
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prazo, na empresa e fora dela. Faz a compatibilização das mudanças do 

ambiente externo com a capacidade da organização. 

A tecnologia da informação é o conjunto tecnológico a disposição das empresas 
para efetivar seu subsistema de informação e suas operações. Esse arsenal 
tecnológico está normalmente ligado à informática e a telecomunicação, bem 
como a todo o desenvolvimento cientifico do processo de transmissão espacial 
de dados. (Padoveze, 2009, p. 29). 
 
 

Para Cunha, Mafra Pereira & Neves (2015), a TI se constitui numa área de estudo 

interdisciplinar, que reúne técnicas de informática e inteligência via extração de dados 

referentes à gestão empresarial de uma empresa, funcionando como um sistema de 

gerenciamento de informação, que permite o acesso, de forma fácil, às informações 

relacionadas à estratégia de uma organização. Ainda, segundo os mesmos autores, 

os envolvidos com as atividades empresariais obtêm conhecimento sobre o mercado, 

a concorrência, os clientes, os processos de negócios, para antecipar mudanças e 

ações externas dos competidores. 

 

A evolução tecnológica que envolve o mundo, as organizações e as pessoas, atinge 

praticamente todas as atividades e favorece a veiculação livre e rápida de grande 

volume de informações por diversos meios. (Rossetti & Morales, 2007). Deste modo, 

a TI, que é gerada e explicitada devido ao conhecimento das pessoas, tem sido, ao 

longo do tempo, cada vez mais intensamente empregada como instrumento para os 

mais diversos fins. 

 

Nos dias atuais, a necessidade de informação está presente em todos os níveis 

hierárquicos – estratégico, tácito e operacional – das organizações. No nível 

estratégico, há um ambiente voltado à elaboração planejamentos e à tomada de 

decisões estratégicas de ação de médio e longo prazo, com a necessidade de 

informações diversas e confiáveis, obtidas de fontes externas à organização 

(mercado, concorrência e cliente) e de outros níveis hierárquicos. No nível tático, o 

ambiente é voltado para a elaboração de normas de procedimentos, cronograma de 

atividades, controle de qualidade, acompanhamentos de gastos e custos, com ações 

de curto e médio prazo, necessitando de informações mais especificas e 

interpretadas, que são obtidas de fontes internas. E, no nível operacional, o ambiente 

é voltado ao controle e execução de atividades e tarefas específicas, com ações 
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instantâneas, sendo necessárias informações bem claras, provenientes do sistema 

interno. (Cunha, Mafra Pereira & Neves, 2015). 

 

Conforme Ávila & Ávila (2016), a TI é um dos componentes mais importantes no 

ambiente empresarial. As organizações brasileiras a têm utilizado de forma ampla e 

intensa nos níveis estratégicos e operacionais. Consoante à ideia, Lunardi, Dolci & 

Maçada (2010) relatam que, o número de organizações que têm investido em 

equipamentos de informática, sistemas e telecomunicações tem crescido 

substancialmente, e é proporcional à utilização da TI nas atividades empresariais. 

Segundo Pereira, Hékis, Oliveira, Silva & Valentim (2016), a evolução tecnológica da 

informação tem motivado, cada vez mais, os gestores de diversos segmentos a 

considerar o uso de sistemas de informação para gerenciar informações que serão 

utilizadas no processo de tomada de decisão. 

 

2.2 O uso da TI na Gestão Organizacional 

 

Para Pinto (2015), a complexidade dos negócios torna clara a necessidade de 

utilização da TI para que as organizações consigam dar um tratamento satisfatório às 

suas informações e, consequentemente, para que os administradores possam utilizá-

la adequadamente em seu trabalho. 

 

Segundo Freire (2000) e Santos (2001), as organizações devem ter consciência de 

que a tecnologia da informação é um requisito tão importante quanto os recursos 

tangíveis, pois é dela que depende o sucesso e o fracasso das decisões tomadas por 

seus responsáveis e também por todos os seus colaboradores. A tecnologia 

informação é um elemento primordial para estabelecer nas organizações, condições 

para atingir seus objetivos e aumentar sua competitividade. Para Beuren (2009), no 

que diz respeito à estratégia empresarial, a tecnologia da informação apoia as 

estratégias e processos de tomada de decisão, pois possibilita um maior controle das 

operações empresariais e pode ser utilizada para interferir no processo de gestão, 

com a possibilidade de provocar mudanças organizacionais, uma vez que este uso 

afetaria os diversos elementos que compõem tal sistema. 
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A tecnologia da informação é considerada relevante para as organizações, pois 
proporciona a inovação de muitos produtos e serviços, viabilizando o 
surgimento de importantes capacidades dentro das organizações, como por 
exemplo, a entrega online de informações, o acesso eletrônico a serviços, a 
habilidade de solicitar e obter serviços específicos, o pagamento e a 
apresentação eletrônica de contas e a habilidade de utilizar vários produtos de 
software sem que seja preciso realimentar os dados. (Albertin, 2000, p. 48). 

 

Portanto, a concorrência entre as empresas baseia-se em sua capacidade de adquirir, 

tratar, interpretar e utilizar a informação de forma eficaz. (McGee & Prusak, 1994). A 

TI, quando associada à gestão empresarial, pode ser um fator importante no 

aperfeiçoamento do uso da informação estratégica presente no ambiente, informação 

tal capaz de criar grande valor e manter as organizações unificadas. Assim, a 

tecnologia da informação é considerada relevante para as organizações, pois 

proporciona a inovação de muitos produtos e serviços e viabiliza o surgimento de 

importantes capacidades dentro das organizações como, por exemplo: entrega online 

de informação; acesso eletrônico a serviços; habilidade de solicitar e obter serviços 

específicos; pagamento e apresentação eletrônica de contas e habilidade de utilizar 

vários produtos de software, sem que seja preciso realimentar os dados. (Albertin, 

2001).  

 

Além disso, trata-se de uma das maiores e mais poderosas influências no 

planejamento das organizações, podendo, inclusive: auxiliar com a estratégia 

competitiva das empresas por oferecer vantagens competitivas; diferenciar produtos 

e serviços; melhorar o relacionamento com clientes; facilitar a entrada em alguns 

mercados; auxiliar a introdução de produtos substitutos e; permitir novas estratégias 

competitivas com o uso de sua própria tecnologia (Albertin, 2001). Por fim, também é 

responsável pelo armazenamento de dados provenientes do ambiente externo. A 

ferramenta mestra para esta função é o banco de dados – repositório central de todas 

as informações pertinentes ao relacionamento de uma empresa com seus clientes 

e/ou fornecedores. (Newel, 2000). 

 

Para Laurindo (2001) é necessário utilizar a TI sob o enfoque da eficácia de seu 

emprego, comparando e analisando os resultados de sua aplicação no negócio das 

organizações, os impactos de seu uso na operação e a estrutura das empresas, após 

estudarem os modelos que tratam do papel da tecnologia da informação nas 
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organizações; ou seja, de como ela pode contribuir de modo eficaz para seu sucesso 

ou maior competitividade. 

 

A TI, pode ser um fator importante no aperfeiçoamento do uso da informação 

estratégica presente no ambiente; informação está capaz de criar grande valor e 

manter as organizações unificadas. Pode-se, ainda, mencionar outras vantagens da 

utilização da TI na gestão empresarial, como a automatização de tarefas específicas, 

que passam a ser realizadas em menos tempo, resultando na diminuição do custo, da 

monotonia de execuções repetitivas, na melhora do processo produtivo, por focar nas 

tarefas mais importantes, obtendo maior produtividade (Zimmerer & Scarborough, 

1994) e aumento da competitividade (Prates, Saraiva & Caminiti, 2003). Pode, 

também: auxiliar o gerente a testar algumas decisões antes de colocá-las em prática; 

propiciar a melhoria das informações para tomada de decisões, tornando-as mais 

acuradas; disponibilizar a informação em tempo oportuno e aprimorar o controle 

interno das operações e; capacitar o reconhecimento antecipado de problemas. 

(Zimmerer & Scarborough, 1994). 

 

Além disso, a integração do uso da tecnologia pode proporcionar vendas maiores para 

clientes potenciais, talvez por levarem o processo de compra para portais que fazem 

transações eletrônicas entre empresas ou por meio de compras eletrônicas (Guia de 

Tecnologia, 2003) e a utilização da internet como uma ferramenta capaz de expandir 

mercados – essencial para a comunicação com parceiros de negócios e clientes; um 

recurso disponível às organizações de todos os portes, inclusive às micro e pequenas 

empresas. (Beraldi, 2002). 

 

Assim, para que as organizações se mantenham competitivas em ambientes 

caracterizados por constantes mudanças, precisam acompanhar eventos e 

tendências significativos que estão ocorrendo no ambiente externo. Conforme 

Barbosa (1997, p.52), esta necessidade pode implicar um estudo para monitoração 

ambiental, “entendido como um processo de busca e utilização de informações 

externas para subsidiar decisões estratégicas”. 

 

A TI governamental faz parte dessa evolução externa, que proporcionou mudanças 

significativas na estrutura das organizações. (Langoni, 2013). 
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É notória a evolução que a área tributária passou e ainda está passando no 
Brasil. O aparelhamento dos entes tributários, a tecnologia empregada e a 
integração do fisco com o contribuinte nunca alçou voos tão altos e duradores. 
Assim, as mudanças propiciadas pela evolução da tecnologia da informação 
estão cada vez mais rápidas, e em um mesmo universo, as empresas convivem 
em um ambiente de concorrência acirrada e de maior velocidade das 
informações, além de um expressivo custo tributário e legislações complexas e 
confusas. (Langoni, 2013, p.96). 

 

A TI, juntamente com o esforço conjunto de diversas esferas públicas, tornou-se 

possível uma maior interatividade e agilidade no processo de transmissão das 

informações aos entes públicos. (Langoni, 2013). 

 

Neste sentido, a evolução tecnológica tem transformado o dia a dia das empresas, 

que devem seguir um processo de aprendizado contínuo e permanente para 

acompanhar a tecnologia. (Duarte, 2008). Mello (2010), afirma que nesse novo 

cenário, as empresas passam a ter uma preocupação maior com a qualidade das suas 

informações e, para tanto, realizam revisão de seus processos internos e de seus 

cadastros, contribuindo para a redução de erros e retrabalhos. 

 

As empresas que não entenderem a necessidade da profissionalização da 
gestão de sua empresa, fatalmente serão excluídas do mercado, pois os 
empresários munido de informações pertinentes, poderão gerir com maior 
eficácia seus negócios e ainda contribuir para a erradicação de fraudes e para 
o desenvolvimento econômico e social do pais. (Langoni, 2013, p. 35). 

 

Para Zaidan (2008), as organizações têm demonstrado uma crescente demanda por 

informações para seus processos. Além disso, o uso da informação, utilizando a 

retenção do conhecimento organizacional, pode ser revertido em vantagens 

competitivas para aplicações estratégicas. Reter conhecimentos é um grande desafio. 

Encontra-se nas organizações uma dificuldade de definição de qual conhecimento dos 

colaboradores se pretende reter. 
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2.3 A evolução da estrutura dos tributos no Brasil  

 

No Brasil, para a cobrança de tributos se faz necessário um conjunto de legislação e 

regras, chamado de Legislação Tributária. Porém, de acordo com Rezende, Pereira & 

Alencar (2010), essa cobrança iniciou-se antes que houvesse uma legislação própria. 

A cobrança de tributos no Brasil iniciou-se antes mesmo que se tivesse uma 
legislação própria. Como as terras pertenciam ao Rei de Portugal, qualquer 
exploração de atividade econômica era entendida como um favor real, sujeita 
ao pagamento dos tributos e comprimento de outras obrigações. A concepção 
de um Estado preocupado com o bem comum, que precisaria ser mantido, não 
era forte. O tributo era devido à pessoa do soberano. (Rezende, Pereira & 
Alencar, 2010, p. 16). 

 

Continuando, estes autores também ressaltam que a única necessidade de se cobrar 

tributos era, até então, para levantar recursos, não considerando a necessidade de 

custear a manutenção da sociedade. Porém, Nazario, Mendes & Aquino (2006) 

mencionam que, posterior à necessidade de se cobrar tributos para levantar recursos, 

foi necessária, ao Estado, a arrecadação de dinheiro para sua própria sustentação e 

de sua população, criando a figura dos tributos, que é o meio pelo o qual o Estado 

supria suas necessidades para manter o ‘bem comum’ ao povo. 

 

Independentemente de qualquer questão conceitual, na concepção de Souza (1975), 

o tributo é a participação obrigatória do indivíduo, da empresa e da instituição para o 

financiamento dos gastos do país, para a manutenção e a prestação de serviços 

públicos.  

 

 “O Estado necessita de meios materiais e pessoais para a realização de seus 

objetivos institucionais para que possa garantir a ordem jurídica, a segurança, a 

defesa, a saúde pública e o bem-estar social de sua população”. (Oliveira, 2009, p. 

55). Tais tarefas, de valor expressivo econômico e social, apontam que o Estado, em 

sua atividade financeira, precisa buscar, administrar e aplicar os recursos que são 

indispensáveis às necessidades que assumiu àquelas outras pessoas jurídicas de 

Direito Público.  
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2.3.1 Sistema Tributário Nacional 

 

De acordo com Oliveira (2009, p. 56) “o Sistema Tributário Nacional é um conjunto 

estruturado e lógico dos tributos que compõem o ordenamento jurídico nacional, bem 

como das regras e princípios normativos relativos à matéria tributária”. O autor destaca 

também que, os conceitos que compõem o sistema tributário brasileiro jamais devem 

ser analisados e vistos como um sistema estático, mesmo porque eles devem ser 

aplicados em um conjunto dinâmico e constituído pela realidade social, sistema 

econômico e critérios de justiça. 

 

O Sistema Tributário Nacional é regulamentado pelos Artigos 145 a 162 da 

Constituição Federal [CF] (Brasil, 1998), e pode ser representado pelo Quadro 3: 

 

Quadro 3 
Competências dos tributos a cada ente da Federação 

União Estados e Distrito Federal Municípios 

Impostos 

✓ Propriedade territorial rural 
✓ Produtos estrangeiros 
✓ Exportação 
✓ Renda e proventos de 

qualquer natureza 
✓ Produtos industrializados 
✓ Operações de crédito, 

câmbio e seguro, ou 
relativas a títulos e valores 
mobiliários 

✓ Grandes fortunas 
✓ Outros impostos não 

previstos na Constituição 
Federal 

✓ Propriedade de veículos 
automotores 

✓ Transmissão de bens 
causa mortis e doações 

✓ Operações relativas à 
circulação de mercadorias 
e prestação de serviços 
de transporte interestadual 
intermunicipal, de 
comunicação e 
fornecimento de energia 
elétrica. 

✓ Propriedade territorial 
urbana 

✓ Transmissão de bens 
inter vivos 

✓ Serviços de qualquer 
natureza, exceto os 
serviços tributados 
pelos Estados e 
Distrito Federal 

 

Outros Tributos 

✓ Contribuições sociais 
✓ CIDE 
✓ Empréstimos compulsórios 
✓ Taxas 
✓ Contribuições de melhorias 

✓ Taxas  
✓ Contribuições de melhoria 
 

✓ Taxas  
✓ Contribuições de 

melhoria 
 

Fonte: Rezende, A. J.; Pereira, C. A.  & Alencar, R. C. (2010). Contabilidade Tributária: entendendo a 
lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados das empresas. São Paulo: Atlas. (p. 27) 

 

“O Sistema Tributário Nacional limita-se a definir as competências tributárias, 

enquanto que conceitos e definições constam no Código Tributário Nacional [CTN]”. 

(Souza, 1975, p. 39). 
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O CTN (Lei nº 5.172/1966), em seu artigo 96, define legislação tributária como: 

 

Art. 96. A expressão ‘legislação tributária’ compreende as leis, os tratados e as 
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que 
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes. (Brasil, 1966, p. 1). 

 

Fabretti (2012, p. 7) contrapõe que, “há leis que tratam exclusivamente de tributos e 

relações jurídicas a eles pertinentes, mas, também há dispositivos legais que, embora 

possam tratar de matérias financeiras, econômicas, civis, trabalhistas ou comerciais”. 

Podem estar ligadas em parte de sua abrangência sobre tributos e respectivas 

relações jurídicas. 

 

2.3.2 Conceito e espécies de tributos 

 

“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” (Brasil, 1966, p.1). “É 

sempre um pagamento compulsório em moeda, que é a forma normal de extinção da 

obrigação tributária”. (Fabretti, 2012, p. 106). 

 
As espécies de tributos são categorizadas pelo art. 145 da CF: impostos, taxas e 

contribuições de melhoria. (Brasil, 1998). Oliveira (2009) afirma que, também são 

aceitos pela corrente dominante do direito (doutrinária e jurisprudencial), a inclusão 

na constituição de mais 4 espécies de tributos, sendo: os empréstimos compulsórios; 

as contribuições sociais; as contribuições de intervenção no domínio econômico e; as 

contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas – conforme a 

seguinte especificação: 

1) Imposto: é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independentemente de qualquer atividade estatal;  

2) Taxas: podem ser criadas e exigidas pela União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos municípios, mas limitados ao âmbito de suas respectivas 

atribuições. Têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou 

a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico ou posto a sua 

disposição;  
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3) Contribuições de melhoria: podem ser criadas e exigidas pela União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas atribuições, tendo 

em vista obras públicas de que decorram benefícios aos proprietários de 

imóveis; 

4) Contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 

categorias profissionais: caracterizam-se pela correspondente finalidade. Não 

se caracteriza pela destinação do produto da respectiva cobrança, mas pela 

finalidade da instituição, que induz a ideia de vinculação de órgãos específicos 

do Poder Pública a relação jurídica com o respectivo contribuinte. Trata-se de 

espécie de tributo com finalidade constitucionalmente definida. A CF (Brasil, 

1998) afastou as divergências doutrinárias afirmando serem aplicáveis as 

contribuições em tela as normas gerais de Direito Tributário e os princípios da 

legalidade e da anterioridade tributarias. Sua função em face da vigente CF, 

decididamente não é a de suprir o Tesouro Nacional de recursos financeiros. 

As características são delegação e vinculação das receitas da contribuição com 

receitas para o custeio de atividades especifica do órgão delegatório da 

competência. 

 

Cada uma dessas espécies tributárias, possui tributos específicos, podendo ter como 

competência a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, conforme 

discorrido na sequência. 

 

2.3.3 Competências Tributárias 

 

A competência tributária, de forma objetiva, pode ser encarada como poder que a CF 

(Brasil, 1998) confere à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para 

que instituam seus respectivos tributos. Conforme Bastos (2002, p.195) “competência, 

em matéria tributária, é a faculdade atribuída pela Constituição às pessoas de direito 

público com capacidade política para criar tributos”. A competência tributária é 

formada pelas capacidades de legislar, fiscalizar e arrecadar tributos, sendo 

indelegável. No entanto, é permitida a delegação da capacidade de fiscalizar e 

arrecadar para outra pessoa jurídica de direito público, bem como a revogação desta 

delegação a qualquer tempo. 
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A CF optou por um sistema de partilha de competências. Assim, todos os entes da 

Administração Direta, têm aptidão para criar tributos e definir o seu alcance, desde 

que respeitados os limites impostos pela mesma. (Brasil, 1998). 

 

No que tange à instituição de tributos, os da união são: 

 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
I - importação de produtos estrangeiros; 
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
IV - produtos industrializados; 
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários; 
VI - propriedade territorial rural; 
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. (Brasil, 1998, p. 1). 

 

Os tributos estaduais e do distrito federal são: 
 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 
que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
III - propriedade de veículos automotores. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993). (Brasil, 1998, p. 1). 

 

Os tributos municipais são: 

 

I - propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos 
em lei complementar.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 
1993). (Brasil, 1998, p. 1). 
 

Ainda, quanto à atribuição constitucional, tem-se pelo CNT: 
 

Art. 6. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a 
competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na 



41 

 

Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do 
Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei. 
Parágrafo Único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, 
a outras pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência 
legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.  
Art. 7. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de 
arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões 
administrativas em matéria tributária, conferido por uma pessoa jurídica de 
direito público a outra, nos termos do §3o do art. 18 da Constituição. 
§1 A atribuição compreende a garantia e os privilégios processuais que 
competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. 
§2 A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da 
pessoa jurídica de direito público a que tenha conferido. 
§3 Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de 
direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. (Brasil, 1996, 
p.1). 

 

Os principais tributos existentes na união, nos estados e nos municípios, com as suas 

respectivas categorias e competência, são organizados conforme o Quadro 4. 

 

Quadro 4 
Categorias e Competências Tributárias 
CATEGORIA GOVERNO TRIBUTO OU CONTRIBUIÇÃO 

Comércio 
Exterior 

União Imposto sobre Importação – II 
Imposto sobre Exportação – IE 

 
Patrimônio e 

Renda 

União Imposto sobre a Renda – IR 
Imposto Territorial Rural – ITR 

Estados Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 
Municípios Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 

 
Produção 

 e Circulação 

União Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 
Imposto sobre Operações Financeiras – IOF 

Estados Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 
Imposto s/transmissão ‘causa mortis’ e doação – ITCMD 

Municípios Imposto sobre Serviços – ISS 
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 

 
 

Contribuições 
Sociais 

 
 

União 

Sobre Folha de Pagamentos - Empregado/ Empregador 
Financiamento da Seguridade Social – COFINS 
Programa de Integração Social – PIS 
Patrimônio do Servidor Público – PASEP 
Lucro Líquido – CSLL 
Previdenciária do Servidor Público 

Estados e 
Municípios 

Previdenciária do Servidor Público (estatutários) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.3.4 Formas de Tributação no Brasil 

 

No Brasil existem 4 regimes de tributos – Lucro real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado 

e Simples Nacional.  

Toda empresa legalmente constituída no país poderá ser enquadrada pela 
legislação tributária em somente cinco situações no que tange a sua tributação, 
são elas: Simples Nacional, Lucro Real, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado 
para as empresas com fins lucrativos e Imune/Isenta para as empresas sem 
fins lucrativos tais como associações, sindicatos, igrejas, etc.. (Pêgas, 2011, 
p.357). 
 

Registra-se que, cada um dos regimes tributários tem suas especificações e 

impedimentos. 

 

2.3.4.1 Lucro Real  

  

“O lucro real é a forma de tributação que tem como base o lucro contábil da entidade, 

sendo utilizado como uma melhor alternativa para as empresas com os resultados 

mais equilibrados” (Pêgas, 2011, p. 357).  

 

Lucro real é o lucro verdadeiramente apurado na contabilidade da entidade, 
com base na completa escrituração contábil com uma rigorosa observância das 
normas fiscais, esse lucro se torna base de cálculo para a incidência do Imposto 
de Renda, sendo assim, a empresa paga o imposto somente em cima do lucro 
obtido no período. (Oliveira, Chieregato, Perez Júnior & Gomes, 2005, p.177). 
 

Lucro real, presumido ou arbitrado são formas diferentes de se encontrar uma base 

de cálculo para apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 

líquido. Conforme Oliveira (2009), são obrigadas a tributação pelo lucro real as 

empresas: 

 

1-Cujo faturamento (receita total), no ano-calendário anterior, seja superior ao 
limite de R$ 48.000.000,00 ou o limite proporcional de R$ 4.000.000,00 
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano, quando inferior a 12 
meses (até o ano de 2013, esse limite era de R$ 48.000.000,00); 
2-Cujas atividades sejam de bancos comerciais, de investimentos, de 
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de 
títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
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empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência 
privada aberta; 
3-Que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 
4-Que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam benefícios fiscais 
relativos à isenção ou redução do imposto (empresas geralmente sediadas nas 
áreas da SUDAM e SUDENE); 
5-Que, no decorrer do ano calendário, tenham efetuado pagamento mensal 
pelo regime de estimativa; 
6-Que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços 
de 6-assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços 
(factoring); 
7-Que explorem atividades de compra e venda, loteamento, incorporação e 
construção de imóveis, enquanto não concluídas as operações imobiliárias 
para as quais haja registro de custo orçado; 
8-Que seja sociedade de Propósito Específica formada por Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte optante pelo SIMPLES; 
9-Que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, 
financeiros e do agronegócio. (Oliveira, 2009, p. 101). 

 

Em relação à complexidade das formas de tributação, a literatura é consensual sobre 

a dificuldade de apuração do lucro real:  

 

Dentre as cinco formas de tributação no Brasil, a do lucro real é a mais 
complexa, pois envolve a execução concomitantemente de rotinas contábeis, 
para a completa escrituração das atividades e posterior apuração do lucro real, 
e tributárias para que posteriormente mediante as adições e exclusões do lucro 
contábil se encontrar o lucro fiscal. (Oliveira et al., 2005, p.176). 
 

“Para apurar o lucro real a empresa deverá ter sua escrituração contábil de forma 

mensal e regular”. (Fabretti, 2012, p. 215). 

 

Por força da Lei 12.814/2013 (Brasil, 2013), se torna obrigatório a adoção do lucro 

real, a partir de 01.01.2014, as empresas que faturarem anualmente valores acima de 

R$ 78 milhões ou R$ 6,5 milhões mensais multiplicados pelo número de meses de 

atividade do ano-calendário anterior. 

 

Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior 
tenha sido igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) 
ou a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo 
número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 
(doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro 
presumido. (Brasil, 2013, p. 1). 
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2.3.4.2 Lucro Presumido 

 

O lucro presumido consiste em uma modalidade mais simplificada de apuração em 

comparação ao lucro real, na qual o lucro é estimado (presumido) pela a aplicação de 

um percentual fixo sobre a receita bruta do contribuinte em simulação ao lucro obtido 

no período, o percentual é estabelecido pela legislação e substitui o lucro contábil 

apurado para fins tributários. Pela legislação tributária, as empresas optantes pelo 

lucro presumido estão dispensadas de realizarem a escrituração contábil regular, 

tendo em vista que o lucro já foi presumido em função da receita obtida. (Rezende, 

Pereira & Alencar, 2010).  

 

Segundo Fabretti (2012, p. 221), a finalidade da apuração pelo lucro presumido é 

“facilitar o pagamento do Imposto de Renda, sem precisar recorrer à complexa 

apuração do lucro contábil e, posteriormente, os ajustes para se encontrar o lucro 

fiscal, encontrando uma base de cálculo para a apuração do imposto”.  

 

“A apuração dos tributos pela forma do lucro presumido é facultada a todos os 

contribuintes, exceto aqueles que são obrigados a apurar no lucro real”. (Oliveira, et. 

al. 2005, p. 176). Os autores também ponderam que a tributação pelo lucro real ou 

lucro presumido são formas diferentes de se achar uma base de cálculo para os 

tributos, mais as alíquotas e as formas dos tributos permanecem intactas. 

 

2.3.4.3 Lucro Arbitrado 

 

 “A tributação pelo lucro arbitrado é uma prerrogativa do Fisco, que pode arbitrar o 

resultado para o cálculo dos tributos devidos no período no decorrer do ano calendário 

pelas pessoas jurídicas, na forma da lei”. (Rezende, Pereira & Alencar, 2010, p. 145).  
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Oliveira (2009), elenca as hipóteses de arbitramento: 

 

1-O contribuinte, obrigado a tributação com base no lucro real, não mantiver 
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as 
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal (Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração de Lucros e 
Prejuízos Acumulados); 
2-A escrituração mantida pelo contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes 
ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para 
identificar e efetivar a movimentação financeira, inclusive bancária, ou para 
determinar o lucro real; 
3-O contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributária os livros e 
documentos da escrituração comercial e fiscal, como os livros Diário e Razão, 
Registro de Inventário, Lalur ou o Livro Caixa; 
4-O contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro 
presumido; 
5-O comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de 
escriturar e apurar o lucro de sua atividade separadamente do lucro comitente 
residente ou domiciliado no exterior;  
6-O contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis 
recomendadas, Livro Razão ou fichas, utilizados para resumir e totalizar, por 
conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Livro Diário. (Oliveira, 2009, 
p.112). 

 

2.3.4.4 Simples Nacional 

 

O regime de apuração pelo Simples Nacional se conceitua como: 

 

Um regime unificado de apuração de impostos e contribuições, federais, 
estaduais e municipais direcionados as Microempresas [ME] e Empresas de 
Pequeno Porte [EPP], sendo uma modalidade diferenciada de apuração dos 
tributos incidentes nessas empresas que abrange, inclusive, o cumprimento de 
obrigações acessórias. (Ono, Geovani & Oliveira, 2012, p. 28). 
 

Ressalta-se que o Simples Nacional limitou a competência dos entes tributários – 

União, Estados e Municípios –, pois os mesmos não podem mais alterar por meio de 

seus próprios atos normativos as regras tributárias relativas as ME e EPP, salvo rara 

exceções. Com isso “as normas tributárias dos contribuintes optantes pelo Simples 

Nacional passaram a ser uniformes em todo território nacional tanto em relação aos 

tributos quanto em relação às obrigações acessórias”. (Ono, Geovanini & Oliveira, 

2012, p. 28). 
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O Art. 13 da Lei Complementar n. 123 de 2006 (Brasil, 2006) define quais são os 

tributos inseridos no regime do Simples Nacional: 

 

Art. 13.   O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:   
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ;   
II - Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;   
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL;   
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS;   
V - Contribuição para o PIS/Pasep;   
VI - Contribuição Patronal Previdenciária – CPP para a Seguridade Social, a 
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que 
se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 
18 desta Lei Complementar;  
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS;   
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. (Brasil, 2006, p.1). 

 

É mediante o regime tributário da organização que será definido quais obrigações 

acessórias essa estará obrigada, inclusive no que se refere as obrigações do SPED. 

 

2.4 O sistema SPED 

 

Em 2001, o Código Tributário Nacional teve em seu art.199, acrescido o parágrafo 

único, estabelecendo que:  

 

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos 
tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em 
caráter geral ou específico, por lei ou convênio. 
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em 
tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados 
estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. (Brasil, 
2001, p.1). 

 

No mesmo sentido, a Emenda Constitucional nº 42/2003 (Brasil, 2003) alterou o 

sistema tributário nacional, quando introduziu o inciso XXII, no artigo 37 da CF (Brasil, 

1988) determinando uma atuação integrada dos entes federativos, relativamente ao 

compartilhamento de cadastros e informações fiscais, na forma de lei ou convênio: 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: [. . .] XXII - as administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao 
funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, 
terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de 
forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 
informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Brasil, 1988, p.1). 

 

Com a constante inovação da tecnologia e diversas mudanças na legislação, a 

profissão contábil e a gestão tributária vêm sofrendo alterações continuamente, 

passando por modificações significativas nos últimos dez anos com a adoção de Nota 

Fiscal Eletrônica [NF-e] e SPED. Esse crescimento tecnológico, conforme Neves 

Júnior, Oliveira & Carneiro (2011, p. 1), permite “maior velocidade de envio, 

segurança, compartilhamento e confiabilidade dos dados, graças às diversas 

facilidades existentes atualmente, como as certificações digitais”. 

 

O compartilhamento de informações entre as esferas governamentais, segundo 

Walter & Ribeiro (2007, p. 7), facilitará a fiscalização por meio do maior controle de 

compra e venda de mercadorias, uma vez que “cria dificuldades na simulação de 

transações, comum em algumas empresas que tentam diminuir o volume de receitas 

para majorar o tributo”. 

 

Passos (2010) destaca que, de modo geral, o SPED consiste na modernização da 

sistemática da entrega das obrigações acessórias que eram realizadas por meio do 

papel, inseridas no meio digital, transmitidas pelos contribuintes às administrações 

tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se a certificação digital para fins de 

assinatura eletrônica, garantindo a validade jurídica. 

 

A implantação do SPED motivou a realização de alguns estudos, que tratam da 

adoção, do uso das informações de forma gerencial e pelo fisco, da carência de 

informações por parte dos profissionais da contabilidade e dos empresários, das 

dúvidas geradas pelo novo sistema, dos benefícios e desafios desse processo, entre 

outros. Para Francisco, Ronchi, Haidar & Mecheln (2008), as empresas que adotarem 

o SPED devem utilizar sistemas de informações gerenciais que permitem que os 
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profissionais da contabilidade exerçam sua função primordial, que é de auxiliar a 

gestão dos empresários. 

 

Reis & Pereira (2010), destacam a oportunidade de mudança nos sistemas que eram 

então utilizados, baseados em conceitos tradicionais pertencentes a antigos 

paradigmas, por sistemas que demonstrem ser capazes de atender a demanda de 

informações dos gestores, para fazer frente às novas exigências e melhorar sua 

competitividade frente aos concorrentes. Tal processo de mudança deve ser 

entendido em seu sentido amplo, estar estruturado e alinhado com o discurso do 

gestor da organização. 

 

2.4.1 Instituição do SPED 

 

Com o advento da globalização e a evolução da TI, os governos de alguns países têm 

buscado criar maneiras de ‘Governo Eletrônico’ como forma de controle estratégico 

dos tributos. (Okot-Uma, 2001). No Brasil, essa sistemática foi instituída pelo Decreto 

nº 6.022, com o SPED, coordenado pela Receita Federal do Brasil; é o instrumento 

que tem, por objeto, unificar. (Brasil, 2007).  

 

Art. 1. [. . .] 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. (Brasil, 2007, p.1). 
 

Mediante uma mudança nos paradigmas da fiscalização, altera o cumprimento de 

obrigações tributárias acessórias por parte dos contribuintes. Contudo, não se trata 

de uma mera mudança do meio de se fornecer informações ao fisco, que passa do 

atual registro em papel, para o meio eletrônico. O SPED, tem como objetivos, entre 

outros: 

 

-Promover a 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; 
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-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 com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica. 
(Brasil, 2007, p. 1). 

        

Os benefícios, segundo a Receita Federal do Brasil [RFB], com a implantação do 

SPED, busca atingir os seguintes objetivos, conforme prevê seu portal eletrônico: 

DECRETO Nº 6.022, DE 22 DE JANEIRO DE 2007: 
1-Redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento de 
documentos em papel; eliminação do papel; 
2-Redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações 
acessórias; 
3-Uniformização das informações que o contribuinte presta às diversas 
unidades federadas; 
4-Redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas; - redução do 
tempo despendido com a presença de auditores fiscais nas instalações do 
contribuinte; 
5-Simplificação e agilização dos procedimentos sujeitos ao controle da 
administração tributária (comércio exterior, regimes especiais e trânsito entre 
unidades da federação); 
6-Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio de 
informações entre as administrações tributárias; 
7-Rapidez no acesso às informações; 
8-Aumento da produtividade do auditor através da eliminação dos passos para 
coleta dos arquivos; 
9-Possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes a partir 
de um leiaute padrão; 
10-Redução de custos administrativos; melhoria da qualidade da informação; 
11-Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais; 
12-Disponibilidade de cópias autênticas e válidas da escrituração para usos 
distintos e concomitantes; 
13-Redução do ‘Custo Brasil’;  
14-Aperfeiçoamento do combate à sonegação;  
15-Preservação do meio ambiente pela redução do consumo de papel. (Brasil, 
2007, p.1). 

 

2.5 Projetos SPED 

 

Existem diversos projetos SPED, cada um com um objetivo e particularidades 

distintas. Desde a emissão de simples NF-e, como o envio de informações especificas 

dos trabalhadores no e-SOCIAL – um Projeto do Governo Federal e um Instrumento 

de Unificação da Prestação das Informações Referentes à Escrituração das 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 
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Destacar-se-ão, nas próximas páginas, o funcionam cada um deles: Nota Fiscal 

Eletrônica [NF-e]; Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica [NFC-e]; Escrituração Fiscal 

Digital [EDF] ICMS/IPI; Escrituração Fiscal Digital [EFD] Contribuições; Escrituração 

Contábil Digital [ECD]; Escrituração Contábil Fiscal [EFC]; eSOCIAL. 

 

2.5.1 Nota Fiscal Eletrônica [NF-e] 

 

“A Nota Fiscal Eletrônica foi o primeiro subprojeto do SPED colocado em prática, 

sendo criada em 2005, antes mesmo da criação do próprio sistema”. (Faria, 2010, p. 

4). A NF-e é um documento eletrônico que substitui a nota fiscal em papel, contendo 

dados do contribuinte remetente, do destinatário e da operação a ser realizada. 

(Branco, 2008). 

  

Conceitua-se a Nota Fiscal Eletrônica, NF-e, modelo 55, como sendo um documento 

de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de 

documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma 

prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela 

assinatura digital do remetente – garantia de autoria e de integridade – e pela 

recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do Fato Gerador. 

(Minas Gerais, 2007). 

 

Assim, com a modernização da emissão dos documentos fiscais, está surgindo uma 

nova era, trazendo mudanças no cenário tributário do país. Neste contexto, o fisco 

passa a ter maior interação e melhor controle, com o compartilhamento de 

informações com o seu contribuinte, permitindo um aumento nas suas arrecadações 

e a diminuição da sonegação fiscal. (Souza, 2010). 

 

Segundo Koettker, Petri, Casagrande, Petri & Ferreira (2012), o principal objetivo do 

subprojeto da NF-e é padronizar o documento fiscal eletrônico em 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. 

 

 



51 

 

2.5.2 Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica [NFC-e] 

 

Embora seja um projeto ainda em evolução, de acordo com a Nota Técnica 2012/004, 

a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica propõe uma verdadeira revolução no Varejo 

Brasileiro, muito similar a versão 2.0 da NF-e. (Brasil, 2012). 

O Projeto NFC-e, visa ser uma alternativa totalmente eletrônica para os atuais 

documentos fiscais em papel utilizados no varejo (cupom fiscal emitido por ECF e nota 

fiscal série D – venda ao consumidor), reduzindo custos de obrigações acessórias aos 

contribuintes, ao mesmo tempo que possibilita o aprimoramento do controle fiscal 

pelas Administrações Tributárias. Com a NFC-e, também o consumidor é beneficiado, 

ao possibilitar a conferência da validade e autenticidade do documento fiscal recebido. 

(Brasil, 2012). 

 

Deste modo, propõe o estabelecimento de um padrão nacional de documento fiscal 

eletrônico, baseado nos padrões técnicos de sucesso da Nota Fiscal Eletrônica 

modelo 55, todavia adequado às particularidades do varejo. (Brasil, 2012). 

 

No que se refere à segurança e inovação, a NFC-e possui um código de barras 

bidimensional [QR-Code], que pode ser lido por qualquer smartphone, sendo muito 

fácil o consumidor verificar a validade do documento e garantir que sua compra foi 

realizada dentro das normas legais. A consulta da nota também pode ser realizada 

diretamente neste Portal. (Brasil, 2012). 

 

2.5.3 Escrituração Fiscal Digital [EFD] ICMS/IPI 

 

A Escrituração Fiscal Digital [EFD] foi instituída pelo convênio Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços [ICMS] n. 143/2006 em 20/12/2006. (Brasil, 

2006).  

 

A EFD assegura o compartilhamento de informações relativas às escriturações 
fiscal e contábil digitais, em ambiente nacional, com as unidades federadas de 
localização dos estabelecimentos da empresa, mesmo que estas escriturações 
sejam centralizadas. Trata-se da substituição de diversas obrigações fiscais 
entregues ao fisco estadual, que são enviadas por meio eletrônico em 
diferentes layouts e o ambiente SPED trará uma padronização para as 
mesmas. Essa escrituração, também deve ser validada com a assinatura digital 
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do representante legal da empresa e os seguintes livros são abrangidos: 
Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Inventário, Registro de 
Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados [IPI] e Registro de 
Apuração do ICMS. (Faria, 2010, p. 6). 

 

A EFD, em arquivo digital, constitui em um conjunto de escrituração de documentos 

fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da 

Secretaria da Receita Federal bem como no registro de apuração de impostos 

referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. (Brasil, 2006). 

 

Conforme a clausula segunda do convênio 143, o arquivo deverá ser assinado 

digitalmente de acordo com as Normas da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira [ICP-Brasil] pelo contribuinte, por seu representante legal ou por quem a 

legislação indicar. (Brasil, 2006). Ainda, conforme cláusula terceira: 

 

Convênio 143. A Escrituração Fiscal Digital é 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] ou do Imposto sobre Produtos 
Industrializados [IPI]. 
§ 1º O contribuinte poderá ser dispensado da obrigação estabelecida nesta 
cláusula, desde que a dispensa seja autorizada pelo fisco da unidade federada 
do contribuinte e pela Secretaria da Receita Federal. 
§ 2º O contribuinte obrigado à EFD, a critério da unidade federada, fica 
dispensado das obrigações de entrega dos arquivos estabelecidos pelo 
Convênio ICMS 57/95. (Brasil, 2006, p. 1). 

 

A EFD, substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros: Registro de 

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

Registro de Apuração do ICMS. 

 

2.5.4 Escrituração Fiscal Digital [EFD] Contribuições 

 

A EFD Contribuições é um arquivo digital com extensão ‘txt’, gerado eletronicamente, 

a partir de um software, com observância de um modelo de leiaute previamente 

padronizado, que visa sistematizar de forma mais eficaz e eficiente a relação 

fisco/contribuinte, no tocante à apuração e controle de créditos do PIS e COFINS, e 

da nova Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta [CPRB].  
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Instituída pela Instrução Normativa [IN] da RFB n. 1.052, de 05 de julho de 2010, e 

alterada pela IN 1.252 de 01 março de 2012 (Brasil, 2012), a EFD Contribuições 

também é uma das obrigações acessórias instituídas pelo projeto SPED ao qual se 

refere o Decreto n. 6.022 de 2007 (Brasil, 2007), que procura aproximar, o contribuinte 

do fisco, objetivando controlar e gerenciar as informações que são enviadas 

mensalmente, sobre os créditos e valores a serem repassados de PIS e COFINS pelo 

contribuinte. Assim, em síntese, a EFD Contribuições foi instituída para padronizar as 

apurações, criando um modelo de documento. O desafio das empresas é adequarem-

se ao padrão definido pela Receita Federal. 

 

A declaração emitida de forma eletrônica deverá ser transmitida ao ambiente SPED 

pelas pessoas jurídicas, nos prazos estabelecidos, sob a pena de multa administrativa 

pela falta de sua entrega. Deste modo, de acordo com a IN 1.252 de 01 de março de 

2012: 

 

A partir de sua base de dados, a pessoa jurídica deverá gerar um arquivo digital 
de acordo com leiaute estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil [RFB], informando todos os documentos fiscais e demais operações com 
repercussão no campo de incidência das contribuições sociais e dos créditos 
da não cumulatividade, bem como da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta, referentes a cada período de apuração das respectivas 
contribuições. Este arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo 
Programa Validador e Assinador [PVA EFD – Contribuições] disponibilizado no 
portal do SPED, na página eletrônica da RFB. (Brasil, 2012, p.1) 

 

Ainda, de acordo com a IN 1.252 de 01 de março de 2012: 

 

Art. 3. A EFD Contribuição emitida de forma eletrônica deverá ser assinada 
digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador constituído nos 
termos da Instrução Normativa RFB nº 944, de 29 de maio de 2009, utilizando-
se de certificado digital válido, emitido por entidade credenciada pela 
Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira (ICP - Brasil), que não tenha sido 
revogado e que ainda esteja dentro de seu prazo de validade, a fim de garantir 
a autoria do documento digital. (Brasil, 2012, p.1).  

 

A apresentação da EFD  Contribuições é mensal, devendo ser transmitido após sua 

validação e assinatura digital, até o 10º dia útil do segundo mês subsequente ao de 

referência da escrituração, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e 

cisão total ou parcial da empresa, conforme dispõe o parágrafo único do art. 8º da IN 
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1.252, “a geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não dispensam o 

contribuinte da guarda dos documentos que deram origem às informações neles 

constantes, na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação aplicável”. (Brasil, 

2012, p.1). Portanto, o fisco terá uma quantidade maior de informações, podendo 

assim com o cruzamento de dados identificar a evasão, sonegação e fraude, pois 

tornará muito mais eficaz a análise de dados. 

 

2.5.5 Escrituração Contábil Digital [ECD] 

 

A Escrituração Contábil Digital [ECD] foi criada em 19 de novembro de 2007 pela 

Instrução Normativa 787/2007 e trata basicamente da substituição, dos livros 

contábeis antes impressos em papel para a versão digital (FARIA et al., 2010). Esses 

livros são citados por Branco (2008) como: Diário e seus auxiliares, Razão e seus 

auxiliares, Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos 

assentamentos neles transcritos.  

 

Ficam obrigadas a adotar a ECD, segundo a IN RFB 787/2007, em relação aos fatos 

contábeis ocorridos a partir de janeiro de 2008 (Brasil, 2007), as sociedades 

empresárias sujeitas a acompanhamento econômico tributário diferenciado, nos 

termos da Portaria RFB 11.211/2007 (Brasil, 2007) e sujeitas à tributação do Imposto 

de Renda com base no Lucro Real. Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir 

de 1º de janeiro de 2009, as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do 

Imposto de Renda com base no Lucro Real.  

 

Com as alterações da IN RFB 787/2007 (Brasil, 2007), assim se propôs a IN RFB 

1.420/2012 (Brasil, 2012): 

 

Art. 3º Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2º do Decreto nº 
6.022, de 2007, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de 
janeiro de 2014: 
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; e 
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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 de 2012. 
IV - as Sociedades em Conta de Participação [SCP], como livros auxiliares do 
sócio ostensivo. 
§ 1º Fica facultada a entrega da ECD às demais pessoas jurídicas. (Brasil, 
2012, p. 1). 
 

2.5.6 Escrituração Contábil Fiscal [ECF] 

 

A Escrituração Contábil Fiscal [ECF] substitui a antiga Declaração de Informações 

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica [DIPJ], sendo transmitida anualmente ao 

Sistema Público de Escrituração Digital [SPED] até o último dia útil do mês de 

setembro, do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira, tratando-se de uma nova 

obrigação imposta às pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil. 

 

A empresa deverá informar na ECF, todas as operações que influenciem a 

composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica [IRPJ] e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [CSLL]. 

 

Através da Instrução Normativa RFB 1.422/2013 (Brasil, 2013) ficou estabelecido que 

a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as 

equiparadas, deverão apresentar a ECF de forma centralizada pela matriz. Entretanto, 

de acordo com Instrução Normativa RFB 1.422/2013, a obrigatoriedade da entrega da 

ECF não se aplica as seguintes entidades: 

 

I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei 
Complementar nº 123/2006; 
II - aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; e 
III - às pessoas jurídicas inativas; e 
IV - às pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos 
no ano-calendário, não tenham sido obrigadas à apresentação da Escrituração 
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social [Cofins] e da Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita [EFD-Contribuições], nos termos da Instrução Normativa RFB 
nº 1.252, de 1º de março de 2012. (Brasil, 2013, p.1). 
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O Jornal Visor Técnico (2015), elencou os maiores desafios para as empresas: 

 

É a vinculação das adições e exclusões efetuadas nas apurações do Imposto 
de Renda [IRPJ] e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [CSLL] ao 
efetivo lançamento contábil; a dificuldade de revisão das informações devido a 
inexistência de um formulário de preenchimento; e as possíveis inconsistências 
existentes entre as várias obrigações acessórias entregues a Receita Federal 
do Brasil ao longo do ano. (Jornal Visor Técnico, 2015, p. 1). 

 

Além disso, o mesmo autor também destaca que o preenchimento da ECF tem como 

ponto de partida as informações prestadas na ECD, o que permite um maior controle 

das informações prestadas.  

 

Como tudo será realizado no ambiente SPED, todos os dados serão 
rastreáveis, o que significa que as empresas estarão sendo constantemente 
‘auditadas’ pelas autoridades fiscais. Quanto antes os contribuintes se 
adaptarem as novas regras, maior o tempo para conferir os dados e fazer as 
correções necessárias antes da data limite. (Jornal Visor Técnico, 2015, p. 1). 
 

2.5.7 eSOCIAL 

 

De acordo com Duarte (2008), trata-se do maior e mais ambicioso projeto do SPED: 

o SPED Social ou eSocial. O projeto, que envolve a Receita Federal do Brasil, o 

Ministério do Trabalho e Emprego, o INSS e a Caixa Econômica Federal, tem como 

premissa a consolidação das obrigações acessórias da área trabalhista em uma única 

obrigação acessória.  

 

Está incluso no projeto a entrega de todas as declarações, resumos para recolhimento 

de tributos oriundos da relação trabalhista e previdenciária, bem como informações 

relevantes referente ao contrato de trabalho. Outro objetivo do projeto é ampliar o 

controle sobre a saúde e segurança do trabalhador, bem como os afastamentos e 

doenças ocorridas no trabalho, que deverão ser declarados quase de maneira 

instantânea quando a empresa tomar conhecimento de tais fatos. (Duarte, 2008). 

 

Conforme o cronograma que fixa as datas de obrigatoriedade para utilização do 

sistema, foi publicado no Diário Oficial da União [DOU], por meio da Resolução nº 1, 

de 24 de junho de 2015, do Comitê Diretivo do eSocial, que as empresas que tiveram 
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faturamento superior a R$ 78 milhões no ano de 2014, enviará a partir de setembro 

de 2016 a forma de preenchimento e a entrega de formulários e declarações relativas 

aos trabalhadores. (Brasil, 2015). As informações atualmente prestadas 

separadamente à Previdência Social, à Receita Federal e ao Ministério do Trabalho 

serão unificadas numa mesma plataforma. 

 

A resolução estabelece ainda que, a partir da competência de Janeiro de 2017, os 

demais empregadores, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte 

optantes pela sistemática de tributação do simples nacional, o empreendedor 

individual com empregado, o pequeno produtor rural, o contribuinte individual 

equiparado à empresa e o segurado especial que possua trabalhadores que prestam 

serviços, deverão enviar as informações sobre os seus empregados por meio do novo 

sistema. Já os eventos relativos ao ambiente de trabalho devem ser enviados pelos 

demais empregadores utilizando o eSocial a partir da competência Julho de 2017. 

(Brasil, 2015). 

 

Entretanto, conforme o Comitê Diretivo do eSocial publicado no dia 31 de agosto de 

2016, na Resolução nº 2, a norma traz a repactuação de prazos para a entrada em 

produção do sistema. Essa resolução nº 2 revoga a Resolução anterior, de 24 de junho 

de 2015 que estabelecia setembro de 2016 como prazo para entrada em produção do 

sistema. No novo prazo, o eSocial torna-se obrigatório a partir de janeiro de 2018 para 

empresas com faturamento acima de 78 milhões e em junho de 2018 para todas as 

outras. (Brasil, 2016). 

 

O eSocial, instituído pelo Decreto 8.373 de 11 de dezembro de 2014 (Brasil, 2014), já 

está parcialmente em operação por meio de um de seus módulos: o módulo do 

Empregador Doméstico, que materializa o disposto na Lei Complementar 150 de 1º 

de junho de 2015 (Brasil, 2015), que ampliou e garantiu direitos dos trabalhadores 

domésticos. O Módulo do Empregador Doméstico é responsável pela emissão mensal 

de mais de 1,2 milhão de guias de pagamento – Documentos de Arrecadação do 

eSocial.  
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2.6 Pesquisas recentes sobre o uso do SPED  

 

Alves Júnior, Medeiros & Sousa Neto (2012) entendem que, o SPED é uma 

sistemática inovadora e complexa, exigindo uma perfeita integração dos processos 

internos das organizações com os demais processos externos. Oliveira (2009) 

também ressalta que, o SPED promete agilizar os sistemas de arrecadação e 

fiscalização do governo, diminuindo o prazo dos contribuintes para correções de 

eventuais erros antes das ações punitivas do fisco, sendo este um importante fator a 

se considerar. 

 

Passos (2010) destaca que, de modo geral, o SPED consiste na modernização da 

sistemática da entrega das obrigações acessórias que eram realizadas por meio do 

papel, inseridas no meio digital, transmitidas pelos contribuintes às administrações 

tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se a certificação digital para fins de 

assinatura eletrônica, garantindo-se, assim, a validade jurídica. Além disso, o SPED 

consiste no cumprimento, de forma mais moderna, das obrigações acessórias para 

órgãos fiscalizadores por meio de arquivos eletrônicos digitais. As empresas deixam 

de enviar suas informações pela sistemática antiga, passando a enviar em formato 

digital com assinatura ICP. 

 

Reis & Pereira (2010), destacam a oportunidade de mudança nos procedimentos que 

eram então utilizados, baseados em conceitos tradicionais relativos a antigos 

paradigmas, por sistemas que demonstrem ser capazes de atender à demanda de 

informações dos gestores, para fazer frente às novas exigências e melhorar sua 

competitividade frente aos concorrentes. 

 

Para Costa, Soares, Santos, Tannus Filho & Ribeiro (2010), com o SPED o avanço 

tecnológico é inevitável, observando-se que ele impactará as empresas de modo 

geral, que, por sua vez, deverão buscar a profissionalização e um gerenciamento da 

atividade por meio de profissionais capacitados e qualificados para a sua operação. 

 

Alves Júnior, Medeiros & Sousa Neto (2012) entendem que, o SPED é uma 

sistemática inovadora e complexa, que exige uma perfeita integração dos processos 

internos das organizações com os demais processos externos. Oliveira (2009) 
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também ressalta que, o SPED promete agilizar os sistemas de arrecadação e 

fiscalização do governo, diminuindo o prazo dos contribuintes para correções de 

eventuais erros antes das ações punitivas do fisco, sendo este um importante fator a 

se considerar. Ainda, Neves Júnior, Oliveira & Carneiro (2011), destacam a discussão 

sobre o impacto do projeto do SPED para as empresas, o fisco, contabilistas e 

profissionais de tecnologia da informação. Essa implantação leva as empresas 

prestadoras de serviços contábeis e os profissionais da área a atuarem como uma 

conexão entre o Estado e seus clientes. Portanto, necessitam estar munidas de 

ferramentas atuais à implantação e ao domínio pleno de toda parte operacional e 

funcional do projeto. 

 

Koettker et al. (2012) ainda destacam que, progressivamente, o projeto do SPED tem 

a pretensão de abranger todas as empresas do País, envolvendo toda a organização 

na capacitação e treinamento dos colaboradores, objetivando as informações exigidas 

pela nova legislação em vigor. 

 

Alves Júnior, Medeiros & Sousa Neto (2012) entendem que, o SPED é um divisor de 

águas para as organizações, que precisam ter a capacidade de percepção antecipada 

das mudanças demandadas. Devem utilizar de maneira inteligente e estratégica o 

apoio que a área de tecnologia da informação pode proporcionar, no sentido de 

apreender as informações oportunas e de qualidade, para que suas decisões possam 

garantir com eficácia a administração dos processos de negócios, garantindo, assim, 

maior competitividade. 

 

2.7 Pesquisas recentes sobre a gestão tributária utilizando as Tecnologias da 

Informação 

 

A TI favorece a evolução do mercado disponibilizando recursos tecnológicos 

necessários ao acompanhamento do mercado global. É ela que transmite as 

ferramentas adequadas para operacionalização destas transações comercias globais 

de modo instantâneo e com custo benefício favorável, transformando as empresas 

locais em organizações internacionais. (Freitas & Teófilo, 2014). 
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A realidade tributária brasileira não é diferente, ela é notoriamente complexa, pois traz 

na maioria das vezes, desembolsos financeiros desnecessários às empresas, 

causando-lhes a constante insegurança de estar ou não cumprindo com todas as 

obrigações exigidas pelo ente tributante. As empresas contam com vários 

favorecimentos em termos de redução dessa carga tributária, entretanto, muitas 

vezes, por falta de conhecimento ou mesmo de preocupação com o tema, os 

empresários deixam de buscar alternativas, dentro do permitido pela lei, abrindo mão 

da possibilidade de redução do valor a ser pago em tributos mensalmente e, assim, 

conseguir reinvestir no desenvolvimento do seu negócio, ou mesmo conseguir lucrar, 

efetivamente, com ele. (Esnolde; Gallo & Parisi, 2009). 

 

Segundo Soares (2008), a gestão tributária deve ser compreendida como atividade 

integrante do processo gerencial de uma sociedade empresária, cujo objetivo é avaliar 

as condições legais vigentes, relacionadas ao pagamento de tributos e o cumprimento 

das obrigações acessórias e, diante das alternativas existentes, adotar, 

preventivamente, aquelas que se demonstrarem menos onerosas.  

 

Para Borges, Gil & Parisi (2003), a necessidade de alinhamento estratégico da 

utilização da TI, visando à continuidade dos negócios da organização em face da 

concorrência, requer do gestor de TI capacidade de avaliar sua contribuição no 

resultado global do negócio. 

 

Na esfera tributária não é diferente, a nova realidade provoca uma reorganização 

intensa nas empresas, gerando modificações nas organizações. O uso da Tecnologia 

da Informação emerge como apoio a estratégia para ganhar vantagens competitivas 

sustentáveis. (Duarte, 2008). 

 

Para Freitas & Teófilo (2014), a partir da utilização de ferramentas tecnológicas, a 

tecnologia da informação também transforma atividades e seus procedimentos, 

enxugando e reestruturando o trabalho empresarial. Através de uma análise e revisão 

do modo como as rotinas estão sendo executadas, é possível encontrar erros, 

desperdícios de tempo ou de qualidade. Reformulando-as e colocando dispositivos 

tecnológicos em tais rotinas é possível alcançar melhorias drásticas de custos, 

qualidade atendimento e agilidade. 
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A utilização da TI em uma organização, não possibilita somente a informação ao 

suporte para a tomada de decisão, mas, também respostas ás operações diárias, 

agregando, assim, valores aos processos da organização. Normalmente, existe 

grande dificuldade em se avaliar de forma quantitativa, como a TI pode trazer 

benefícios para uma empresa, no entanto se utilizado sob determinadas condições, 

pode-se afirmar, segundo Oliveira (2002), que ele proporciona alguns benefícios para 

as empresas: 

 

1-Redução de custos das operações; 
2-Melhoria no acesso às informações, propiciando relatórios mais precisos e 
rápidos, com menor esforço; 
3-Melhoria na produtividade, tanto setorial quanto global; 
4-Melhoria nos serviços realizados e oferecidos; 
5-Melhoria na tomada de decisão, por meio do fornecimento de informações 
mais rápidas e precisas;  
6-Estímulo de maior interação entre os tomadores de decisão; 
7-Fornecimento de melhores projeções dos efeitos de decisão; 
8Melhoria na estrutura organizacional, por facilitar o fluxo de informações; 
9-Melhoria na estrutura do poder, propiciando maior poder para aqueles que 
entendem e controlam o sistema; 
10-Redução do grau de concentração da decisão na empresa; 
11-Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os acontecimentos não 
previstos, a partir das constantes mutações nos fatores ambientais; 
12-Otimização na prestação dos seus serviços aos clientes; 
13-Melhor interação com seus fornecedores; 
14-Melhoria nas atitudes e atividades dos funcionários da empresa; 
15-Aumento do nível de motivação das pessoas envolvidas; 
16-Melhoria nas atitudes e atividades dos funcionários da empresa; 
17-Aumento do nível de motivação das pessoas envolvidas; 
18-Redução da mão-de-obra burocrática; e, 
19-Redução dos níveis hierárquicos. (Oliveira, 2002, p.185). 

 

Deste modo, conforme mencionado por Oliveira (2002), a TI também assume papel 

fundamental no controle e qualidade das informações enviadas ao fisco, através das 

obrigações acessórias. De acordo com o artigo 113, § 2, do CTN (Brasil, 1996), a 

obrigação é acessória quando, por força de lei, a prestação a ser cumprida é a de 

fazer ou não fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja feita pelo Fisco, tudo no 

interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Logo, o pagamento do tributo 

é a obrigação principal e a entrega dessas informações é a obrigação acessória. 

Ainda, segundo Negruni (2012), com a necessidade de aumentar o controle e a 

arrecadação tributária e diminuir a sonegação, o Brasil adotou o ‘Governo eletrônico’, 
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objetivando aumentar a eficiência e a eficaz do controle das informações enviadas 

nas obrigações acessória.  

 

O projeto SPED que está causando uma verdadeira revolução no modelo de 
entrega das informações fiscais das empresas, que estão sendo obrigadas a 
evoluir suas tradicionais planilhas e formulários de contabilidade para 
modernos sistemas digitais de entrega e arquivamento de informações. No 
enfrentamento destas mudanças, os departamentos fiscais e contábeis estão 
buscando, cada vez mais de forma rápida, o auxílio de ferramentas que 
consigam garantir a conformidade com as complexas exigências da legislação. 
(Negruni, 2012, p. 47). 

 

De uma forma resumida, pode ser exemplificar que o ciclo de informações que as 

organizações processam e transmitem ao governo são: (1) para produzir, uma fábrica 

necessita de matéria-prima, a qual é comprada de seus fornecedores; (2) estes 

fornecedores, ou no faturamento por nota fiscal eletrônica, ou por declarações por 

meio do SPED, informam ao governo que forneceram determinada matéria-prima para 

determinado cliente, a fábrica; (3) a fábrica, por sua vez, em determinado momento 

necessita declarar para o governo que comprou determinada matéria-prima do 

fornecedor e utilizou a mesma em seu processo produtivo ou a deixou em seu 

estoque; (4) as informações que constam neste processo de compra e venda e que 

são repassadas para o governo, são bem completas e em muitos casos a 

transferência é instantânea; (5) o cruzamento dessas informações possibilita que 

sejam identificados a origem e destino das transações e distorções entre elas. 

(Negruni, 2012). 

 

Santos, Silva & Neves (2011) afirmam que, com os avanços tecnológicos dos últimos 

anos, o fisco estendeu sua capacidade de fiscalização: aumentou os meios de 

acompanhar as ações das empresas com o incremento da tecnologia da informação. 

Neste contexto, as organizações devem apresentar uma nova postura, cultivar novas 

habilidades e aumentar suas competências, a fim de vencer e ultrapassar as barreiras 

e as mudanças impostas por essa nova tecnologia digital. O risco desta operação 

provoca a necessidade de investimento em infraestrutura de TI. Mello (2010) afirma 

que, neste novo cenário, as empresas passam a ter uma preocupação maior com a 

qualidade das suas informações e, para tanto, realizam revisão de seus processos 

internos e de seus cadastros, contribuindo para a redução de erros e retrabalhos. 
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Portanto, a implantação dessas novas técnicas digitais, de exigência do fisco, poderá 

ocasionar benefícios e oportunidades para as organizações, bem como a redução do 

risco tributário.  

 
2.8 O Contexto da pesquisa: As transformações advindas com o SPED   

 

No Brasil, por meio do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, instituiu-se o 

Sistema Público de Escrituração Digital [SPED], que faz parte do Programa de 

Aceleração do Crescimento [PAC] e tem como objetivos melhorar o controle de 

processo e apoio ao fisco, proporcionar maior rapidez de acesso às informações dos 

contribuintes e criar uma fiscalização mais efetiva das operações das empresas com 

o cruzamento de dados por meio de auditorias eletrônicas (Brasil, 2007).  

 

Com a implantação do SPED, acredita-se que os contribuintes passarão a ter uma 

postura diferente em relação ao cumprimento das obrigações principais e acessórias, 

já que serão fiscalizados e monitorados de forma continua. Neste novo modelo, as 

informações, antes enviadas para os órgãos fiscalizadores em papel, passam a ser 

feitas por meio de um sistema digital, em arquivos eletrônicos, e são passadas para 

uma base de dados única. Com isto, espera-se o combate à sonegação, o aumento 

da arrecadação para financiar os gastos públicos e, consequentemente, uma 

transformação na gestão tributária das organizações.  

 

Com o processo de transformação por meio da atual forma de fiscalização eletrônica, 

as organizações têm buscado desenvolver novas tecnologias por intermédio de 

softwares, para terem condições de acompanhar e atender as exigências dos órgãos 

fiscalizadores e aprimorarem sua gestão tributária. Além disso, estão tendo que 

melhorar os cadastros de clientes e fornecedores, os registros de operações, os 

controles de estoques, as apurações de tributos, bem como treinar pessoas e 

contratar novos empregados.  

  

É possível perceber que as mudanças advindas do SPED podem ter transformado: 

(1) as empresas diante das várias alterações nos procedimentos tributários; (2) os 

contadores, diante das funções e responsabilidades relacionadas aos novos aspectos 
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fiscais e contábeis e; (3) os órgãos fiscalizadores, que passam a utilizar uma nova 

ferramenta de fiscalização para combate à sonegação.  

 

Assim, o SPED é uma sistemática inovadora e complexa, que exige uma perfeita 

integração dos processos internos das organizações com os demais processos 

externos. Tal sinergia poderá promover ganhos consideráveis na gestão tributária das 

organizações, devido as empresas terem informações suficientes para ‘acalmar’ o 

fisco, e ainda as utilizarem para gerir seus negócios, diferenciando-se de seus 

concorrentes por meio de decisões inteligentes e bem fundamentadas.  
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3 Procedimentos Metodológicos  

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que foram utilizados para a 

resposta à pergunta orientadora. A metodologia, de acordo com Gil (2008, p.19), é “o 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que estão postos”.  

 

Quanto aos fins, a pesquisa foi do tipo descritiva, objetivando expor características 

claras e bem delineadas do projeto SPED. Quanto aos meios, foi do tipo bibliográfica 

e de estudo de múltiplos casos. Também, foi definida a unidade de análise e a unidade 

de observação e, por fim, os instrumentos de coleta e a técnica de análise de dados 

que utilizados para responder aos objetivos da pesquisa.  

 

Para a realização deste trabalho, a abordagem escolhida foi do tipo pesquisa 

qualitativa, realizada através de entrevistas semiestruturadas com os gestores e 

contadores escolhidos através da técnica de amostragem não probabilística 

intencional.  

 

Conforme Mattos & Lincoln (2005), na entrevista semiestruturada, o investigador tem 

uma lista de questões ou tópicos para serem preenchidos ou respondidos, do mesmo 

modo que um questionário.  

 

Para Manzini (1990) a entrevista semiestruturada desenvolve-se focalizada em um 

assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à 

entrevista. Esse tipo de entrevista pode fazer surgir informações de forma mais livre e 

as respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas.  

 

A entrevista objetivou buscar informações a respeito da opinião e das percepções dos 

gestores em relação às transformações provocadas pelo SPED na gestão tributária 

das organizações.  
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3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo, de natureza qualitativa, com a 

realização de entrevistas semiestruturadas, pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo.  

 

De acordo com Gil (2008), os estudos descritivos são geralmente realizados pelos 

pesquisadores sociais que pretendem estruturar o conhecimento para, então, aplicá-

lo no futuro. Na realidade, esse tipo de investigação não pretende estabelecer 

relações de causa e efeito, nem explicar fenômenos, mas apresentá-los para uma 

análise posterior.  

 

Para Bio (2007), a pesquisa descritiva observa, registra, analisa, classifica e interpreta 

os dados, sem interferência do pesquisador. Além de usar de técnicas padronizadas 

de coleta de dados – questionário e observação sistemática –, característica 

predominante durante a realização de toda essa pesquisa. 

 

Desse modo, esse trabalho justifica-se como de caráter descritivo, pois os dados 

coletados foram confrontados e analisados a partir dos questionários aplicados, sem 

interferência do autor, com o levantamento da bibliografia em questão e a pesquisa 

de campo realizada nas empresas. 

 

3.2 Modelo de pesquisa  

 

O modelo de pesquisa é baseado em um estudo multicaso, em empresas do ramo 

industrial, de médio e grande porte, que sofreram transformações com essas novas 

exigências da tecnologia governamental. Conforme Yin (2001), o multicaso é 

caracterizado pelo maior foco na compreensão e na comparação qualitativa dos 

fenômenos. O estudo multicaso proporciona uma maior abrangência dos resultados, 

não se limitando às informações de uma só empresa. 

 

O desenvolvimento da fase principal do estudo seguiu o protocolo inicial, normalmente 

proposto para o desenvolvimento de estudos de caso (Miles & Huberman,1994; Yin, 

2001). Assim, o trabalho iniciou-se por uma fase preparatória que permitiu garantir a 
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eficácia no seu desenvolvimento especificamente: (1) a elaboração do cronograma de 

estudo multicaso e; (2) um ensaio prévio dos aspectos citados como mais críticos 

desse estudo para serem transformados posteriormente em questionário. 

 

Numa segunda fase, procedeu a coleta das informações, aplicando os questionários, 

iniciando desde uma primeira análise deste material, que embora mais superficial do 

que a análise final, permitiu ir confirmando ou adaptando o cronograma inicial.  

 

Num terceiro momento, procedeu a análise final das informações e a elaboração do 

relatório do estudo multicaso. 

 

A Figura 2 busca retratar, de forma resumida, os aspectos metodológicos adotados 

nesta pesquisa. 

 
Figura 2. Aspectos Metodológicos.             
Fonte: Elaborado pelo Autor  

 

3.3. Unidades de análise e observação 

 

“A unidade de análise corresponde às variáveis ou fenômenos que foram sendo 

estudados e o problema de pesquisa que se referem e sobre o qual se coletam e 

analisam dados”. (Collis & Hussey, 2005. p.73). 

Descritiva 
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Na visão de Yin (2001), a unidade de análise está relacionada ao modo como a 

pergunta de pesquisa foi definida. Sobre isso, Pozzebon & Freitas (1998, p. 147) 

informam que, “nos estudos de caso, a pesquisa pode ser composta por indivíduos 

grupos ou organizações, ou ainda por projetos, sistemas ou processos decisórios 

específicos”. 

 

Assim, após analisar a pergunta principal de pesquisa e seus objetivos, a unidade de 

análise é a seleção de dezoito empresas do ramo industrial, de médio e grande porte, 

definidas através da técnica de amostragem não probabilística intencional, as quais 

fornecerão o ambiente onde a pesquisa será realizada. São empresas que estão 

obrigadas pela legislação fiscal e tributária a atenderem e enviarem suas informações 

mediante a tecnologia digital via SPED. Conforme legislação, atualmente, não são 

todas as empresas que estão obrigadas a adotarem essas exigências, por isso, a 

escolha do porte das empresas em médias e grandes. 

 

A unidade de observação reúne gestores e contadores das empresas objeto da 

análise, pelo fato de os respondentes obterem acesso às informações e de terem 

conhecimentos técnicos sobre as inovações advindas com o SPED, e também devido 

à vivência e acompanhamento da evolução do projeto, além de terem participado da 

maioria das mudanças advindas do SPED na organização. 

 

São pesquisadas as transformações na competitividade das organizações, mediante 

inovações na gestão tributária via tecnologia da informação, referente à implantação 

da obrigação acessória do subprojeto do SPED, denominado EFD ICMS/IPI, devido à 

similaridade de exigência para as empresas objeto de pesquisa.  

 

3.4 Técnica de coleta de dados 

 

Para coletar os dados essenciais à pesquisa, foi realizada a técnica de entrevista. 

 

A entrevista é uma técnica em que o investigador se apresenta frente ao 
investigado e lhe formula perguntas com o objetivo de obtenção dos dados que 
interessam a investigação sendo uma forma de diálogo assimétrico em que 
uma das partes busca coletar informações e a outra se apresenta como a fonte 
desses dados. (Gil, 2008, p. 109). 
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As entrevistas foram realizadas junto a gestores e contadores de empresas objetos 

desse trabalho, e foram definidos a partir da técnica de amostragem não probabilística 

intencional, a fim de se obter informações precisas e relevantes sobre as 

transformações na competitividade das organizações mediante inovações na gestão 

tributária via TI. 

 

A pesquisa em questão foi uma pesquisa qualitativa, baseando-se em um estudo 

multicaso, amparada por roteiro de entrevista semiestruturada, com análise de 

conteúdo, pesquisa documental e de campo. Como exposto por Collis & Hussey 

(2005), as entrevistas são associadas às metodologias qualitativas. Seu objetivo é 

descobrir o que um grupo selecionado de participantes faz, pensa ou sente.  

 

A coleta de dados foi feita através de entrevistas que se basearam em um roteiro de 

entrevista semiestruturado, com 16 perguntas abertas e que se encontra no Apêndice 

B desta dissertação. O objetivo de adotar um roteiro de entrevistas semiestruturado 

justificou-se pelo fato do estudo ser de natureza qualitativa. A entrevista, segundo 

Marconi & Lakatos (2008), é um procedimento de investigação social, seja para coleta 

de dados ou para diagnosticar e tratar um problema. De acordo com Selltiz (1967), a 

entrevista, enquanto técnica de coleta de dados, é adequada para a obtenção de 

informações sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, 

pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como suas explicações ou razões sobre 

coisas precedentes.    

  

Para que as entrevistas fossem realizadas, foram realizados contatos, por meio de 

telefonemas, no período de 24 de outubro de 2016 a 23 de fevereiro de 2017. Em 

seguida, após os contadores e gestores demonstraram interesse em contribuir com a 

pesquisa, foi enviada, via e-mail, a carta de apresentação do estudo, que se encontra 

no Apêndice A desta dissertação, detalhando as intenções da pesquisa, o tempo de 

duração e a sugestão de dia e horário para a realização da entrevista. Todos os e-

mails encaminhados pelo pesquisador foram registrados em uma planilha Excel, que 

contém dados e contatos pessoais dos contadores e gestores, informações e contatos 

das empresas e, ainda, as indicações de dia e horário para as entrevistas.   
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A confirmação pelos contadores e gestores da data e horário das entrevistas deu-se 

por meio de telefone e e-mail. A maioria deles confirmou ou remarcou a entrevista por 

telefone. Todos os agendamentos confirmados foram registrados no arquivo Excel já 

citado. Ao término das marcações das entrevistas, os dias e horários de entrevistadas 

foram transferidos para a agenda pessoal do pesquisador, para que ele pudesse 

comparecer às empresas para a realização do estudo.   

  

As entrevistas tiveram, em média, duração de 1 hora e 10 minutos e foram realizadas, 

impreterivelmente, nas próprias sedes das empresas pesquisadas. As entrevistas 

foram gravadas pelo pesquisador e, posteriormente, transcritas para a análise.    

 

3.5 Técnica de análise dos dados 
 

Para análise dos dados foi utilizado o método da análise de conteúdo, pesquisa 

documental e de campo, realizando-se as avaliações dos depoimentos dos 

entrevistados, a partir do paradigma interpretativo, por se encaixar exatamente com o 

tipo de informações de caráter subjetivo que predomina na entrevista. De acordo com 

Morgan (1996), o paradigma interpretativo desafia diretamente a preocupação com a 

certeza que caracteriza a perspectiva funcionalista; contudo, mantém também a 

preocupação com a regulação social, embora do ponto de vista subjetivista, já que se 

baseia na visão de que as pessoas constroem e mantêm simbólica e socialmente suas 

próprias realidades organizacionais.  

 
 

Foram entrevistados os 18 contadores e 18 gestores das 18 empresas contactadas, 

devido à vivência e acompanhamento da evolução do projeto, além de terem 

participado da maioria das mudanças advindas do SPED nas organizações, tendo 

domínio para responder às perguntas definidas no roteiro semiestruturado. A 

amostragem foi do tipo não probabilística convencional (ou intencional). 

  

Sobre a amostragem não probabilística intencional, comentam Samara e Barros 

(2002, p. 94) que, “os elementos da amostra são selecionados segundo um critério de 

julgamento do pesquisador, tendo como base o que se acredita que o elemento 

selecionado possa fornecer ao estudo”.   
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Amostragem não probabilística: aquela em que a seleção dos elementos da 
população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento 
do pesquisador ou do entrevistador no campo. Não há nenhuma chance 
conhecida de que um elemento qualquer da população venha a fazer parte da 
amostra. As amostragens não probabilísticas geram amostras probabilísticas. 
(Mattar, 2001, p.132).  
  

A amostra, portanto, foi direcionada para garantir que os elementos selecionados 

fossem os mais adequados para evitar resultados enganosos.  

 

3.6 Estratégia de tratamento e análise de dados   

   

A estratégia de tratamento e análise de dados é uma das etapas mais complexas de 

uma pesquisa científica. O pesquisador deve escolher com zelo o método a ser 

utilizado para que o resultado espelhe a realidade:   

 

Talvez a fase de analisar os dados, na execução de uma pesquisa científica, 
seja um dos momentos mais nevrálgicos e a escolha do método ou da técnica 
para a sua realização necessite do pesquisador muita atenção e cuidado. Essa 
escolha realmente tem que ser adequada e proporcionar a exploração dos 
dados em toda a sua riqueza e possibilidades. (Campos, 2004, p.1).  
 
 

A análise qualitativa foi realizada mediante as técnicas de análise do tipo análise de 

conteúdo e pesquisa documental. O pesquisador, que realizou a pesquisa no período 

de 24 de outubro de 2016 a 23 de fevereiro de 2017, optou por se deslocar ao 

ambiente da entrevista alguns minutos antes do horário marcado. As impressões 

sobre as organizações foram transcritas e utilizadas, posteriormente, para a análise 

dos dados. O caderno foi denominado pelo pesquisador como ‘Diário de Bordo’. 

Também, no Diário de Bordo, foram registradas todas as percepções do pesquisador 

sobre a entrevista e frases que a impactaram, revelando, assim, com maior exatidão, 

o contexto dos gestores e contadores estudados. Todas as observações foram 

registradas, impreterivelmente, no mesmo dia da entrevista, com o objetivo de manter 

fidelidade aos dados coletados e também evitar possíveis esquecimentos.   

 

Bardin (2011), conceitua a análise de conteúdo como um método de investigação 

específico e a classifica como ‘diretivas’ ou ‘não diretivas’; ou seja, fechadas e abertas.  
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A análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho metodológico 
em constante aperfeiçoamento. Uma análise de conteúdo não deixa de ser uma 
análise de significados; ao contrário, ocupa-se de uma descrição objetiva, 
sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das comunicações e de sua 
respectiva interpretação. (Bardin, 2011, p. 15). 

 

O Quadro 5, na sequência, apresenta as estratégias utilizadas na coleta e análise dos 

dados, e correlaciona os objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os 

autores que dão sustentação teórica para o assunto abordado, o tipo de técnica de 

coleta de dados e as técnicas de análise de dados.   

 

Quadro 5  
Síntese da Estratégia Metodológica 
 

Objetivos 
específicos 

Autores 
Técnica de 
coleta de 

dados 

Técnica de 
análise dos 

dados 

Identificar as 
obrigações 
acessórias 

instituídas no 
novo cenário 

tributário, após 
implementação 

do SPED; 

Brasil, Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 
2007. 
Azevedo, O. R; & Mariano, P. A. (2009). 
Duarte, R. D. (2008). 
Young, Lúcia Helena Briski. (2009) 
Passos, G. R. P.; Silva, A. F.; Gallo, M. F.; 
Pereira, C. A. (2011) 
Silva, A. F., Passos, G. R. P., Gallo, M. F., & 
Peters, M. R. S. (2013) 
Jordão, R. V. D., Silva, M. S., Vasconcelos, 
M. C. R. L., & Brasil, H. G. (2015) 
Rossetti, A. G.; Morales, A. B. T. (2007). 

Pesquisa 
bibliográfica, 
entrevistas e 
pesquisa 
documental  

Referencial 
Teórico e 
Entrevistas 
semi-
estruturadas 

Verificar as 
possibilidades 

de 
transformação 
das exigências 

do fisco via 
SPED em 

instrumentos 
de gestão e de 

redução do 
risco tributário; 

Laudon K. C. ; Laudon J. P. (2007) 
Cordeiro, A.; Klann, R. C. (2015) 
Azevedo, O. R; & Mariano, P. A. (2009). 
Duarte, R. D. (2008). 
Passos, G. R. P.; Silva, A. F.; Gallo, M. F.; 
Pereira, C. A. (2011) 
Silva, A. F., Passos, G. R. P., Gallo, M. F., & 
Peters, M. R. S. (2013) 
Jordão, R. V. D., Silva, M. S., Vasconcelos, 
M. C. R. L., & Brasil, H. G. (2015) 
PADOVEZE, Claudio Luiz. 
Koettker, B. H. S. (2012) 
Koettker, B. H. S.; PETRI, S. M.; 
Casagrande, M. D. H.; Petri, L. R. F.; 
Ferreira, L. F. (2012) 
Passos, G. R. P. (2010) 
Neves Jr., I. J. das; Oliveira, C. M. de; 
Carneiro, E. E. (2011) 

Pesquisa 
bibliográfica, 
entrevistas 
e pesquisa 
documental 

Referencial 
Teórico e 
Entrevistas 
semi-
estruturadas 

Analisar a 
possibilidade 
de utilização 

das obrigações 
tributárias 

Brasil, Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 
2007. 
Cordeiro, A.; Klann, R. C. (2015) 
Azevedo, O. R; & Mariano, P. A. (2009). 
Duarte, R. D. (2008). 

Pesquisa 
bibliográfica, 
entrevistas 
e pesquisa 
documental 

Referencial 
Teórico; 
Entrevistas 
semi-
estruturadas 
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acessórias via 
SPED como 

instrumentos 
em benefício da 
competitividade 

empresarial. 

Young, L. H. B. (2009) 
Laudon K. C. ; Laudon J. P. (2007) 
Passos, G. R. P.; Silva, A. F.; Gallo, M. F.; 
Pereira, C. A. (2011) 
Silva, A. F., Passos, G. R. P., Gallo, M. F., & 
Peters, M. R. S. (2013) 
Jordão, R. V. D., Silva, M. S., Vasconcelos, 
M. C. R. L., & Brasil, H. G. (2015) 
PADOVEZE, Claudio Luiz. 
Koettker, B. H. S. (2012) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 Análise dos Resultados  

 

Este capítulo apresenta e analisa as observações coletadas pelo pesquisador e, 

também, as respostas dadas pelos contadores e gestores das empresas na pesquisa 

de campo, após serem entrevistados com base no roteiro semiestruturado. Serão 

apresentados quadros sínteses que organizam afirmações feitas pelos entrevistados 

e embasaram as análises sobre as transformações provocadas pelo SPED na gestão 

tributária das organizações 

 

Para preservar a identidade das empresas, foram omitidas as razões sociais. As 

organizações são apresentadas somente por município e porte de faturamento. As 

identidades dos entrevistados também foram omitidas. Eles serão identificados 

somente com as terminologias EC1, correspondente ao primeiro entrevistado e 

contador, EG2 para o segundo entrevistado sendo gestor e, assim, sucessivamente, 

até o código EC35 e EG36, correspondente ao trigésimo sexto entrevistado.   

 

4.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa  

 

Todos os entrevistados são gestores ou contadores, com influência na tomada de 

decisões em suas empresas, envolvidos com a gestão organizacional da empresa 

que atuam, além de vivenciarem constantemente as práticas advindas da tecnologia, 

tributos, obrigações acessórias – SPED –, dentre outras. 

 

O Quadro 6, na sequência, sintetiza dados que caracterizam o perfil dos entrevistados. 
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Quadro 6  
Síntese do Perfil dos Entrevistados      
 

Entrevistado Cargo 
Porte da 

Empresa 
Município 

          EC1 Contador Grande Porte Três Corações 

EG2 Gestor Grande Porte Três Corações 

EC3 Contador Médio Porte Três Pontas 
EG4 Gestor Médio Porte Três Pontas 

EC5 Contador Médio Porte Conceição da Aparecida 
EG6 Gestor Médio Porte Conceição da Aparecida 

EC7 Contador Médio Porte Pouso Alegre 
EG8 Gestor Médio Porte Pouso Alegre 

EC9 Contador Grande Porte Varginha 
EG10 Gestor Grande Porte Varginha 

EC11 Contador Grande Porte Varginha 
EG12 Gestor Grande Porte Varginha 

EC13 Contador Grande Porte Elói Mendes 
EG14 Gestor Grande Porte Elói Mendes 

EC15 Contador Médio Porte Três Pontas 
EG16 Gestor Médio Porte Três Pontas 

EC17 Contador Grande Porte Três Pontas 
EG18 Gestor Grande Porte Três Pontas 

EC19 Contador Grande Porte Varginha 
EG20 Gestor Grande Porte Varginha 

EC21 Contador Grande Porte Varginha 
EG22 Gestor Grande Porte Varginha 

EC23 Contador Grande Porte Varginha 
EG24 Gestor Grande Porte Varginha 

EC25 Contador Médio Porte Machado 
EG26 Gestor Médio Porte Machado 

EC27 Contador Grande Porte Varginha 
EG28 Gestor Grande Porte Varginha 

EC29 Contador Médio Porte Elói Mendes 
EG30 Gestor Médio Porte Elói Mendes 

EC31 Contador Médio Porte Três Corações 
EG32 Gestor Médio Porte Três Corações 

EC33 Contador Médio Porte Varginha 
EG34 Gestor Médio Porte Varginha 
EC35 Contador Médio Porte Varginha 

EG36 Gestor Médio Porte Varginha 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

4.2 As obrigações acessórias advindas com o SPED  

 

O primeiro objetivo específico desta pesquisa visou identificar as obrigações 

acessórias instituídas no novo cenário tributário, após implementação do SPED. As 

obrigações acessórias advindas do SPED são várias, e algumas delas especificas 
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para determinados tipos de empresa. Na pesquisa realizada, é possível analisar que 

todos os entrevistados, exceto os entrevistados EG4 e EG14, que são gestores, 

alegaram que, embora participem dos projetos do SPED e suas consequências na 

tomada de decisão, não têm o conhecimento técnico para identificar, 

especificadamente, cada obrigação que a empresa teve que aderir.  

 

É comum a todas as empresas, conforme entrevistas realizadas, a utilização da 

obrigação acessória dos seguintes projetos: (1) Nota fiscal eletrônica [NF-e]; (2) 

Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação e do imposto sobre os produtos industrializado [EFD 

ICMS/IPI] e; (3) Escrituração Fiscal Digital das Contribuições [EFC Contribuições].  

 

Observa-se que o entrevistado EC21, em sua resposta, é minucioso, dizendo que: 

 

O SPED abrange Documentos Fiscais e Escriturações Fiscais e Contábeis, 
substituindo documentos e livros em papel. Atualmente nossa empresa já 
aderiu ao projeto da Nota Fiscal Eletrônica [NF-e], Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica [NFS-e], Conhecimento de Transporte Eletrônico [CT-e], 
Manifestação do Destinatário [MD-e], Manifesto Eletrônico de Documento 
Fiscal [MDF-e], Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI [SPED Fiscal], 
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins [EFD-
Contribuições], Escrituração Contábil Digital [ECD – SPED Contábil], 
Escrituração Contábil Fiscal [ECF] e já estamos preparando para Escrituração 
Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária 
Substituída [EFD-Reinf], Prestação de informações relativas às operações 
financeiras [e-Financeira], e Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas [eSocial]. (Entrevistado E21). 
 

Outros entrevistados também foram minuciosos em suas respostas, conforme o 

Quadro 7, na sequência. 
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Quadro 7 
Síntese das obrigações acessórias que as empresas estão obrigadas com 
implementação do projeto SPED  
Município Porte da 

Empresa 
Cargo Entrevistado Quais as obrigações acessórias a 

empresa está obrigada com 
implementação do projeto SPED? 

Três 

Pontas 

Médio 

Porte 

Contador EC3 A empresa "X" está diretamente 

obrigada aos seguintes módulos do 

SPED: ECD, ECF, EFD Contribuições, 

EFD ICMS IPI, NFe, NFS-e. 

Indiretamente por ser tomadora de 

serviço de transporte está recebendo 

CTe. Possui outras obrigações fora do 

projeto SPED como GIA ST, DAPI, 

SEFIP, CAGED, DCTF, Manutenção 

de Regime Especial e RAIS. 

Varginha Grande 
Porte 

Contador EC9 ECF – Escrituração Contábil Fiscal; 
ECD – Escrituração Contábil Digital; 
EFD Contribuições – Escrituração 
Fiscal Digital (PIS/COFINS); EFD 
Fiscal -Escrituração Fiscal Digital - NF-
e 

Varginha Grande 
Porte 

Gestor EG10 ECF – Escrituração Contábil Fiscal; 
ECD – Escrituração Contábil Digital; 
EFD Contribuições – Escrituração 
Fiscal Digital (PIS/COFINS); EFD 
ICMS IPI – Escrituração Fiscal Digital 
e NF-e 

Varginha Grande 
Porte 

Contador EC11 NF-e, MDF-e, SED FISCAL, EFD 
CONTRIBUIÇÕES, ECD, ECF, e 
futuramente o e-SOCIAL. 
Tem uma transportadora também que 
tem o CT-e. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte 

Contador EC13 Estamos obrigados à entrega das 
seguintes obrigações: NF-e, MDF-e, 
EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições, 
ECD e ECF e futuramente ao eSocial. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte 

Contador EC17 NFE, SPED Fiscal (ICMS/IPI), SPED 
Contribuições, Bloco K, E-social, 
Fcont, SPED Contabil, ECF, Reinf. 

Varginha Grande 
Porte 

Gestor EG20 SPED fiscal, incluindo o bloco K 
(alguns registros exigidos a partir de 
janeiro de 2017), SPED Contábil, 
SPED Contribuições 

Varginha Grande 
Porte 

Gestor EG24 É uma empresa de Lucro Real do 
Ramo comercial de MG – Atualmente 
entregamos à ECD, ECF, EFD 
Contribuições, EFD IPI/ICMS, DAPI, 
DIRF, RAIS, CAGED, NFe,  

Varginha Médio 
Porte 

Gestor EG36 Com a chegada do projeto SPED, a 
nossa empresa foi obrigada a enviar 
as obrigações EFD – PIS e COFINS, 
ECF e ECD. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
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Também, foi questionado sobre como a empresa preparou-se para adotar essas 

novas exigências advindas do SPED e, as respostas foram diversas. A grande maioria 

dos entrevistados apontou que se utilizou da troca de software, auxilio de empresa 

terceirizada de consultoria, treinamentos, e etc. O entrevistado EC25 apontou que na 

sua empresa “não houve uma preparação prévia, o que tem prejudicado os trabalhos 

relacionados ao SPED atualmente”.   

 

No quadro 8, que segue, são organizadas algumas outras respostas que merecem 

destaque. Os participantes da pesquisa foram, ainda, interrogados sobre os principais 

investimentos efetuados para o cumprimento do SPED. As principais respostas foram 

organizadas no Quadro 9, também na sequência. 

 

Quadro 8  
Síntese do preparo das empresas para adotar as exigências advindas do SPED 
Município Porte da 

Empresa 
Cargo Entrevistado Como a empresa preparou-se para adotar 

as novas exigências advindas do SPED? 

Três 

Corações 

Grande 

Porte 
Contador        EC1 

Qualificando os colaborados, revisando 

processos, corrigindo sistema. 

Três 
Corações 

Grande 
Porte 

Gestor EG2 
Treinamentos, apoio de consultorias externas, 
revisão dos processos e saneamento das 
bases de cadastro 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte 

Contador EC13 

A adaptação por parte da empresa para o 
cumprimento dessa obrigação acessória 
implica em diversos fatores, como pessoal 
qualificado, estrutura tecnológica, treinamento 
constante do profissional e sua equipe, por 
meio de constantes estudos e investimento em 
treinamento. Porém a atualização do 
profissional contábil em função do SPED não se 
trata de apenas observar os parâmetros e 
cumprir os prazos para entrega dos arquivos, 
pois a qualidade das informações prestadas é o 
mais importante, e o grande desafio é 
sobreviver ao Sistema Tributário Nacional, 
inconstante e não padronizado. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte 

Gestor EG14 

Organizando os processos operacionais, 
através da padronização dos mesmos. Além 
disso, a implantação de um ERP foi 
fundamental. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte 

Gestor EG16 

Com contratação de ferramenta adequada, 
treinamentos de capacitação e melhoria em sua 
estrutura de cadastros de clientes, produtos, 
fornecedores, etc.. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte 

Contador EC17 

Através da customizado do sistema atual. 
Aquisição de software para atender as 
exigências fiscais, contábeis e demais 
obrigações e temos investido em treinamentos. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte 

Gestor EG18 

Como sempre que o governo cria uma 
Obrigação Acessória, temos que trabalhar com 
a empresa responsável pelo ERP e buscar 
treinamentos. Sempre assumindo os custos 
desta implementação 
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Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG22 

Foram feitas reuniões com o setor responsável 
pelo controle e emissão dos documentos fiscais 
juntamente com o responsável contábil para 
alinhar os procedimentos e prazos, criou-se 
então um fluxograma a ser seguido e fizemos 
treinamentos junto à uma instituição 
especializada. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG24 

Readequando os processos internos de 
informações com um maior detalhamento no 
processo investindo em ferramentas de 
controles tecnologicamente viáveis que 
permitem gerar e gerenciar dados 
eletronicamente 

Varginha 
Médio 
Porte 

Contador EC35 

Mudou o sistema, portanto, foi o momento de 
revisar cadastros de clientes, fornecedor e 
mercadorias. Parametrizar o fiscal do sistema e 
também a mudança do comportamento dos 
funcionários com cursos de aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 
 
Quadro 9 
Síntese dos principais investimentos efetuados para o cumprimento do SPED 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo  Entrevistado 
Quais os investimentos adicionais 

na empresa foram necessários 
para à adoção do SPED? 

Três 

Corações 

Grande 

Porte 
Contador         EC1 

Qualificação dos usuários, adequação 

dos sistemas 

Três 
Corações 

Grande 
Porte 

Gestor EG2 
Investimento com consultores tributário 
e de TI, treinamentos 

Conceição 
da 
Aparecida 

Médio 
Porte 

Gestor EG6 
 Contratação de profissionais mais 
qualificados e renovação de ERP 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte 

Gestor EG8 
Investimentos com treinamentos e 
sistema. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC9 

Contratação de sistema para geração e 
auditoria de arquivos; Horas técnicas de 
programação interna, hora extra de 
funcionário fiscal para parametrização, 
consultoria tributária e treinamentos 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte 

Contador EC13 

Dentre os principais investimentos 
estão: com pessoal qualificado, 
estrutura tecnológica, treinamento 
constante do profissional e sua equipe. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte 

Contador EC17 
Aquisição de máquinas servidores, 
aquisição e customização de software e 
investimento treinamento. 
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Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG28 

Além dos investimentos na aquisição de 
módulos complementares ao ERP, 
foram necessários dispêndio financeiro 
na contratação de consultores 
especializados nesses módulos, bem 
como investimentos em cursos para os 
colaboradores envolvidos nos projetos. 

Varginha 
Médio 
Porte 

Gestor EG36 

A empresa fez um investimento em uma 
consultoria especializada, para não 
correr nenhum risco de que as 
informações fossem enviadas com erro 
ou omissões. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 

Pode-se evidenciar que o investimento em novas tecnologias, com software ERP, e 

no capital humano, foram as principais evoluções das empresas entrevistadas. Muitas 

também contrataram consultorias especializadas e participaram de treinamentos, 

congressos e fóruns sobre o assunto. 

 

Tais respostas confirmam a afirmação de Koettker et al. (2012), quando destacaram 

que o projeto SPED tem a pretensão de abranger todas as empresas do País, 

envolvendo toda a organização na busca de capacitação, treinamento, objetivando as 

informações mais precisas que são exigidas pela legislação em vigor. 

 

4.3 As possibilidades de transformação das exigências do fisco via SPED em 

instrumentos de gestão e de redução do risco tributário 

 

O segundo objetivo específico desta pesquisa visou verificar as possibilidades de 

transformação das exigências do fisco via SPED em instrumentos de gestão e de 

redução do risco tributário. Desse modo, a primeira pergunta referente a tal objetivo 

especifico na entrevista semiestruturada era de como o SPED havia contribuído para 

a melhoria no cumprimento das obrigações acessórias. 

 

Observou-se respostas distintas. O entrevistado EG4 respondeu que “o cumprimento 

de obrigações eletrônicos trouxe agilidade e desburocratização”. Com resposta 

similar, o entrevistado EG30 argumentou que, “a partir do SPED aumentou-se o 

controle interno das empresas, isso tem reflexo positivo nas obrigações acessórias”. 

Ainda, de modo parecido, o entrevistado EG6 afirmou que, “o projeto SPED trouxe 

uma uniformização da informação e sobretudo uma padronização dos processos”.  
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Já outros entrevistados responderam de maneira dessemelhante, como o entrevistado 

EC29 que respondeu que, “no atual momento, não exista benefício nenhum para a 

empresa, pois muitas obrigações são redundantes e isso dificulta a vida do 

contribuinte/contador. ” Também, o entrevistado EG10 respondeu que, “olhando pelo 

ponto de vista da empresa não contribui em nada. Ao contrário hoje demandamos 

mais horas de trabalho para cumprimento das obrigações acessórias”.  

 

As respostas confirmam a citação de Alves Júnior, Medeiros & Sousa Neto (2012), 

quando afirmaram que o SPED é um divisor de águas para as organizações, pois elas 

precisarão ter a capacidade de percepção antecipada das mudanças demandadas. 

Eles ainda mencionam que as empresas deverão utilizar, de maneira inteligente e 

estratégica, o apoio que a área de tecnologia da informação pode proporcionar, no 

sentido de apreender as informações oportunas e de qualidade, para que as decisões 

possam garantir com eficácia a administração dos processos de negócios, garantindo, 

assim, maior competitividade. 

 

O Quadro 10, que segue, evidencia outras importantes respostas. 

 

Quadro 10 
Como o SPED contribui para à melhoria no cumprimento das obrigações acessórias 
    

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo  Entrevistado 
Como o SPED contribui para à melhoria no 
cumprimento das obrigações acessórias?  

Três 

Corações 

Grande 

Porte 
Contador      EC1 

Substituindo os arquivos em papeis por meios 

digitais; agilidade no acesso as informações 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte 

Contador EC3 
Eliminação de arquivo em papel, depois a 
melhoria contínua em tecnológica reduzindo as 
operações manuais e digitação de dados. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte 

Gestor EG4 

Uma vez que o dia a dia da empresa é feito de 
maneira a manter os registros e evidências, 
restando o mínimo possível para ‘lançamentos de 
fechamento’, o cumprimento de obrigações 
eletrônicos trouxe agilidade e desburocratização. 

Conceição 
da 
Aparecida 

Médio 
Porte 

Contador EC5 

SPED facilitou muito o trabalho, pois a maioria dos 
processos que eram manuais, passaram a ser 
substituídos por processos automatizados, como 
importação, exportação, etc. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG10 

Olhando pelo ponto de vista da empresa não 
contribui em nada. Ao contrário, hoje, 
demandamos mais horas de trabalho para 
cumprimento das obrigações acessórias. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC11 
Enormemente, os arquivos de entrada, saída e 
estoques (cadastro de produtos) são importados 
para o SPED, conferidos e transmitidos 
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Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG12 

Para a empresa não houve melhorias na parte 
Técnica, pois as obrigações acessórias 
continuam sendo as mesmas e até mais 
complexas. Houve uma redução nos custos em se 
tratando do SPED Contábil, onde acaba com a 
obrigatoriedade do livro diário impresso.  

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte 

Contador EC13 

Para as empresas, simplifica e facilita a entrega 
da documentação necessária para o Fisco, pelo 
meio digital, além de eliminar a necessidade de ter 
documentos impressos em papel. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte 

Gestor EG14 
A forma eletrônica e online do SPED, contribui 
muito para acelerar as etapas necessárias ao 
cumprimento das obrigações acessórias. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte 

Contador EC15 

Após estruturação, com redução de equipe, 
ganho de performance, controle interno, 
informações fidedignas e ágeis, e maior 
automação dos processos. 

Três 

Pontas 

Grande 

Porte 
Contador EC17 

O SPED faz com que a empresa faça uma releitura 

de seus processos, os adaptando para 

atendimento às obrigações impostas 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG20 

Inicialmente, pensei que haveria ganho com a 
unificação das obrigações, porém, o que vemos 
na prática é a manutenção de obrigações antigas 
e a existência de diversos SPEDs (fiscal, contábil, 
contribuições). O tempo dispendido com as 
obrigações fiscais aumentou por que o SPED 
exige mais informações dos as obrigações que 
foram extintas, e poucas foram extintas. 

Machado 
Médio 
Porte 

Contador EC25 

O pavor criado pelo SPED nos contribuintes fez 
com que as preocupações com a realização das 
obrigações acessórias aumentassem, a 
consequência disso são informações mais 
consistentes prestadas ao fisco. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Foi questionado, também, sobre como o SPED contribui para a melhoria da qualidade 

das informações dos usuários internos. As respostas foram distintas; entretanto, a 

resposta do entrevistado EC11, é aquela que vai de acordo com a literatura revisada, 

pois ele afirma que “com a informatização dos processos, houve uma redução de 

retrabalhos e de riscos de erros e fraudes, e isso garante uma informação contábil e 

tributária mais confiável”. (Entrevistado EC11). Em concomitância com a resposta, 

assim se posicionou o entrevistado EC25: 

 

O SPED causou um certo pavor nos contribuintes, com isso as empresas 
passaram a se preocupar mais com as informações geradas internamente, logo 
os dados contábeis e fiscais passaram a ser mais consistentes, ou seja, a 
melhora da qualidade das informações enviadas ao fisco resultou em 
informações internas também mais consistentes. (Entrevistado EC25). 
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Tais situações comprovam a afirmação de Freitas & Teófilo (2014), quando 

mencionam que com utilização de ferramentas tecnológicas, as empresas 

transformaram suas atividades e seus procedimentos, enxugando e reestruturando o 

trabalho empresarial. Eles ainda mencionam que, através de uma análise e revisão 

do modo como as rotinas são executadas, é possível encontrar erros, desperdícios de 

tempo ou de qualidade. Reformulando-as e colocando dispositivos tecnológicos em 

tais rotinas é possível alcançar melhorias drásticas de custos, qualidade atendimento 

e agilidade. 

 

Tal afirmação também é feita por Negruni (2012), quando afirma que o projeto SPED 

está causando uma verdadeira revolução no modelo de entrega das informações 

fiscais, pois as empresas estão sendo obrigadas a evoluir suas tradicionais planilhas 

e formulários de contabilidade para modernos sistemas digitais de entrega e 

arquivamento de informações.  

 

Com isso, ainda segundo Negruni (2012), as mudanças nos departamentos fiscais e 

contábeis necessitam ser cada vez mais rápidas, de modo a garantir a conformidade 

com as complexas exigências da legislação.  

 

O Quadro 11, na sequência, correlaciona uma síntese das principais respostas. 

 

Quadro 11 
Como o SPED contribui para a melhoria da qualidade das informações dos usuários 
internos    
 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo  Entrevistado 
Como o SPED contribui para a melhoria 

da qualidade das informações dos 
usuários internos? 

Três 

Corações 

Grande 

Porte 
Contador       EC1 

Trazendo transparência, segurança e 

agilidade nos processos 

Três 
Corações 

Grande 
Porte 

Gestor EG2 Integridade e rastreabilidade da informação 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte 

Contador EC3 

Com os lançamentos fiscais sendo 
importados para o sistema com base nas 
informações do XML da NFe basicamente 
não há erros de digitação de usuário. Há 
uma agilidade sem precedentes nos 
trabalhos dentro dos vários departamentos 
da empresa com a utilização da Nota Fiscal 
Eletrônica que é apenas um módulo do 
projeto SPED. 
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Conceição 
da 
Aparecida 

Médio 
Porte 

Contador EC5 

A publicidade das informações fez com que 
todos tivessem mais cautela nas 
transmissões de dados, isso certamente 
traz benefícios para todos os usuários que 
terão consciência que as informações 
retratam a realidade das operações 
efetuadas. Sem falar na facilidade de 
buscar essas informações atualmente. 
 

Conceição 
da 
Aparecida 

Médio 
Porte 

Gestor EG6 

Uma vez produzida as informações com 
utilização de critérios 
tributários/contábeis/gerenciais) para 
atender as demandas do SPED, os 
usuários internos passaram a ter mais 
confidencialidade nas informações. 
 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC9 
Não houve alteração na qualidade de 
informações aos usuários internos. 
 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte 

Contador EC3 

Com os lançamentos fiscais sendo 
importados para o sistema com base nas 
informações do XML da NFe basicamente 
não há erros de digitação de usuário. Há 
uma agilidade sem precedentes nos 
trabalhos dentro dos vários departamentos 
da empresa com a utilização da Nota Fiscal 
Eletrônica que é apenas um módulo do 
projeto SPED. 
 

Conceição 
da 
Aparecida 

Médio 
Porte 

Contador EC5 

A publicidade das informações fez com que 
todos tivessem mais cautela nas 
transmissões de dados, isso certamente 
traz benefícios para todos os usuários que 
terão consciência que as informações 
retratam a realidade das operações 
efetuadas. Sem falar na facilidade de 
buscar essas informações atualmente. 
 

 

Conceição 
da 
Aparecida 

Médio 
Porte 

Gestor EG6 

Uma vez produzida as informações com 
utilização de critérios 
(tributários/contábeis/gerenciais) para 
atender as demandas do SPED, os 
usuários internos passaram a ter mais 
confidencialidade nas informações. 
 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC9 
Não houve alteração na qualidade de 
informações aos usuários internos. 
 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG10 

A "Z" por ser uma empresa de 
acompanhamento diferenciado pelo fisco 
em funções de seus regimes especiais, 
sempre teve uma boa qualidade de suas 
informações, devido a isso a melhoria da 
qualidade das informações não se deu em 
função do SPED, mais sim em função da 
necessidade de nossa empresa e por 
estratégias mercadológicas. 
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Elói 
Mendes 

Grande 
Porte 

Contador EC13 

O SPED contribui significativamente para a 
qualidade das informações, a forma como 
ele é estruturada podemos observar que 
ele é muito amplo nas exigências das 
informações, o que faz com que os usuários 
internos possam otimizar e melhorar cada 
vezes mais nas informações que serão 
prestadas ao Fisco e demais interessados. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte 

Gestor EG16 

Tais informações devem ser precisas, 
coerentes e conexas, para tal a captura dos 
dados deve ser fidedigna e de boa 
qualidade gerando por consequência boa 
qualidade nas informações de transmissão. 
O que também força a melhoria da 
qualidade técnica da equipe envolvida. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte 

Gestor EG18 
Em nada! Sempre trabalhamos com uma 
boa base de informação e o SPED 
não gregos nada neste sentido. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC19 

A base de informações para fins fiscais é a 
mesma para fins gerenciais, é necessário 
um Big Data único para integrar as 
informações necessários, com isso 
qualquer usuário pode por meio de Data 
Mining explorar e formatar qualquer tipo de 
informação segundo as necessidades. 

Varginha 
Médio 
Porte 

Gestor EG34 

A revisão de procedimentos foi a principal 
mudança que contribuiu para a diminuição 
ilícitos tributários devido ao cruzamento de 
dados 

Varginha 
Médio 
Porte 

Gestor EG36 
Hoje podemos observar que as 
informações são mais claras e objetivos. 

Varginha 
Médio 
Porte 

Gestor EG36 
Hoje podemos observar que as 
informações são mais claras e objetivos. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 

4.4 A possibilidade de utilização das obrigações tributárias acessórias via SPED 

como instrumentos em benefício da competitividade empresarial  

 

O terceiro objetivo específico da pesquisa procurou verificar a possibilidade de 

utilização das obrigações tributárias acessórias, via SPED, como instrumentos em 

benefício da competitividade empresarial. 

 

Ao analisar as respostas observa-se uma linearidade nas respostas. Verificou-se que 

alguns entrevistados enxergaram o aprimoramento da gestão após iniciarem o uso da 

tecnologia do SPED, observaram a otimização dos processos e um ganho significativo 

por parte da gestão como um todo. 
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Essas constatações podem ser melhores observadas pela síntese organizada pelo 

Quadro 12, que segue. Neste, por meio de observação, percebe-se que as respostas 

vão ao encontro com a concepção de Duarte (2008). Segundo o autor, as empresas 

têm informações suficientes para atender as exigências do fisco, e ainda se utilizarem 

dessas informações, que seriam apenas restritas para atendimento burocrático, para 

gerir seus negócios diferenciando-se de seus concorrentes através de decisões 

inteligentes e bem fundamentadas, além da obtenção informações estratégicas, 

possibilitando diferencias competitivos. 

 

Já, na sequência, percebe-se uma divergência de opiniões, por meio da síntese 

organizada no Quadro 13, que  alguns poucos entrevistados alegam não conseguir 

enxergar a contribuição da tecnologia para a empresa. 

 

Quadro 12  
Como a empresa melhorou a eficiência dos processos 
 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo  Entrevistado 

Com a adoção do SPED a empresa melhorou a 
eficiência dos processos e houve redução de 

custos? Como? 
Três 

Corações 

Grande 

Porte 
Contador      EC1 Sim, com redução e armazenamento de papeis 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte 

Contador EC3 

Minha empresa começou a usar o SPED em 2013, 
ano em que vários módulos do já estavam em 
operação. Meu trabalho é todo desenvolvido para 
atender as obrigações do SPED, aproveitando ao 
máximo todas tecnologias disponíveis nas 
obrigações fiscais. Meu modelo de negócios nem 
existiria se não fosse pelo SPED. 
 

Conceição 
da 
Aparecida 

Médio 
Porte 

Contador EC5 

Tivemos ganho em eficiência e em redução de 
custos, pois o tempo se gastava para fazer os 
processos manuais, foi mitigado pelos processos 
automatizados de importações, exportações, 
downloads, XML, CSV, etc. 
 

Conceição 
da 
Aparecida 

Médio 
Porte 

Gestor EG6 

A melhoria da eficiência é visível, porém no início 
não tivemos redução de custos, e sim 
investimentos para atendimento do projeto. 
Atualmente, com as operações rodando 
normalmente, temos condições de enxugar nossas 
operações administrativas/tributárias, através da 
substituição por ferramentas de inteligência 
tributária. 
 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte 

Contador EC7 

Eficiência dos processos com certeza. Já quanto a 
redução de custo não é possível detectar, devido 
aos investimentos realizado. 
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Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte 

Gestor EG8 

Melhorou sim a eficiência dos processos. A 
redução dos custos eu acredito que veio com os 
relatórios que ficou fácil visualizar todas as receitas 
e despesas, e com isso a empresa tornou mais 
conhecimento de sua realidade, fazendo assim a 
redução de alguns gastos desnecessários. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC11 

A eficiência teve uma melhora sensível pela 
redução das intervenções manuais nos controles, 
quanto a redução de custos é mais difícil dizer, 
porque o que foi reduzido em termos de retrabalho 
e economia de tempo e papel, teve uma 
contrapartida de investimentos em hardware e 
softwares... 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG12 

O SPED melhorou sim a eficiências e a qualidade 
dos processos devido ao nível de transparência e 
qualidade das informações, houve uma redução de 
custo devido à maior exigibilidade de melhoria nos 
controles internos, mas houve também aumento 
nos custos, pois gasta -se muita em tecnologia e 
treinamentos. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte 

Contador EC13 

Foram necessárias melhorias para cumprimento 
das obrigações, onde podemos considerar que 
houve sim uma melhora significativa na eficiência, 
em relação aos custos, alguns foram reduzidos, 
porém surgiram novos custos como: investimentos 
na área de tecnologia da informação, investimento 
em pessoal qualificado dentre outros. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 

Quadro 13 
Como a empresa melhorou a eficiência dos processos (respostas negativas) 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo  Entrevistado 
Com a adoção do SPED a empresa 

melhorou a eficiência dos processos e 
houve redução de custos? Como? 

Varginha 
Grande 

Porte 
Gestor      EG24 

Não houve maior eficiência e nem redução 

de custos 

Varginha 
 

Grande 
Porte 

Contador EC9 

Houve um aumento do custo pela 
complexidade do arquivo, tendo que 
contratar mais profissionais da área contábil 
e de informática. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 

 

Questionados se a tecnologia da informação, em conjunto com o SPED, é 

considerada pela empresa um instrumento para o aumento da competitividade, a 

maioria foi enfático em dizer que sim, segundo o entrevistado EC13: 

 

Sim, esta ‘Nova Era’ é marcada pela enorme influência das habilidades 
humanas no que diz a respeito ao uso da tecnologia para obter informações, 
analisá-las, sintetiza-las e interpreta-las. Sem dúvidas o futuro promissor é 
daqueles que estão conseguindo acompanhar todas essas mudanças que 
acontecem de forma rápida, ás vezes até sem ser percebida. (Entrevistado 
EC13). 
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O entrevistado EG16 complementou dizendo, também, que “sim, visto que nem todos 

se adequam e aquele que possuir informações de melhor qualidade pode ter um 

importante diferencial competitivo em planejamento tributário, custos, finanças”. 

Entretanto, alguns outros entrevistados não consideram o SPED um instrumento para 

a competitividade, como é o caso do entrevistado EG28, que responde que:  

 

A Tecnologia de informação é considerada pela alta gestão como oportunidade 
de aumento da competitividade, entretanto, em relação ao projeto SPED, ainda 
se observa que é considerada apenas como uma exigência dos órgãos de 
fiscalização tributária, sem reflexos na competitividade do negócio. 
(Entrevistado EG28). 

 

O Quadro 14, na sequência, sintetiza outras respostas. 

 

Quadro 14  
TI em conjunto com o SPED, enquanto instrumento empresarial para o aumento da 
competitividade 
 

Município 
Porte da 
Empresa 

 Entrevistado Identificação  

A tecnologia da informação 
em conjunto com o SPED, 

enquanto instrumento 
empresarial para o aumento 

da competitividade? 

Conceição 

da 

Aparecida 

Médio Porte Gestor EG6 

Sem dúvida. Quanto mais temos 

os controles da empresa na mão, 

mas competitivos somos no 

mercado de trabalho.  

 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG10 

A tecnologia da informação com 
certeza é um instrumento 
excepcional para 
competitividade da nossa 
empresa, como de qualquer 
empresa, contudo não 
enxergamos que o SPED se 
soma com a tecnologia da 
informação para geração de 
competitividade para nossa 
empresa. 
 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC11 

Sim, sem dúvida. Todas as 
rotinas financeiras, fiscais e 
contábeis e de controle de 
estoques fornece informações 
precisas e detalhadas a respeito 
do desempenho econômico e 
financeiro da empresa. Isso dá 
mais agilidade na tomada de 
decisões sobre custos, preços e 
operações. 
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Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC19 

De certa forma muitos 
empresários ainda não 
perceberam isso, é necessário 
despertar os interesses dessas 
pessoas para o real potencial 
das informações coletadas e 
sistematizadas. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC21 

Com certeza. Para as empresas 
que aproveitaram a 
oportunidade para definir um 
novo processo de geração, 
validação e transmissão. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG22 

Consideramos ferramenta 
competitiva a utilização 
tecnológica pois temos 
confiança na tomada de decisão 
mediante valores reais apurados 
e cenário mercadológico 
constante. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 

 

Desse modo, ao analisar as respostas, chega-se à conclusão de que houveram 

ganhos significativos com a implantação da tecnologia do SPED, garantindo 

eficiência, otimização e melhoria observada quanto ao cumprimento das obrigações, 

como é o caso da menção do Entrevistado EG36: “para mim sim, mais passar isso 

para a diretoria não é fácil, hoje eles só querem saber se está tudo em dia, e não se 

preocupam se ajudamos na competitividade da empresa”. 

 

Entretanto, apenas alguns entrevistados mencionaram não existir nenhum tipo de 

ganho, conforme respostas organizadas no Quadro 15. 

 

Quadro 15  
TI em conjunto com o SPED, enquanto instrumento empresarial para o aumento da 
competitividade (respostas negativas) 
 
 

Município 
Porte da 
Empresa 

 Entrevistado Identificação  

A tecnologia da informação em 
conjunto com o SPED, enquanto 
instrumento empresarial para o 
aumento da competitividade? 
 

Três 

Pontas 
Médio Porte Gestor EG4 

Não percebo essa afirmação. 

Percebo concorrência desleal 

informal, e pelo contrário o peso de 

atender todas as obrigações me 

torna menos competitivo. 
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Três 
Pontas 

Grande 
Porte 

Gestor EG18 

Precisamos reduzir a burocracia 
que circunda o nosso sistema 
tributário, tornar nosso sistema 
tributário mais simples e eficiente é 
o que deveria nortear nossos 
governantes. Criar obrigações 
Acessórias não contribui em nada 
para tornar as empresas mais 
competitivas, muito pelo contrário. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG20 

Na nossa empresa utilizamos os 
dados disponíveis no nosso 
sistema e nos nossos processos 
para gerar o SPED e não o 
contrário. TI é essencial para a 
competitividade, mas o SPED não é 
usado para este fim.  

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG24 
Não, pois as ferramentas ligadas ao 
SPED não comunicam diretamente 
às operações da empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 
 

Quando questionados sobre os impactos no trabalho da controladoria, com a adoção 

das novas tecnologias fiscais com o SPED, assim se evidenciaram as principais 

respostas: 

As adaptações contábeis e fiscais para o atendimento das exigências das 
informações do SPED acabaram beneficiando o setor de controladora porque 
as estratégias de custo e preço, orçamentos podem contar com uma 
contabilidade societária informatizada e apuração de tributos mais ágil e 
confiável. (Entrevistado EC11). 

 

Os impactos podem ser divididos em dois aspectos. O primeiro o excesso de 
informações e informações redundantes entre as diversas obrigações 
acessórias acabam ‘roubando’ tempo precioso para atenção e áreas essenciais 
do negócio. Por outro lado, o SPED faz com que a empresa gere as 
informações, ‘matéria prima’, para a controladoria, e essas informações que 
sempre foram relevantes para a empresa, e a tempos reivindicadas pelos 
contabilistas, mas eram subestimadas pelas empresas. Agora, com a 
imposição legal, as empresas deverão manter os controles fiscais, que serão 
os inputs para os sistemas contábeis. (Entrevistado EC19).  

 

O entrevistado EC29 finaliza respondendo que, “as mudanças na parte de 

controladoria foram notáveis, pois os custos passaram a ser monitorados com maior 

frequência, saldos de estoque, entradas e saídas de documentos fiscais, etc.”. 

 

O Quadro 16, na sequência, apresenta outras respostas para o questionamento. 
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Quadro 16  
Impactos no trabalho da controladoria da empresa com a adoção do SPED 

Município 
Porte da 
Empresa 

 Entrevistado Identificação  

Quais os impactos no trabalho da 
controladoria da empresa com a adoção das 
novas tecnologias fiscais com o SPED? 

Três 

Corações 

Grande 

Porte 
Contador EC1 

Maior controle nas informações, 

transparência, viabilização dos custos e 

orçamentos. 

Conceição 
da 
Aparecida 

Médio 
Porte 

Contador EC5 

Uma vez feito o investimento em sistemas, 
pessoas, consultoria e processos, o resultado 
será mais confiança nas informações 
geradas. A implantação dos controles e de 
planejamentos (estratégicos, tributários, 
financeiro) se torna mais fácil de implantar.  

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte 

Gestor EG8 
A necessidade de pessoal mais qualificado, e 
a obrigação de um trabalho mais eficaz. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC9 

A Controladoria da empresa com a adoção do 
SPED, tiveram os seguintes impactos: 
Aumento do vulto de trabalho; Monitoramento 
das alterações legais; Acompanhamentos 
dos prazos legais; Monitoramentos das 
validações dos arquivos; Monitoramentos de 
notificações fiscais. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte 

Gestor EG14 
É necessário mais precisão e detalhamento 
para alocação dos custos e despesas. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte 

Contador EC15 
O tem que antes era tomado com ações 
operacional, passa a ficar disponível para um 
trabalho mais tático e estratégico. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC21 

O SPED gera como resultados arquivos 
completos com informações de toda a 
empresa, possibilitando a utilização gerencial 
destas informações, que são os oficiais da 
empresa. Além da possibilidade de uma 
melhor definição de papéis e 
responsabilidades dos colaboradores. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG28 

O SPED, de certa forma, padronizou alguns 
tipos de informações existentes nos bancos 
de dados, entretanto não foram observadas 
grandes mudanças nos processos de 
controladoria. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte 

Contador EC31 

É necessário ter pessoas especializadas na 
controladoria, pois serão elas a validarem as 
informações dos impostos inseridos em cada 
produto e indicar aos gestores das empresas 
o melhor caminho a seguir. 

Varginha 
Médio 
Porte 

Contador EC33 

Os impactos no trabalho da controladoria 
são: a necessidade da capacitação do 
profissional, o entendimento da importância 
da confiabilidade das informações integradas 
e geradas para o fisco, a revisão e a 
organização de todo o processo da empresa, 
(fiscal, expedição, contabilidade, 
administração...), investimento em 
tecnologia, principalmente em ERP. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Questionados sobre como o SPED é tratado no planejamento estratégico anual da 

empresa, o Entrevistado EC5 foi enfático em dizer que: 
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Conforme dito alhures, as organizações empresariais que não colocarem o 
SPED em seus planejamentos estratégicos, estarão na contramão da evolução. 
O projeto SPED já é uma realidade e vai ser expandido o máximo possível. As 
organizações que não acompanharem esta evolução estarão fadadas ao 
fracasso. O entrevistado EG16 respondeu que o SPED é tratado “como uma 
ferramenta da qual devemos tirar melhor proveito, observando as informações 
geradas e analisando perfil das informações a fim de verificar oportunidades de 
melhoria, contábil, financeira, estratégica, etc.. (Entrevistado EC5).  

 

Já, o Entrevistado EG36 respondeu que “o SPED se encontra sempre em atenção, 

sendo umas das obrigações mais importantes no calendário da empresa”. No Quadro 

17 são evidenciadas outras respostas. 

 

Quadro 17  
Como o SPED é tratado no planejamento estratégico anual da empresa 
 
 

Município 
Porte da 
Empresa 

 Entrevistado Identificação  

Como o SPED é tratado no 
planejamento estratégico anual 

da empresa? 
 

Conceição 

da 

Aparecida 

Médio 

Porte 
Gestor        EG6 

Conforme já mencionado, o projeto 

fez com que passássemos a pensar 

de forma mais estratégica toda 

nossa gestão. A integração entre 

departamentos, o investimento em 

ERP, TI e outros processos, nos 

deixou muito mais estratégicos e 

profissionais no que fazemos. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte 

Contador EC13 

O SPED tem sido tratado como 
umas das prioridades, onde a 
preocupação da empresa está 
focada na entrega de informações 
seguras e confiáveis ao Fisco. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC23 

É sempre uma prioridade, gerar 
informações precisas e eficientes. 
Isso envolve vários profissionais e 
setores. É necessária uma 
estratégia de gestão, para que 
todos contribuem para um 
excelente resultado, visando 
sempre a exatidão das 
informações. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte 

Contador EC31 

A gestão sabe da importância dos 
SPED’s, pois eles refletem toda a 
vida contábil e fiscal da empresa e, 
portanto, o é um instrumento na 
tomada de decisões de quais 
produtos deverão ser 
comercializados. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
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Entretanto, muitos outros responderam que esse assunto não é discutido no 

planejamento estratégico da empresa, conforme respostas evidenciadas no Quadro 

18. 
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Quadro 18  
Como o SPED é tratado no planejamento estratégico anual da empresa (respostas 
negativas) 

Município 
Porte da 
Empresa 

 Entrevistado Identificação  
Como o SPED é tratado no 
planejamento estratégico anual 
da empresa? 

Três 

Pontas 
Médio Porte Gestor         EG4 

Está fora do universo de tomada de 

decisão. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte 

Gestor EG8 
A empresa não possui ainda o 
planejamento para o SPED 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte 

Gestor EG14 
Ainda não é tratado 
especificamente 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG20 
Para a nossa empresa ele é 
meramente uma obrigação fiscal. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG24 Não é tratado 

Machado 
Médio 
Porte 

Contador EC25 
Não é considerado no 
planejamento 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte 

Contador EC29 

O tema não é difundido com 
frequência, somente existe a 
preocupação em atender as 
demandas do fisco. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte 

Gestor EG32 
É tratado apenas como uma 
obrigação com o fisco. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Por fim, questionou-se sobre quais os benefícios na competitividade da empresa 

ocorreram após a adoção do SPED. O Entrevistado EC1 respondeu que “a empresa 

passou a ser mais transparente nas informações, passou a ter mais segurança e 

agilidade nos processos”. Já o Entrevistado EC3 respondeu que os benefícios 

ocorreram “principalmente com redução do controle e gestão de arquivos em papel, 

redução do volume de empregados utilizando métodos de importação e arquivo digital 

de dados”. O Entrevistado EG6 evidenciou o fim da sonegação como algo positivo 

para a competitividade, afirmando que: 

 

Existem vários benefícios de natureza organizacional. Mas vou me atentar a 
um que penso ter sido muito beneficiado, que é exatamente a diminuição da 
sonegação. Todos os contribuintes pagando o devido, traz isonomia tributária 
para as operações, o que garante uma concorrência mais leal a todos. 
(Entrevistado EG6).  

 

Além disso, outras respostas foram constatadas: 

 

A empresa agora precisa ter um controle perfeito de seus estoques (unidades 
de medida, inventários e movimentação), e isso impacta diretamente à 
apuração de suas despesas e custos, gerando informações com melhor 
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qualidade. A contabilidade e o setor fiscal também são alimentados com dados 
e informações precisas, o que gera demonstrações contábeis com um melhor 
nível de credibilidade. E, essa melhoria de informações no ambiente interno, 
reduz o grau de incerteza nas decisões sobre o desempenho operacional, 
econômico e financeiro da organização e por isso, terá maior competitividade. 
(Entrevistado EC11). 

 

O SPED é um fator essencial de competição para o profissional qualificado que 
deseja ser um diferencial de mercado. O SPED pode, além da diminuição da 
sonegação, gerar um consequente aumento na arrecadação, o que pode trazer 
à sociedade brasileira maiores recursos que podem ser aplicados em 
educação, saúde, infraestrutura, segurança, transportes, entre outros. 
(Entrevistado EC13). 

 

O Entrevistado EG16 respondeu que “com informações mais apuradas, podemos 

tomar decisões comerciais mais seguras e as vezes agressivas junto aos 

concorrentes”.  

 

Quando se percebe melhoria nos processos, automaticamente a empresa se 
torna mais competitiva, pois será uma empresa mais saudável financeiramente. 
Um bom fiscal que atenda as exigências do SPED, também reduz a 
possibilidade de autuações fiscais, que pode comprometer o caixa da empresa. 
(Entrevistado EC29). 

 

A preocupação antiga da empresa era competir com seus concorrentes que 
praticavam preços fora do normal no mercado. Com a adoção do SPED, o 
governo detém de forma mais rápida as informações e com isso, fizeram com 
que os concorrentes sentissem obrigados a adaptar ao sistema e praticar 
preços justos, capazes de competir de maneira igual com os demais. Pois 
sentiam o medo de serem fiscalizados e autuados. (Entrevistado EC33). 

 

Assim, as empresas passam por uma concorrência cada vez maior, conforme Sacilotti 

(2011), a intensa concorrência, o dinamismo do mercado e as inúmeras mudanças 

ocorridas na sociedade, e o fisco está inserido, têm como base o conhecimento e a 

informação, fazendo que a TI torna-se uma ferramenta eficiente de gestão da 

informação e de apoio às decisões. 

 

Finalizando, o entrevistado EG36 respondeu que “o maior benefício foi a valorização 

pessoal dos bons colaboradores”. Outras respostas são evidenciadas no Quadro 19. 
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Quadro 19  
Benefícios na competitividade da empresa que ocorreram após a adoção do SPED 
 

Município 
Porte da 
Empresa 

 Entrevistado Identificação  
Quais os benefícios na 
competitividade da empresa 
ocorreram após o SPED? 

Três 

Corações 

Grande 

Porte 
Gestor        EG2 Organização. 

Conceição 
da 
Aparecida 

Médio 
Porte 

Contador EC5 

Acredito que a redução da sonegação 
de fato tem proporcionado aos 
contribuintes uma luta mais limpa por 
nichos de mercado. Esta vantagem 
também é advinda do projeto SPED. 

Conceição 
da 
Aparecida 

Médio 
Porte 

Gestor EG6 

Existem vários benefícios de natureza 
organizacional. Mas vou me atentar a 
um que penso ter sido muito 
beneficiado, que é exatamente a 
diminuição da sonegação. Todos os 
contribuintes pagando o devido, traz 
isonomia tributária para as operações, 
o que garante uma concorrência mais 
leal a todos. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte 

Contador EC7 

Melhoria nos processos, acesso a 
informação gerencial, maior 
transparência e controle da carga 
tributária e inúmeros outros.  

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte 

Gestor EG8 

Os benefícios foram vários, pois com 
o sistema de informática ajudou a 
obter todas informações corretamente 
e mais rápido. 
 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG12 
Melhores controles internos, agilidade 
nos processos e maior transparências 
na apuração dos tributos  

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte 

Gestor EG14 

Com a otimização dos processos, a 
gestão se tornou mais eficaz. A 
tomada de decisão se tornou mais 
rápida e precisa. Além disso, foi 
possível reduzir desperdícios e 
atividades que não agregavam valor. 
  

Três 
Pontas 

Médio 
Porte 

Contador EC15 

Com a diminuição das sonegações, o 
mercado fica equilibrado para uma 
concorrência acirrada, beneficiando a 
todos que estão envolvidos na cadeia 
de consumo. 
 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC19 

De certa forma, a maioria das 
empresas ainda está em fase de 
adequação ao compliance tributário. 
O que se espera é muitas autuações, 
em função da pouca atenção e 
investimento nas tecnologias e 
treinamentos de forma inadequada 
até o momento. 
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Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC21 

As empresas que souberam 
aproveitar a oportunidade, puderam 
tirar proveito das informações 
geradas, de forma estruturada, para 
análises inclusive de tributação, rotas 
tributárias e margens. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG22 

Com a mensuração assertiva dos 
impostos, sendo possível a análise e 
a realização de planejamento 
tributário, possibilitando a adoção de 
preços menores no mercado, 
aumentando as vendas 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC23 

A qualidade da informação prestada, 
é o destaque. Hoje, se fornece 
informações com maior agilidade e 
confiabilidade. 

Machado 
Médio 
Porte 

Gestor EG26 

Com a redução de custos, 
conseguimos ser mais competitivos 
no mercado, além da redução de 
pessoal nos setores ligados ao SPED. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC27 
Velocidade de informação, redução 
de custos e adequação de processos. 
 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte 

Gestor EG30 
Melhor controle de custos e despesas, 
impactando no preço de vendas. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte 

Contador EC31 

Através dos estudos dos produtos 
comercializados e a gama de 
informações que são obrigatórias para 
a entrega dos SPED’s é possível fazer 
uma melhor gestão em relação a 
custo e carga tributária incidente em 
cada produto. Sem esta gestão de 
informação é impossível se manter em 
um mercado cada dia mais 
competitivo. 

Varginha 
Médio 
Porte 

Contador EC35 

Qualidade das informações 
diminuindo os custos e gerando maior 
eficácia diminuição das obrigações 
acessórias e principalmente a 
dispensa da emissão e guarda dos 
documentos em papel. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Poucos foram os entrevistados que afirmaram não haver benefícios, conforme 

evidenciado, na sequência, pelo Quadro 20. 
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Quadro 20  
Benefícios na competitividade da empresa que ocorreram após a adoção do SPED 
(respostas negativas) 

Município 
Porte da 
Empresa 

 Entrevistado Identificação  

Quais os benefícios na 
competitividade da empresa 
ocorreram após a adoção do 
SPED? 

Três 

Pontas 

Médio 

Porte 
Gestor        EG4 Nenhum. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Contador EC9 Nenhum benefício. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG10 Nenhum benefício. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte 

Contador EC17 Não levantado. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte 

Gestor EG18 

Como já foi dito, nenhum. Só 
perdemos competitividade com o 
incremento em custos para 
atendermos a obrigação. 

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG20 

O SPED é um fim e não um meio na 
nossa empresa. Nossos processos 
internos sofreram poucas mudanças 
com o SPED.  

Varginha 
Grande 
Porte 

Gestor EG24 Não mensurado. 

Machado 
Médio 
Porte 

Contador EC25 Nenhuma. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte 

Gestor EG32 Nenhum 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
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5 Considerações Finais  

 

O objetivo geral desta dissertação foi analisar como as inovações advindas do SPED 

tem contribuído para a gestão tributária das empresas industriais de médio e grande 

porte, localizadas na região sul do Estado de Minas Gerais. Para alcançar esse 

objetivo, foram entrevistados 18 contadores e 18 gestores, de 18 empresas, que 

vivência todas essas mudanças advindas da tecnologia, inovação e tributação. 

 

5.1 Conclusão 

 

No cenário atual, de muito dinamismo e com mudanças cada vez mais velozes, as 

organizações de todo o planeta vêm se deparando com um clima de constantes 

evoluções. Novos desafios surgem a cada minuto, e para enfrentá-los, as empresas 

precisam se reestruturar na mesma medida. Aquelas incapazes de se adaptar 

enfrentam problemas muito sérios de sobrevivência no mercado. Grandes 

corporações, com estruturas tradicionais, já reconheceram que o alcance de seus 

objetivos se torna mais difícil, se não passar por adaptações e mudanças.  

 

Esse dinamismo acaba influenciando bastante a estrutura interna das empresas. O 

comprometimento e a qualidade dos profissionais envolvidos na chamada máquina 

organizacional não garantem a eficiência dessas mudanças. Daí a busca de 

ferramentas e atualizações que auxiliem o gestor a desenvolver planejamento 

estratégico, juntamente com processos adequados para sua organização que o 

permite manter sempre integrado com ambiente externo, visando crescimento, 

competitividade e lucro. 

 

Esta dissertação buscou demonstrar as inovações advindas do SPED através de um 

estudo multicaso com diversas empresas do Sul de Minas, que estão vivenciando 

essas novas tecnologias governamentais em suas operações, obtendo informações 

sobre os benefícios e as dificuldades enfrentadas com o uso do SPED, analisando a 

relação com o cumprimento das etapas descritas na literatura. 

 

Analisou-se a postura do gestor e do contador em 18 empresas, e visou-se entender 

como o uso de uma ferramenta de exigência fiscal, aliada a elisão fiscal, permitiu a 
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melhora e o aprimoramento das práticas empresariais dentro de cada organização. 

Identificado através da entrevista com os gestores, o uso do SPED, de uma forma 

geral, otimizou os processos; o tempo dos colaboradores envolvidos no projeto e 

garantiu eficiência e segurança ao transmitir as informações ao fisco. 

 

Embora o processo de inserção e uso de ferramentas contábeis seja algo que vem 

alastrando devido às tentativas do governo de diminuir a incidência de corrupção e 

evasão fiscal, pode-se perceber na pesquisa um grau elevado de satisfação por parte 

dos gestores e contadores com o uso do SPED. 

 

Há divergência em algumas entrevistas quando se compara a postura do gestor e do 

contador, frente ao uso e execução do sistema. Deve-se estar atento ao 

comprometimento em cumprir não somente a obrigação de envio do SPED, bem como 

todas as obrigações acessórias exigíveis pelo governo, pois apesar de já poder notar 

melhorias significativas, o processo só é realmente finalizado quando forem 

executadas todas suas fases, em totalidade. 

 

No caso dos benefícios obtidos, a resposta que mais se evidenciou, foi o do 

Entrevistado EC11. Segundo o mesmo, após a adoção do SPED, a empresa 

necessitou ter um controle perfeito de seus estoques, com unidades de medidas, 

inventários e registro de movimentações confiáveis. Acrescentou, ainda, que essas 

necessidades advindas do SPED, impactaram diretamente à apuração de suas 

despesas e custos, gerando informações com melhor qualidade. E, até mesmo à 

contabilidade, que por muitas vezes é considerado um mal necessário, que com dados 

e informações precisas, gera informações mais relevantes e confiáveis para a tomada 

de decisões.  

 

Outro entrevistado que merece destaque é o Entrevistado EG6, que mencionou que 

o maior benéfico é exatamente a diminuição da sonegação. Para ele, as empresas 

estão cansadas de conviverem com a sonegação. Em um nicho de mercado que 

exista uma empresa que pratica a evasão fiscal, todas as outras que trabalham 

duramente para alcançarem lucros, mesmo com uma carga tributária elevadíssima, 

serão prejudicadas com a concorrência desleal. Ele, ainda, acrescenta que, caso 

todos os contribuintes paguem o devido, acabam trazendo isonomia tributária para as 
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operações – o que garante uma concorrência mais leal a todos. Segundo o referido 

entrevistado, isso poderá provocar um aumento de recursos para o investimento em 

infraestrutura, como escolas, hospitais, segurança e etc. 

 

Por fim, outra resposta que merece ser evidenciada é do Entrevistado EG36, que é 

enfático em ponderar que o maior ganho existente com o SPED é a valorização dos 

profissionais competentes, atualizados e empenhados. Segundo o mesmo, não 

existirá ganhos com o SPED caso a organização não invista em seu capital intelectual. 

 

Desse modo, embora existam respostas contraria aos benefícios evidenciados, o 

apurado das respostas obtidas vem de acordo com o apontado pela literatura, ao 

evidenciar, na maioria das empresas entrevistadas, os ganhos com o SPED quando 

esse é considerado investimento pela organização, concluindo que as inovações 

advindas do SPED têm contribuído para a gestão tributária das organizações, em 

especial, as empresas industriais de médio e grande porte, localizadas na região sul 

do Estado de Minas Gerais, que foram objetas desse estudo. 

 

5.2 Limitações e contribuições da pesquisa  

 

As limitações da pesquisa estão na quantidade de empresas pesquisados, pois, 

apesar de ser um número expressivo, onde a pesquisa atingiu indiretamente 18 

empresas, esse número não pode garantir que os resultados representam todas as 

empresas do Sul de Minas.  

 

Pensa-se que a presente pesquisa possa auxiliar para um melhor entendimento de 

todas as etapas da execução do projeto por parte dos gestores e contadores, assim 

como a presença do material humano nele, visto que os resultados contribuíram para 

uma quebra de conceitos e mudança de estrutura organizacional.  

 

As informações coletadas neste estudo de caso, com os benefícios e dificuldades 

encontradas, permitem a comparação da literatura com a prática. Logo, agregando a 

contribuição empírica com a literatura, a teoria acadêmica e o estudo de caso, outros 

gestores podem usar a atual dissertação como exemplo para compreensão do uso do 

SPED, enquanto ferramenta de gestão das organizações. 
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Evidencia-se, também, a contribuição específica para as organizações, tendo em vista 

que as empresas analisadas são importantes dentro da economia do Sul de Minas e 

outras organizações surgiram decorrentes dessas, levando todo o know-how e 

copiando basicamente as estruturas. Assim, este trabalho permite o reconhecimento 

da possibilidade de aplicação do conhecimento e das técnicas sugeridas pela área de 

gestão geral em todas as organizações. 

 

A pesquisa também contribui com a agregação de um amplo leque de conhecimentos 

ao autor relativo as transformações provocadas pelo SPED na gestão tributária das 

organizações, proporcionando uma visão ampla do cenário empresarial e das 

oportunidades ocasionadas por essa nova realidade. Para a academia a pesquisa 

contribui para o acervo de estudos das transformações provocadas pelo SPED na 

gestão tributária das organizações. Por fim, contribui também para as empresas, 

gestores e contadores, apontando as melhorias e os ganhos de competitividade 

quando essas tecnologias são bem implementadas, favorecendo a gestão 

empresarial. 

 

5.3 Sugestões para pesquisas futuras  

 

Este estudo pode ser um escopo para futuras pesquisas, visto que as tecnologias por 

parte do governo tendem a estar cada vez mais presente dentro das organizações, 

de forma a resguardar o fisco quanto às informações que devem estar cada dia mais 

cruzadas, evitando a evasão fiscal. 

 

Outros projetos como o e-financeira, o e-social, o NFC-E, o bloco K e o REINF, são 

exemplos de projetos que ainda estão em fase de implantação, ou até mesmo de 

estudos por parte do fisco, que prometem otimizar, ainda mais, os processos e trazer 

eficiência, tanto para as empresas, quanto para o governo. Tal motivo, junto aos novos 

projetos poderão inspirar pesquisas futuras. 
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Apêndice A – e-mail de apresentação para a realização da pesquisa 

 

Bom dia, NOME DO CONTADOR OU GESTOR! Espero que esteja bem. Envio este 
e-mail para detalhar a pesquisa que estou desenvolvendo para o Mestrado 
Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo (FPL).  
   
A dissertação ‘As transformações provocadas pelo SPED na gestão tributária das 
organizações’ é um estudo sobre como as inovações tecnológicas advindas do 
SPED transformaram a gestão tributária das organizações. 
   
A intenção desta pesquisa, produzida como requisito parcial para a obtenção do título 
de mestre, que tem a orientação do Professor Dr. Frederico César Mafra Pereira, e 
integra a área de concentração Gestão em Organizações e a linha de pesquisa 
Inovação e Organizações, é produzir um estudo inédito que analisará as 
transformações organizacionais, especificadamente tributária, provenientes da 
adoção do projeto SPED. A intenção deste estudo é, também, promover o intercâmbio 
sistematizado de conhecimento entre a academia e o mercado.  
   
Sua empresa integrará este estudo inédito ao participar de uma entrevista. O roteiro 
tem 16 perguntas abertas, pré-definidas, e a duração estimada desta entrevista é de 
uma hora. A entrevista será gravada. As informações também serão registradas, à 
mão, em um caderno, mantendo, assim, o máximo de fidelidade as respostas dadas 
pela empresa nesta entrevista.  
   
Os dados apurados serão tabulados pelo pesquisador, com orientação do Professor 
Dr. Frederico Mafra, e serão apresentados em um capítulo específico da dissertação, 
integrando um contexto científico no qual estarão reunidas outras informações 
coletadas pelo pesquisador. Será preservado o nome da empresa, pois a análise de 
dados não será individual. Os dados da empresa coletados nesta pesquisa, de forma 
individual e nominal, não serão divulgados em nenhuma hipótese.   
 
Sugiro que a entrevista seja no dia DATA E HORÁRIO SUGERIDO. Se você tiver 
disponibilidade de me receber nesta data, me confirme o e-mail e também o endereço 
da empresa com um ponto de referência. Caso você não tenha disponibilidade, me 
avise também para que possamos remarcar uma nova data.  
   
Aguardo seu retorno. 
 
Obrigado pela atenção.   
   
Atenciosamente,   
  
Matheus Ramos Trolesi 
Mestrando em Administração – FPL  
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Apêndice B – Roteiro semiestruturado para entrevistas 

  

Dados preliminares:  

✓ Nome:  

✓ Idade:  

✓ Qual cargo ocupa:   

✓ Escolaridade:   

✓ Nome da empresa:  

✓ Cidade onde está localizada:   

✓ Há quanto tempo a empresa está no mercado:   

✓ Ramo de atividade:   

✓ Categoria (pequena, média ou grande empresa):   

✓ Número de funcionários:    

  

 

1. Quais as obrigações acessórias a empresa está obrigada com implementação do 
projeto SPED? 
 

2 - Como a empresa preparou-se para o SPED? 

 

3 - Como a utilização do SPED pelos órgãos fiscalizadores contribuem para à 
identificação e o combate de fraudes tributárias? 
 

4 - Quais os investimentos adicionais na empresa foram necessários para à adoção 
do SPED? 
 

 

5 - Como o SPED contribui para à melhoria no cumprimento das obrigações 
acessórias?  
 

6 - Quais as mudanças culturais o SPED provocou na empresa? 

 

Objetivo específico 1: Identificar as obrigações acessórias instituídas no 
novo cenário tributário, após implementação do SPED. 

Objetivo específico 2: Verificar as possibilidades de transformação das 
exigências do fisco via SPED em instrumentos de gestão e de redução do 
risco tributário. 
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7 - Como o SPED contribui para a melhoria da qualidade das informações dos 
usuários internos? 
 

8 - É possível à melhoria dos processos administrativos e industriais da empresa com 
a adoção do SPED? Como? 
 

11 - Como o controle interno da empresa foi beneficiado com a adoção do SPED? 

 

13 - Há orçamento anual para investimento em novas tecnologias na empresa? 

 

15 - Quais os departamentos da empresa sofreram alterações nos procedimentos 
com as novas tecnologias governamentais? 
 

 

9 - Com a adoção do SPED a empresa melhorou a eficiência dos processos e houve 
redução de custos? Como? 
 

10 - A tecnologia da informação em conjunto com o SPED é considerado pela empresa 
instrumento para o aumento da competitividade? 
 

12 - Quais os impactos no trabalho da controladoria da empresa com a adoção das 
novas tecnologias fiscais com o SPED? 
 

14 - Como o SPED é tratado no planejamento estratégico anual da empresa? 

 

16 - Quais os benefícios na competitividade da empresa ocorreram após a adoção 
do SPED? 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo específico 3: Verificar a possibilidade de utilização das obrigações 
tributárias acessórias via SPED como instrumentos em benefício da 
competitividade empresarial. 
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Apêndice C – Análises detalhadas dos resultados da pesquisa  
 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
Quais as obrigações acessórias a empresa está obrigada com 
implementação do projeto SPED? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

SPED FISCAL, SPED CONTRIBUIÇÕES, ECF, SPED CONTÁBIL, E-
SOCIAL 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

SPED FISCAL e CONTRIBUIÇÕES, ECF, SPED CONTÁBIL, E-SOCIAL 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

A empresa "X" está diretamente obrigada aos seguintes módulos do 
SPED: ECD, ECF, EFD Contribuições, EFD ICMS IPI, NFe, NFS-e. 
Indiretamente por ser tomadora de serviço de transporte está recebendo 
CTe. Possui outras obrigações fora do projeto SPED como GIA ST, 
DAPI, SEFIP, CAGED, DCTF, Manutenção de Regime Especial e RAIS. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Desconheço 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

 Nota Fiscal Eletrônica; EFD ICMS/IPI; EFD Contribuições; ECD; ECF 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

Nota Fiscal Eletrônica; EFD ICMS/IPI; EFD Contribuições; ECD; ECF 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

SPED ICMS, SPED CONTRIBUICOES, ECD, ECF e NFe 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

Geração de arquivos do SPED ICMS e SPED Contribuições, para envio 
para a contabilidade. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

ECF – Escrituração Contábil Fiscal; ECD – Escrituração Contábil Digital; 
EFD Contribuições – Escrituração Fiscal Digital (PIS / COFINS); EFD 
Fiscal - Escrituração Fiscal Digital - NF-e     

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

ECF – Escrituração Contábil Fiscal; ECD – Escrituração Contábil Digital; 
EFD Contribuições – Escrituração Fiscal Digital (PIS / COFINS); EFD 
ICMS IPI – Escrituração Fiscal Digital e NF-e 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

NF-e, MDF-e, SED FISCAL, EFD CONTRIBUIÇÕES, ECD, ECF, e 
futuramente o e-SOCIAL. Transportadora também que tem o CT-e. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

EFD contribuições; Sped Fiscal; Sped contábil; ECF 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

Estamos obrigados à entrega das seguintes obrigações: NF-e, MDF-e, 
EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições, ECD e ECF e futuramente ao eSocial. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

(não soube responder) 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

NF-e, EFD ICMS/IPI, EFC Contribuições, ECF, e-Social (futuramente). 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

NF-e, EFD ICMS/IPI, EFC Contribuições, ECF, e-Social (futuramente). 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

NFE, Sped fiscal (ICMS/IPI), Sped Contribuições, Bloco K, E-social, 
Fcont, Sped Contabil, ECF, Reinf. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Sempre que o Governo cria algum instrumento que no fedo tem o 
objetivo de facilitar a fiscalização quem paga por isto é o contribuinte. No 
SPED tivemos que mudar processos, SW e formas de controle que foram 
implementadas ao longo de mais de 12 meses. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

Emissão de Documentos Fiscais, Escrituração Contábil e Fiscal. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

SPED fiscal, incluindo o bloco K (alguns registros exigidos a partir de 
janeiro de 2017), SPED Contábil, SPED Contribuições 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

O SPED abrange Documentos Fiscais e Escriturações Fiscais e 
Contábeis, substituindo documentos e livros em papel. Atualmente nossa 
empresa já aderiu ao projeto da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), Conhecimento de Transporte 
Eletrônico (CT-e), Manifestação do Destinatário (MD-e), Manifesto 
Eletrônico de Documento Fiscal (MDF-e), Escrituração Fiscal Digital do 
ICMS e IPI (SPED Fiscal), Escrituração Fiscal Digital da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-Contribuições), Escrituração 
Contábil Digital (ECD – SPED Contábil), Escrituração Contábil Fiscal 
(ECF) e já estamos preparando para (EFD-Reinf), Prestação de 
informações relativas às operações financeiras (e-Financeira), e Sistema 
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial). 
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Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

EFD ICMS IPI; EFD CONTRIBUIÇÕES; ECF; ECD 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

Transmissão do EFD, EFD Contribuições, ECD e ECF. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

É uma empresa de Lucro Real – Atualmente entregamos à ECD, ECF, 
EFD Contribuições, EFD Ipi/Icms, DAPI, DIRF, RAIS, CAGED, NFe, 
Entre outras 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

Nota Fiscal eletrônica, EFD Contribuições, EFD ICMS/IPI, ECF e SPED 
Contábil 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

EFD Contribuições, EFD ICMS IPI, ECD e ECF. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

CT-e, EFD - ICMS IPI, EFD Contribuições, ECD e ECF 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

NF-Eletrônica, ECD, EFD Fiscal ICMS-IPI, EFD Contribuições, ECF, E-
Social, Reinf. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

NFE, EFD FISCAL - IPI, EFD CONTRIBUIÇOES, ECF, ECD. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

A entrega dos Sped´s 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

EFD Contribuições, SPED Fiscal, ECD, ECF. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Sped ICMS/IPI, EFD, ECD, ECF 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

NF-e, ECD (Escrituração Contábil Digital), ECF (Escrituração Fiscal 
Digital), SPED Contribuições, SPED Fiscal (ICMS/IPI) 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

CT-e; ECD; ECF; EFD Contribuições; EFD ICMS IPI; EFD Reinf; e-
Financeira; eSocial; MDF-e; NFC-e; NF-e; NFS-e 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Fiscal - Contribuições; ECF; ECD; EDF 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

Com a chegada do projeto SPED, a nossa empresa foi obrigada a enviar 
as obrigações EFD – PIS e COFINS, ECF e ECD. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado Como a empresa preparou-se para o SPED? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Qualificando os colaborados, revisando processos, corrigindo sistema. 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Treinamentos, apoio de consultorias externas, revisão dos processos e 
saneamento das bases de cadastro 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

A empresa foi constituída em 08/2014. Nesta data, vários módulos do 
SPED já estavam em plena operação, então a preparação para o SPED 
na constituição da empresa era questão de sobrevivência, caso a 
empresa não conseguisse atender as obrigações do projeto não 
poderíamos seguir.  

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

A JM Varginha foi criada para melhorar um processo que existia dentro 
de outra empresa em SP. Como já tínhamos a experiência e sabíamos o 
que esperar montando uma estrutura do início, era foco criar processos 
limpos e eficientes e para isso toda automação possível merecia atenção. 
Parte do ganho esperado com a criação da nova empresa eram 
benefícios fiscais advindos de Regimes Especiais que deveriam ser 
pleiteados, e naturalmente nossos processos fiscais deveriam ser 
impecáveis. Desta maneira o contador Sr. João Paulo Trevisan, que já 
conhecia nossa operação em SP, e também um profissional que se apoia 
e investe em tecnologia, apresentou um software de gestão contábil fiscal 
que atendia quase todos os requisitos necessários para uma operação 
que tinha por objetivo ser sem papel ou “paperless”.  O Passo seguinte 
foi mapear quais seriam as obrigações da empresa e a aderência do 
software para atendê-las, em seguida definidos as interfaces de dados 
do ERP que deveria alimentar a Contabilidade e o Fiscal. Como gestor e 
cliente minha preocupação estruturação para as obrigações encerram-
se nesse ponto. A partir daí foi acompanhar os primeiros fechamentos 
para saber que tudo estava correndo como esperado.  

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Também através do investimento em capacitação dos colaboradores e a 
utilização de ferramentas eletrônicas que nos permitem a verificar as 
informações e cruzar dados antes da transmissão ao fisco. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

  Investindo em tecnologia e capacitação de seus colaboradores. Outra 
ferramenta de vital importância, foi a integração dos sistemas (financeiro, 
contábil, administrativo, jurídico, RH, etc). 
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Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

Houve um processo de informatização obrigatória, aquelas empresas 
que ainda não tinha seus processos totalmente informatizados, com a 
implantação do projeto SPED, não havia outra opção. A empresa X viu 
nessa mudança uma oportunidade, de transformar arquivos para 
fiscalização em informação gerencial, obtendo relatórios de vendas, 
custos, entradas, saídas etc. e preparou-se informatizando a empresa e 
criando novos processos, a fim de garantir a integridade das informações 
geradas para o fisco e para si. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

Precisou de treinamentos para os funcionários, pois os mesmos não 
tinham conhecimentos suficientes para o SPED. E também de um 
sistema de informática sofisticado para atender essa exigência do 
governo.  

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

A empresa no início do projeto tivermos que contratar um novo software 
para integrar com o software próprio da empresa para geração da NF-e, 
EFD contribuições e EFD Fiscal, tendo realizado isto através de várias 
reuniões e depois foram necessárias várias parametrizações e alteração 
do software, devido ao aumento de dados necessários para gerar tais 
informações. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

Com a implantação do SPED, por trabalharmos com sistema próprio, 
tivemos que fazer várias implementações e parametrizações em nosso 
sistema para que pudemos nos adequar. Além de qualificarmos nossa 
equipe, para estarem aptas a gerar os arquivos.  

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

Adquiriu sistemas, inicialmente o RM, e depois o MICROSIGA (TOTVS), 
e dando treinamento para os colaboradores. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

Investindo em tecnologia, treinamentos e mudança de paradigmas. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

A adaptação por parte da empresa para o cumprimento dessa obrigação 
acessória implica em diversos fatores, como pessoal qualificado, 
estrutura tecnológica, treinamento constante do profissional e sua 
equipe, por meio de constantes estudos e investimento em treinamento. 
Porém a atualização do profissional contábil em função do SPED não se 
trata de apenas observar os parâmetros e cumprir os prazos para entrega 
dos arquivos, pois a qualidade das informações prestadas é o mais 
importante, e o grande desafio é sobreviver ao Sistema Tributário 
Nacional, inconstante e não padronizado. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

Organizando os processos operacionais, através da padronização dos 
mesmos. Além disso, a implantação de um ERP foi fundamental. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Com aquisição de SOFTWARE’s, capacitação dos colaboradores e a um 
princípio aumento da equipe. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Com contratação de ferramenta adequada, treinamentos de capacitação 
e melhoria em sua estrutura de cadastros de clientes, produtos, 
fornecedores, etc.. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

Através da customizado do sistema atual. Aquisição de software para 
atender as exigências fiscais, contábeis e demais obrigações e temos 
investido em treinamentos. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Como sempre que o governo cria uma Obrigação Acessória, temos que 
trabalhar com a empresa responsável pelo ERP e buscar treinamentos. 
Sempre assumindo os custos desta implementação 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

Por meio de estudos e treinamentos externos. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Diversas mudanças estruturais foram necessárias nos processos 
internos, uma vez que para cada business da empresa temos um ERP 
diferente e todos utilizados mundialmente pela empresa. Em outras 
palavras, toda e qualquer mudança a ser feita nos nossos sistemas 
dependem da certeza de que estas mudanças não vão afetas outras 
unidades espalhadas ao redor do mundo. Para a primeira versão do 
SPED trabalhamos ao longo de 9 meses nos preparativos e a cada nova 
versão precisamos de uma nova avaliação completa. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

Revisando seus cadastros, processos e sistemas. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

Foram feitas reuniões com o setor responsável pelo controle e emissão 
dos documentos fiscais juntamente com o responsável contábil para 
alinhar os procedimentos e prazos, criou-se então um fluxograma a ser 
seguido e fizemos treinamentos junto à uma instituição especializada. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

Através de cursos e uma logística entre a contabilidade e o técnico de TI. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Readequando os processos internos de informações com um maior 
detalhamento no processo investindo em ferramentas de controles 
tecnologicamente viáveis que permitem gerar e gerenciar dados 
eletronicamente 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

Não houve uma preparação prévia, o que tem prejudicado os trabalhos 
relacionados ao SPED atualmente. 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Treinamentos, palestras e implementação de sistema ERP. 
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Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

Adequação de sistemas de automação, treinamentos e benchmarking 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

Como os projetos tiveram prazos distintos de obrigatoriedade, os 
projetos foram implantados individualmente, conforme os prazos de 
obrigatoriedade.  

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

Implantando sistemas Erps que atendiam a necessidade do fisco, bem 
como preparando seus funcionários para que compreendessem a 
sistemática. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

Com cursos, investimentos em sistemas de apoio. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

Contratando pessoas aptas e com experiência na realização das 
obrigações acessórias e também disponibilizando consultoria e cursos 
para aprimoramentos. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Investiu em tecnologia e qualificação de seus colaboradores. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

A empresa preparou-se para o SPED através de estudos, treinamentos 
e consultorias terceirizadas. Além disso, revisou todos os processos 
administrativos e controles internos. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

Cursos e treinamentos; Mudança de sistemas 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Mudou o sistema, portanto, foi o momento de revisar cadastros de 
clientes, fornecedor e mercadorias. Parametrizar o fiscal do sistema e 
também a mudança do comportamento dos funcionários com cursos de 
aprendizagem. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

A empresa assim com a notícia buscou reuniões com os seus clientes, 
para que eles também estejam cientes dessas novas obrigações, e 
sempre trabalha para não deixar que os arquivos sejam enviados nos 
últimos dias, reduzindo o risco de quaisquer obstáculos que venham 
surgir. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
Como a utilização do SPED pelos órgãos fiscalizadores contribuem 
para à identificação e o combate de fraudes tributárias? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

No aprimoramento das informações/dados contábeis e a facilidade de 
cruzamentos das informações 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Com a informatização fica à disposição do fisco uma base de dados que 
pode ser manipulada facilmente com mais exatidão e rapidez, tornado se 
assim uma importante ferramenta para analises mais concretas 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Primeiramente o SPED obrigou aquele empresário que não tem um 
mínimo de profissionalismo e total descontrole administrativo a se 
organizar, porque para atender as obrigações do SPED é necessário 
estar no mínimo profissionalizado.  Exemplo: toda empresa era obrigada 
anualmente a encadernar escriturar e assinar o LALUR. Mas ninguém 
escriturava, só quando a fiscalização solicitava. Agora com a ECF o 
LALUR deve estar pronto em 30/06 de cada ano. Então neste caso em 
específico o SPED impactou aquele empresário que não escriturava o 
LALUR anualmente, agora para o empresário que já escriturava a 
obrigação em papel passar para o meio digital é melhor. Então em 
primeiro momento o SPED gerou uma profissionalização do 
empresariado brasileiro. Mas ainda não visualizo uma atuação rígida no 
combate a fraudes tributárias utilizando o banco de dados que já 
possuem, só em casos extremos. Por enquanto identifiquei apenas os 
órgãos fiscalizados punindo com mais ênfase quem não transmite as 
obrigações do SPED ou as transmitem em banco.  

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Acredito que os órgãos fiscalizadores têm hoje todos os dados 
necessários para combater a fraude tributária, mas como empresário não 
percebo essa eficiência no combate à fraude fiscal. No meu mercado, a 
maior concorrência é com o mercado informal, que tem preços em média 
1/3 mais baratos por conta da informalidade. Gostaria de ver o combate 
à sonegação e a fraude fiscal serem mais efetivos, de forma a ter uma 
competição justa.  Então embora saibamos que os órgãos fiscalizadores 
detêm os dados, será que dispõem de ferramentas, pessoal e 
treinamento para utilizá-las? 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Sem falar no próprio temor referencial criado para os contribuintes, que 
hoje ainda mais estão expostos ao fisco 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

Através da transparência das operações da empresa e sobretudo com a 
utilização de cruzamentos eletrônicos que permitem uma abrangência 
muito maior por parte dos entes fiscalizadores. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

O SPED foi uma mudança de paradigma, a fiscalização entrou em uma 
era 100% digital, em que em apenas um “click” é possível autoridade 
fiscal fazer cruzamentos de dados e já de imediato emitir o auto de 
infração, se for o caso, a fiscalização física no local passou para 2 plano, 
não maioria do caso, e o acesso a informação do contribuinte fica a 
disposição do fisco para análise, sem depender de solicitações de 
documentos para um análise inicial. 
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Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

Na visão da empresa os órgãos fiscalizadores possuem de uma forma 
rápida e mais eficaz todos os dados da empresa. Qualquer irregularidade 
encontrada no arquivo a fiscalização já entra em contato com a empresa 
e caso a irregularidade seja comprovada, já pode até emitir o auto de 
infração, não tendo a necessidade do fiscal ir até a empresa. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

Os órgãos ainda não estão utilizando os arquivos SPED para combater 
fraudes tributárias, devido ao projeto ser recente e conforme já conversei 
com alguns fiscais para evitar resistência da sociedade.  

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

Como é muito recente o SPED, em termos práticos podemos verificar 
autuações on-line, ou seja, sem a necessidade da visita de um fiscal em 
nossas instalações que podemos concluir que isso ajudará a inibir os 
crimes de ordem tributária 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

Nas operações de compra e venda a NF-e evita fraudes (compra e venda 
sem NF e fraudes nos estoques) A movimentação financeira 
(pagamentos e recebimentos podem ser cruzadas com o SPED FISCAL) 
O SPED CONTÁBIL pode ser cruzado com os SPED FISCAL e com a 
EFD CONTRIBUIÇÕES, que pode ser cruzado com a ECD e ECF 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

O Governo Federal, os estados e as instituições poderão acessar 
diretamente o sistema para obter as informações desejadas, acesso as 
informações e a documentação sem necessidade de visita a empresa, 
várias fontes de consulta e cruzamento das informações. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

Os fiscos, de uma maneira geral, têm aperfeiçoado os seus sistemas de 
fiscalização. A partir dos seus próprios bancos de dados e também pelo 
cruzamento de informações permutadas com outras esferas do poder, 
há um aumento substancial dos resultados no combate à evasão fiscal. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

Como as informações são recebidas eletronicamente, o confronto de 
informações é muito mais rápido e preciso. Com isso, possíveis 
irregularidades são mais facilmente identificadas. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Através do confronto das informações com filtros em tributação, NCM, 
CST e etc. Com isto minimizando a possibilidade de fraudes nos 
impostos, e combate à sonegação. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Melhora o controle dos processos, a agilidade das informações 
possibilitando uma fiscalização mais efetiva, com auditoria eletrônica. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

A fiscalização feita através do Sistema Público de Escrituração Digital 
proporciona maior agilidade ao fisco, sendo assim fraudes e erros são 
detectados e fiscalizados digitalmente através do cruzamento das 
informações fisco contábeis. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Automatizando o que antes era feito por Livros facilita muito a 
fiscalização e o cruzamento de informações. Mas o grande problema é 
que os que mais são afetados por este tipo de Obrigação, são as 
empresas que já buscam cumprir com suas obrigações fiscais. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

Por meio de cruzamentos de informações que se relacionam com o 
contribuinte, e com o uso de aplicativos que obrigam o preenchimento de 
informações de acordo com o estabelecido na legislação fiscal. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

A resposta se resume a uma palavra: informação. Com o SPED e suas 
atualizações, o fisco tem hoje mais informações que os gestores das 
empresas, sendo capaz de cruzar estas informações com diversas 
outras fontes que estão à disposição das autoridades. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

A padronização e estruturação das obrigações acessórias fazem com 
que o Fisco tenha acesso mais rápido e fácil e a distância das 
informações das empresas e suas respectivas transações, 
diferentemente do passado onde necessariamente deveria haver uma 
fiscalização in loco e em documentos em papel. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

Considero que com a organização e unificação das informações 
prestadas gera-se maior assertividade do processo e possibilidade de 
identificação de práticas ilegais. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

As informações contidas em um arquivo SPED são mais específicas e 
detalhadas. Isso possibilita um cruzamento maior de informações por 
parte dos órgãos fiscalizadores. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Aumenta a possibilidade de identificação de ilícitos através de 
cruzamento de dados e aplicação de controles lógicos eletrônicos 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

O SPED padroniza as informações recebidas pelo fisco, além disso hoje 
o fisco dispõe de dados mais detalhados, a consequência disso é um 
fisco mais eficiente no ato de fiscalizar. 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

As informações prestadas pelos contribuintes são mais precisas e 
uniformizadas, fazendo com que a fiscalização ocorra até em tempo real. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

O projeto SPED promoveu a integração entre os entes fiscalizadores, 
facilitando o acesso à informação dos contribuintes e cruzamentos dos 
mais variados tipos, o que contribuiu para a célere identificação de ilícitos 
tributários. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

Através da análise dos arquivos, é possível efetuar o cruzamento de 
informações constantes nos arquivos dos contribuintes remetentes e 
destinatários dos documentos fiscal, o que pode apontar divergências 
nas informações dos mesmos. 
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Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

Os cruzamentos e as verificações se tornaram mais ágeis, com isso a 
fiscalização consegue detectar irregularidades de forma rápida e precisa, 
onde os ficais passam a ter uma série de informações para possíveis 
autuações. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

A partir do SPED os órgãos fiscalizadores tem total controle de toda a 
movimentação da empresa, facilitando o trabalho de fiscalização. Isso 
acaba combatendo as fraudes tributárias justamente pelo medo que os 
empresários têm de serem autuados. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

Através dos cruzamentos de informações dos SPED’s é possível validar 
de forma mais rápida a tributação de todas os produtos comercializados 
pelas empresas, devido a minucia de dados que são enviados na entrega 
das declarações. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Com a implantação do Sped as informações das empresas ficaram mais 
transparentes perante o fisco, possibilitando assim maior fiscalização. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

Os órgãos detêm todas as informações capazes para combaterem a 
fraude tributária, visto que com o SPED essas informações são 
integradas e geradas de forma rápida e eficiente.  

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

Sim. O cruzamento de informações facilita a identificação de fraudes. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Sim, eles podem conciliar as várias informações mandadas de acordo 
com cada obrigação pode ou não achar fraudes 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

No nosso ver, a fiscalização passa a ter uma forma mais atuante, o Fisco 
pode comparar as informações com mais eficácia, evitando as fraudes. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
Quais os investimentos adicionais na empresa foram necessários 
para à adoção do SPED? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Qualificação dos usuários, adequação dos sistemas 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Investimento com consultores tributário e de TI, treinamentos 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Conforme conversamos, houve um grande planejamento de 
procedimentos e adequações sistêmicas para atender a demanda da 
empresa. Esse planejamento se dividiu em duas fazes: (1) definir dentre 
as opções no mercado um sistema contábil que atendesse 
personalização da empresa; (2)  
treinamento técnico para operacionalizar o sistema contábil. 
A nossa empresa é profissionalizada, possui procedimentos bem 
definidos sempre buscando a correta aplicação tributária em suas 
obrigações. Empresas nestes moldes não precisam se preocupar tanto 
com o projeto SPED. Para empresas idôneas e com boa gestão, o projeto 
SPED tende a melhorar a gestão tributária da empresa. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Não houve investimento adicional  

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Investimentos em cursos de atualização e tecnologia da informação 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

 Contratação de profissionais mais qualificados e renovação de ERP 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

Foi investido em Contração de pessoal para o processo e computadores 
e sistemas. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

Investimentos com treinamentos e sistema. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

Contratação de sistema para geração e auditoria de arquivos; Horas 
técnicas de programação interna, hora extra de funcionário fiscal para 
parametrização, consultoria tributária e treinamentos 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

Programação de sistema; Consultoria tributária; Treinamentos 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

Para o SPED exclusivamente nenhum. Houve até economia, porque a 
emissão de NF era mais cara. Quanto aos outros SPED foram, até hoje, 
realizados junto com o sistema contábil e fiscal. E foram eliminados 
muitos retrabalhos de digitação de documentos fiscais. 
E a economia de papel foi grande 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

A empresa investiu em tecnologia migrando de sistema   e em 
treinamentos  

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

Dentre os principais investimentos estão: com pessoal qualificado, 
estrutura tecnológica, treinamento constante do profissional e sua 
equipe. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

Investimento em um sistema de informação mais robusto. Tempo dos 
colaboradores para revisar e padronizar processos. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Financeiros, estrutural e capital intelectual.  

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Em contratação, treinamentos e tecnologia. 
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Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

Aquisição de máquinas servidores, aquisição e customização de 
software e investimento treinamento. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Customizações do ERP e Consultorias 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

Atualização de redes e hardwares. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Foram necessários investimentos em TI para adaptar / desenvolver os 
nossos sistemas e também foram necessárias adaptações / mudanças 
em diversos processos internos. Atualmente a empresa tem um grupo de 
especialistas de TI trabalhando no desenvolvimento das atualizações do 
SPED (por exemplo o bloco K). 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

Treinamentos de colaboradores, Contratação de consultorias para 
revisão de cadastros, revisão de processos e implementação ou 
atualização de sistemas 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

Realização de treinamentos para os responsáveis pelo processo de 
controle e emissão dos documentos fiscais. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

Investimento em capacitação profissional e softwares. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Consultoria, Adequação e Customização de Sistema 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

Foram realizados Investimentos em tecnologia da informação e mão de 
obra qualificada, porém, infelizmente, os investimentos não foram 
suficientes. 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Implementação de sistema ERP e implementação de uma solução fiscal 
para atender o fisco. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

Investimentos em tecnologia da informação, treinamentos e novos 
processos. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

Além dos investimentos na aquisição de módulos complementares ao 
ERP, foram necessários dispêndio financeiro na contratação de 
consultores especializados nesses módulos, bem como investimentos 
em cursos para os colaboradores envolvidos nos projetos. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

Apenas sistema ERP e capacitação de colaboradores. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

Qualificação de pessoal, com cursos e palestra, contratação de consultor 
externo. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

A empresa investe em um sistema (Siagri) que possibilita a geração dos 
arquivos que deverão ser importados no momento do preenchimento das 
Declarações. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Cursos, treinamentos, sistemas, tecnologia. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

Os investimentos adicionais foram atribuídos a contratação de 
consultorias (mapas fiscais e consultores tributários presenciais) e 
automação do ERP. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

Sistemas de auditoria eletrônica; Mudança de sistemas 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Capacitação dos funcionários e a troca do sistema. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

A empresa fez um investimento em uma consultoria especializada, para 
não correr nenhum risco de que as informações fossem enviadas com 
erro ou omissões. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
Como o SPED contribui para à melhoria no cumprimento das 
obrigações acessórias?  

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Substituindo os arquivos em papeis por meios digitais, Agilidade no 
acesso as informações 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Com a informatização as informações já são extraídas do próprio RP 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

De imediato foi a eliminação de arquivo em papel, depois a melhoria 
contínua em tecnológica reduzindo drasticamente as operações manuais 
e digitação de dados. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Percebo que uma vez que o dia a dia da empresa é feito de maneira a 
manter os registros e evidências, restando o mínimo possível para 
“lançamentos de fechamento”, o cumprimento de obrigações eletrônicos 
trouxe agilidade e desburocratização. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Os projetos SPED facilitou muito nosso trabalho, pois a maioria dos 
processos que até então eram manuais, passaram a ser substituídos por 
processos automatizados, como importação, exportação, etc. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

O Projeto SPED trouxe uma uniformização da informação e sobretudo 
uma padronização dos processos. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

O SPED facilitou, devido as formas de compartilhando das informações 
dos clientes, do simples fato ter acesso a todos dados de uma nota fiscal 
por sua chave de acesso a poder baixar e compartilhar informações e 
arquivos eletrônicos do projeto sped, é possível evitar preenchimento de 
obrigações acessos, já que muitas possuem a mesma base de dados. 
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Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

O ponto positivo para a empresa foi que com a implantação do SPED, as 
notas fiscais eletrônicas e o sistema de informática facilitaram a obtenção 
de informações que ajudam nas tomadas de decisão. 
A precificação dos produtos também foi beneficiada, pois antes corria o 
risco de se fazer de forma incorreta, esquecendo de acrescentar o valor 
dos impostos no custo. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

Devido à complexidade do arquivo e a falta de orientação clara do fisco, 
as obrigações acessórias aumentaram e dificultou a execução do serviço 
contábil com relação as obrigações acessórias. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

Olhando pelo ponto de vista da empresa não contribui em nada. Ao 
contrário hoje demandamos mais horas de trabalho para cumprimento 
das obrigações acessórias. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

Enormemente, os arquivos de entrada, saída e estoques (cadastro de 
produtos) são importados para o SPED, conferidos e transmitidos 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

Para a empresa não houve melhorias na parte Técnica, pois as 
obrigações acessórias continuam sendo as mesmas e até mais 
complexas, houve apenas uma redução nos custos em se tratando do 
Sped Contábil, onde acaba com a obrigatoriedade da empresa em ter o 
livro diário impresso.  

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

Para as empresas ele simplifica e facilita a entrega da documentação 
necessária para os Fiscos ao utilizar um meio digital, além de eliminar a 
necessidade de ter documentos impressos em papel. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

A forma eletrônica e online do SPED, contribui muito para acelerar as 
etapas necessárias ao cumprimento das obrigações acessórias. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Após estruturação, com redução de equipe, ganho de performance, 
controle interno, informações fidedignas e ágeis, e maior automação dos 
processos. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Com a racionalização e uniformização das informações. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

O Sped faz com que a empresa faça uma releitura de seus processos os 
adaptando para atendimento as obrigações do Sped. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Tirou uma atividade que era feita pelo contador nos “Livros” e passou a 
responsabilidade para sistemas informatizados. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

Por meio da exigência de informações periódicas e aplicativos alinhados 
com as determinações legais impostas pela legislação tributária. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Inicialmente pensei que haveria ganho com a unificação das obrigações, 
porém, o que vemos na prática é a manutenção de obrigações antigas e 
a existência de diversos SPEDs (fiscal, contábil, contribuições). No fim 
das contas, o tempo dispendido com as obrigações fiscais aumentou por 
que o SPED exige mais informações dos as obrigações que foram 
extintas e poucas foram extintas. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

A padronização reduz o volume de informações e centraliza a geração e 
transmissão do arquivo. Permitindo que as empresas tenham mais 
visibilidade do que estão fazendo e enviando ao Fisco. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

Contribuiu organizando as informações em um único meio e prestando 
maior confiabilidade das apurações. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

De uma forma um pouco mais centralizada, as informações acabam 
sendo prestadas de uma só vez. Isso diminui o número de declarações 
a serem preenchidas e entregues. A DACON é um exemplo. Sendo 
substituída pela EFD Contribuições e o Sintegra também, substituído 
pela EFD. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Não identificado de maneira objetiva 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

O pavor criado pelo SPED nos contribuintes fez com que as 
preocupações com a realização das obrigações acessórias 
aumentassem, a consequência disso são informações mais 
consistentes prestadas ao fisco. 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Além de possuir leiautes de fácil entendimento, os prazos de entrega são 
uniformizados para toda a UF. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

A uniformização trouxe um racionamento das obrigações, rapidez no 
cumprimento, além de alterar a forma de entrega o que outrora era 
baseado em formulários e meios físicos (papel). 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

Embora o período de implantação e adaptação ao novo modelo de 
escrituração seja percebido como bastante conturbado, após essa fase, 
o que se observa é que as escriturações digitais auxiliam na identificação 
de incorreções que o contribuinte possa cometer durante os seus 
fechamentos de apurações. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

Acredito que no atual momento, não exista benefício nenhum para a 
empresa, pois muitas obrigações são redundantes e isso dificulta a vida 
do contribuinte / contador. Quando as obrigações forem reduzidas será 
um passo importante para diminuição dessas tarefas. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

A partir do SPED aumentou-se o controle interno das empresas, isso tem 
reflexo positivo nas obrigações acessórias. 



122 

 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

Através do SPED é possível enviar informações ao governo que 
permitem a validação dos impostos pagos, já que ele mostra de forma 
minuciosa a tributação dos produtos. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Na centralização de informações. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

O SPED contribuiu principalmente para otimização do tempo, pois as 
informações geradas são mais ágeis. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

O Sped obriga a revisão de procedimentos, a criação de controles antes 
não feitos. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Ficou mais rígido e o cruzamento de informações mais fácil.  Hoje, 
raramente encontramos alguma empresa onde parte da documentação 
seja baseada em papel, como era antes da escrituração digital, quando 
não havia muito controle sobre o que era declarado pelos contribuintes. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

Esse novo programa do Governo acabou facilitando a entrega das 
obrigações, visto que ele unificou declarações através de uma só, 
ganhando agilidade e mais exatidão nos processos. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado Quais as mudanças culturais o SPED provocou na empresa? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Melhorias de procedimentos, proximidade das áreas 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Transparência, conscientização sobre bases e processos, cumprimento 
das regras 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Para a empresa Varginha o SPED não trouxe mudanças culturais. Essa 
mudança cultural somente será identificada em empresas que não 
cumpriam suas obrigações acessórias mesmo em formato de papel. Vide 
resposta 3. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Por se tratar de uma empresa jovem, já nascemos na cultura do SPED. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Com o SPED ficou latente o quanto os profissionais da área contábil 
precisam estar atualizados e tecnologicamente preparados. Acho que 
esta foi a mudança cultural trazida pelo projeto. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

Maior cuidado com as atividades operacionais, tendo em vista a maior 
exposição/risco de ser fiscalizado e autuado. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

O cliente ficou mais atento as normais fiscais, uma vez que com projeto 
este ciente do acompanhamento online de suas movimentações 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

Treinamentos, para sempre se manter atualizado e evitar problemas no 
futuro. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

Culturalmente não houve alteração pelo perfil da empresa que sempre 
se atentou as regras fiscais. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

A Coletek por ser uma empresa de acompanhamento diferenciado pelo 
fisco em funções de seus regimes especiais, sempre teve sua parte fiscal 
e contábil bem organizada, com isso não tivemos grandes impactos com 
a implantação do SPED. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

A maior informatização dos processos contábeis e fiscais provocou uma 
maior confiança na escrituração e na apuração dos tributos. 
As informações para tomada de decisões também tiveram uma 
alavancagem importante. 
Os setores comerciais e de logística mudaram muito, para melhor. 
Principalmente do almoxarifado e recepção de mercadorias e produtos. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

Mudanças de paradigmas, mais transparências e precisão nas 
operações, mais integração com o departamento contábil e melhor 
controle interno. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

Atualmente acontece uma revolução na geração das informações. Os 
processos passam por constantes atualizações, proporcionando uma 
evolução não imediata de facilidades para a alimentação de softwares de 
gerenciamentos. É necessário que contadores e gestores tenham 
certeza que é essencial saber como tratar essas informações para tomar 
as melhores decisões e traçar de forma mais efetiva as estratégias de 
crescimento para suas organizações. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

Agilidade e profissionalização. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Melhor capacitação dos colaboradores, controles internos e melhor 
planejamento tributário. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Gerou maior qualidade das informações. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

Não houveram grandes impactos uma vez que os departamentos fiscal 
e contábil da empresa são bem enxutos, houve apenas a readequação 
dos processos e investimentos em treinamentos afim de capacitar os 
usuários desses setores 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Nenhuma. Apenas passamos a fazer de forma informatizada o que antes 
era feito manualmente. 
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Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

O principal impacto foi no cumprimento integral da legislação, e 
complementado pela necessidade da revisão dos processos, para que 
fosse possível gerar informações integradas. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Nossa empresa tem a cultura da ética e da correção em todas as 
atividades. O SPED veio corroborar esta cultura, por que ficou fácil 
demonstrar a exposição da empresa em eventuais erros nas operações. 
Por outro lado, foi necessário conscientizar os colaboradores quanto a 
necessidade de cumprir as suas atividades atendendo aos requisitos 
legais. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

Visão de processo, divisão e junção de atividade entre áreas diferentes 
(logística, contábil, fiscal, etc.) 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

Criou-se a habitualidade de pesquisas constantes tanto o nível fiscal 
quanto sobre novas tecnologias. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

Automaticamente, adota-se uma cultura de um estudo profundo e 
contínuo sobre as legislações, resultando na prestação de informações 
eficientes e confiáveis. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

A cultura do maior cuidado na geração de dados 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

Hoje existe uma preocupação maior com as informações enviadas ao 
fisco, porém ainda estamos longe do ideal. 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Manter sempre atualizado os colaboradores das áreas pertinentes as 
obrigações acessórias. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

Uniformização de obrigações e criação de processos pré-estabelecidos 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

A mudança cultural que se observa é o sentimento de 
corresponsabilidade ao qual os usuários tiveram se ser submetidos, pois 
cada informação imputada no sistema, gera uma informação 
correspondente no arquivo do Sped, podendo gerar erros no momento 
de validação do mesmo. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

Houve uma mudança em relação a preocupação de possíveis sanções 
fiscais, fato este, que forçou o empresário a se esforçar em atender a 
todas as exigências fiscais de maneira ainda mais assertiva, como 
consequência as empresas tendem a sonegar menos. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

Melhor controle de suas operações, principalmente as de compra de 
qualquer tipo de produto. Passamos a dar uma atenção especial para os 
estoques. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

Necessidade de se ter um sistema de informação que atenda as 
exigências do governo no envio de informações minuciosas e 
necessidade de se ter colaboradores aptos, experientes e dispostas a 
seguir as inovações tecnológicas exigidas pela implantação dos SPED’s.  

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Cultura organizacional e operacional. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

Os controles internos foram modificados, os processos estão mais 
cautelosos e estudados, tudo para minimizar ou anular problemas com o 
fisco. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

A gestão de pessoas teve de ser prioridade para que os setores da 
empresa contábil se comuniquem com mais eficiência. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Principalmente na forma de pensar, tirou o responsável da rotina fazendo 
ele pensar diferente, olhar a empresa como um todo e não somente em 
um setor 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

Maior interação dos setores contábil e fiscal, convívio com os clientes, 
agilidade nos processos internos. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
Como o SPED contribui para a melhoria da qualidade das 
informações dos usuários internos? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Trazendo transparência, segurança e agilidade nos processos 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Integridade e rastreabilidade da informação 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Com os lançamentos fiscais sendo importados para o sistema com base 
nas informações do XML da NFe basicamente não há erros de digitação 
de usuário. Há uma agilidade sem precedentes nos trabalhos dentro dos 
vários departamentos da empresa com a utilização da Nota Fiscal 
Eletrônica que é apenas um módulo do projeto SPED. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Ratificando resposta anterior, a empresa que adequa seus processos 
para registrar as evidências em tempo real, tem como contrapartida 
informações sempre atuais para tomada de decisão, embora não credito 
isso ao SPED. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

A publicidade das informações fez com que todos tivessem mais cautela 
nas transmissões de dados, isso certamente traz benefícios para todos 
os usuários que terão consciência que as informações retratam a 
realidade das operações efetuadas. Sem falar na facilidade de buscar 
essas informações atualmente. 
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Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

Uma vez produzida as informações com utilização de critérios 
(tributários/contábeis/gerenciais) para atender as demandas do SPED, 
os usuários internos passaram a ter mais confidencialidade nas 
informações. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

Com a facilidade de compartilhamento das informações. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

As informações são mais certas pois possuem o sistema informatizado. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

Não houve alteração na qualidade de informações aos usuários internos. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

A "Z" por ser uma empresa de acompanhamento diferenciado pelo fisco 
em funções de seus regimes especiais, sempre teve uma boa qualidade 
de suas informações, devido a isso a melhoria da qualidade das 
informações não se deu em função do SPED, mais sim em função da 
necessidade de nossa empresa e por estratégias mercadológicas. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

Com a informatização dos processos, houve uma redução de retrabalhos 
e de riscos de erros e fraudes, e isso garante uma informação contábil e 
tributária mais confiável. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

As informações passaram a ser mais precisas e transparentes  

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

O SPED contribui significativamente para a qualidade das informações, 
a forma como ele é estruturada podemos observar que ele é muito amplo 
nas exigências das informações, o que faz com que os usuários internos 
possam otimizar e melhorar cada vez mais nas informações que serão 
prestadas ao Fisco e demais interessados. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

A organização dos processos internos, aumenta a precisão das 
informações  

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Com amarrações dos processos inerentes. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Tais informações devem ser precisas, coerentes e conexas, para tal a 
captura dos dados deve ser fidedigna e de boa qualidade gerando por 
consequência boa qualidade nas informações de transmissão. O que 
também força a melhoria da qualidade técnica da equipe envolvida. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

Através da qualidade da informação gerada. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Em nada! Sempre trabalhamos com uma boa base de informação e o 
SPED não gregos nada neste sentido. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

A base de informações para fins fiscais é a mesma para fins gerenciais, 
ou seja, é necessário um Big Data único para integrar as informações 
necessários, com isso qualquer usuário pode por meio de Data Mining 
explorar e formatar qualquer tipo de informação segundo as suas 
necessidades. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

A necessidade de enviar ao fisco informações que até bem pouco temos 
não estavam disponíveis, criou a necessidade de disponibilizar estas 
informações e também a necessidade de ter todas as informações com 
sanidade. Esta nova realidade gerou a necessidade de uma melhor 
capacitação das pessoas. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

O SPED disponibiliza Guias Práticos com layouts e validações, 
permitindo que os usuários saibam exatamente o que precisa ser 
apresentado e facilitando a pesquisa e conferência destas informações, 
além da redução da apresentação da mesma informação em obrigações 
diferentes. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

As informações da apuração estão disponíveis para consultas regulares 
em uma periodicidade semanal com assertividade.  

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

O SPED exige um conhecimento avançado pela legislação e isso resulta 
em informações confiáveis e precisas 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Como a geração de dados torna-se mais rigoroso o tratamento dos dados 
fica mais viáveis e interessante. 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

O SPED causou um certo pavor nos contribuintes, com isso as empresas 
passaram a se preocupar mais com as informações geradas 
internamente, logo os dados contábeis e fiscais passaram a ser mais 
consistentes, ou seja, a melhora da qualidade das informações enviadas 
ao fisco resultou em informações internas também mais consistentes. 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Pela uniformidade das informações. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

Identificando competências é busca de erro zero. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

O que se observa é uma melhora nas informações que os usuários 
internos dispõem atualmente, pois as mesmas precisam estar 
apresentadas de forma mais completa, vinculada, com facilidade de 
acesso aos lastros que compõem todo o processo de cada documento 
fiscal.  
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Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

Com maiores controles que foram implantados, as informações 
gerenciais e contábeis passaram a ter mais confiabilidade, visto que os 
relatórios são exatamente os que vão para o fisco. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

- 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

Devido a essa gama de informações obrigatórias para os SPED’s é 
possível se emitir relatórios mais detalhados facilitando a conferencia das 
informações tributárias de cada produto. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Desde a parte de cadastro até geração de relatórios. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

Para os usuários internos não houve uma melhora na qualidade das 
informações, visto que são utilizadas ferramentas capazes para 
transmitir as informações que não são o SPED. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

A revisão de procedimentos foi a principal mudança que contribuiu para 
a diminuição ilícitos tributários devido ao cruzamento de dados 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Trouxe mais confiabilidade nas informações por ser mais rígido. Os 
programas do governo conseguem detectar erros que passam 
despercebidos. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

Hoje podemos observar que as informações são mais claras e objetivos. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo   Entrevistado 
É possível à melhoria dos processos administrativos e industriais 
da empresa com a adoção do SPED? Como? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Sim, melhorias em controles internos, otimização das operações, 
mudanças/desenvolvimentos de software mais avançados 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Com a sua implantação foi necessário a adequação de processos 
trazendo organização e melhorias gerais 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Não chamaria de melhoria, mas sim de correções de processos 
administrativos, pois se estiverem fora do escopo de atendimento do 
SPED o processo deverá ser refeito. Melhoria é quando o procedimento 
não é compulsório para atendimento de obrigações fiscais. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Acredito que a boa convivência entre os processos administrativos e o 
SPED, são frutos de uso da tecnologia, e não da obrigação em si. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Analisando com uma visão externa o SPED não inovou em nada, 
somente fez com as empresas se preocupassem com suas operações. 
Na verdade, independentemente de SPED, todas as empresas deveriam 
ter os controles bem definidos para auxílio na sua gestão. Como no Brasil 
não é assim, o projeto SPED está fazendo isso com os contribuintes a 
fórcipes. O que de certa forma tem revertido em benefícios aos próprios 
contribuintes, que analisam o projeto de forma estratégica. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

Sim. Como já falado, o projeto nos obrigou a investir em pessoas, 
processos e estrutura. Com esses investimentos, estamos colhendo 
frutos não só de natureza tributário/contábil (Conformidade), mas 
também como informações gerenciais e estratégicas para tomada de 
decisões. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

Com toda certeza, a partir da aquisição de um sistema de gestão 
(software) para gerar os arquivos obrigatórios, a empresa percebeu 
outras ferramentas de gestão que já pode implantar na empresa, como 
as contas a pagar, contas a receber, controle de custos, tudo a partidas 
da base fiscal, inserida no sistema de gestão. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

Sim. Antes a empresa não conseguia saber seu custo correto, suas 
despesas devidamente classificadas e em muitos casos, nem sabiam se 
tinham lucro ou prejuízo. Com a adoção do SPED e a necessidade do 
software foi possível elaborar relatórios gerenciais, criar plano de contas 
e fluxo de caixa, ajudando a empresa na tomada de decisão. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

Não houve melhoria nos processos administrativos e industriais da 
empresa 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

Um ponto de melhoria que enxergo dentro de nossa empresa é com a 
Adoção do Bloco K, com isso teremos um melhor rastreamento das 
mercadorias dentro de nossa empresa. Para nós as melhorias que temos 
são mais por questões de gestão não e não por obrigação. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

Sim, principalmente na segurança e rastreabilidade nas rotinas dos 
setores de RH, financeiro, compras, estoques, de PCP e custos. Porque 
o SPED exige isso 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

Sim, pois devido a necessidade de transparências e precisão nas 
informações gera-se maior a qualidade e acertos nos processos.  

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

Com base nas informações que devem ser entregues, o SPED atua 
diretamente na reestruturação dos processos e na melhoria dos 
controles, justamente por ser necessária essas informações para o 
cumprimento das obrigações. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

 
É necessário. Para que as informações sejam precisas, é necessário que 
os processos operacionais (administrativos e industriais), sejam 
padronizados.  
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Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Sim, com necessidade da qualidade da informação para SPED, por 
consequência, toda a informação imputada no sistema, devem ser mais 
completas, claras e fidedignas, exigindo da empresa melhoria em seus 
processos. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Sim. Com o sincronismo dos processos, melhor organização 
operacional. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

Sim, através da correção dos processos. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Não 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

Sem dúvida, o primeiro benefício é um único banco de dados, o que evita 
sistemas legados e não integrados no negócio. Com as informações 
disponíveis as empresas podem gerar informações úteis, como por 
exemplo, o Bloco K, que permite a implementação da contabilidade de 
custos na empresa. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Na nossa empresa as melhorias que visualizamos é quanto a 
capacitação das pessoas e a sanidade de alguns processos.  

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

Sim, partindo da definição da obrigação, as empresas podem revisitar 
seus processos, procedimentos e sistemas e ao mesmo tempo em que 
identifica ou ajustas processos diretamente ligados ao SPED, identifica 
GAPs relacionados ao seu processo de negócios e sistemas. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

Confio na ideia que é possível a melhoria sim, nos processos 
administrativos, pois com a confiabilidade consegue-se um ambiente 
com maior competitividade, e os processos na ótica digital pode 
representar redução de custos no que tange insumos. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

Sim, claro. As várias informações prestadas juntos ao SPED possibilita 
uma visão melhor de toda a gestão de trabalho da empresa. Com isso, 
se identifica falhas e consequentemente suas devidas correções. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Sim, não só possível como necessário ao cumprimento das obrigações 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

Sim, pelo mesmo motivo citado na resposta da pergunta 7. 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Sim, como as obrigações acessórias revelam cada vez mais a realidade 
da empresa, tivemos que investir mais no controle de custos, rateio, 
produção, etc. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

Sim. Empresas que não possuíam controle de estoque e custos, não 
obedeciam ao princípio da entidade, não emitiam corretamente seus 
documentos fiscais e não possuíam políticas contábeis e tributárias, ao 
cumprir a obrigação SPED, acabam sendo obrigadas a ajustar suas 
deficiências, o que fatalmente traz benefícios aos processos. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

Sim. Após a implementação dos processos, as informações disponíveis 
se tornam mais completas, o que pode auxiliar no levantamento de dados 
para implementação de processos de tomada de decisão nas áreas 
administrativa e industrial das empresas.  

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

Sim. Com a necessidade da agilidade para o repasse das informações, 
as empresas tendem a otimizar o tempo gasto com suas rotinas 
operacionais. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

Não 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

Sim. Porque através de relatórios de gestão é possível se obter de forma 
rápida informações sobre todos os produtos comercializados, a origem, 
o custo, a NCM, os impostos incidentes, facilitando o entendimento e 
talvez a substituição por produtos que onerem menos a carga tributária 
da empresa. Exemplo: Dar preferência para compras dentro do estado 
de alguns produtos que são isentos de ICMS se comprados no estado 
sede da empresa.  

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Não 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

Com o SPED gera uma agilidade nos processos contribuindo para uma 
redução de custo através da otimização do tempo 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

Para implementação do Sped deve haver desenvolvimento de sistemas 
internos e de infraestrutura.  

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Sim, maior controle interno, redução de custos e redução no tempo de 
escrituração. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

Sim, O projeto unifica muitas informações em uma só obrigação, traz 
para a empresa uma facilidade maior na objetividade das informações, 
deixando os processos mais eficazes. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
Com a adoção do SPED a empresa melhorou a eficiência dos 
processos e houve redução de custos? Como? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Sim, com redução e armazenamento de papeis 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

A princípio não houve redução de custos e sim investimentos tanto de 
sistemas como nos processos.  



127 

 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Bem, minha empresa começa a usar o SPED em 2013, ano em que 
vários módulos do já estavam em operação. A minha forma de atuação 
no mercado contábil é toda desenvolvida para atender as obrigações do 
SPED, aproveitando ao máximo todas tecnologias disponíveis nas 
obrigações fiscais. Meu modelo de negócios nem existiria se não fosse 
pelo SPED. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Não houve nenhum impacto e nenhuma redução de custos. Acredito que 
grandes empresas certamente tiveram que adequar processos e 
pessoal, mas empresas menores têm contratado na prestação de 
serviços contábeis fiscais o cumprimento total das obrigações. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Já para nós tivemos ganho em eficiência e também em redução de 
custos, pois o tempo se gastava para fazer os processos manuais, foi 
mitigado pelos processos automatizados de importações, exportações, 
downloads, XML, CSV, etc. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

A melhoria da eficiência é visível, porém no início não tivemos redução 
de custos, e sim investimentos necessários para atendimento do projeto. 
Atualmente com as operações rodando normalmente, estamos tendo 
condições de enxugar nossas operações administrativas/tributárias, 
através da substituição por ferramentas de inteligência tributária. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

Eficiência dos processos com certeza. Já quanto a redução de custo não 
é possível detectar, devido aos investimentos realizado. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

Melhorou sim a eficiência dos processos. A redução dos custos eu 
acredito que veio com os relatórios que ficou fácil visualizar todas as 
receitas e despesas, e com isso a empresa tornou mais conhecimento 
de sua realidade, fazendo assim a redução de alguns gastos 
desnecessários. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

Houve um aumento do custo pela complexidade do arquivo, tendo que 
contratar mais profissionais da área contábil e de informática. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

Com a adoção do SPED os processos se tornaram mais burocráticos e 
lentos, não houve melhorias na eficiência e nem redução de custos para 
nossa empresa. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

A eficiência teve uma melhora sensível pela redução das intervenções 
manuais nos controles, quanto a redução de custos é mais difícil dizer, 
porque o que foi reduzido em termos de retrabalho e, teve uma 
contrapartida de investimentos em hardware e softwares... 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

O Sped melhorou sim a eficiências e a qualidade dos processos devido 
ao nível de transparência e qualidade das informações, houve uma 
redução de custo devido a maior exigibilidade de melhoria nos controles 
internos, mas, houve também aumento nos custos, pois gasta -se muita 
em tecnologia e treinamentos. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

Foram necessárias melhorias para cumprimento das obrigações, onde 
podemos considerar que houve sim uma melhora significativa na 
eficiência, em relação aos custos, alguns foram reduzidos, porém 
surgiram novos custos como: investimentos na área de tecnologia da 
informação, investimento em pessoal qualificado dentre outros. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

Sim. Sem dúvida. A padronização dos processos e o controle dos 
indicadores de desempenho, possibilita melhoria e redução de custos e 
tempo, tanto em processos industriais, quanto administrativos. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Sim, com redução de pessoas, com informações mais precisas e ágeis 
para tomada de decisão mais assertivas. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

A princípio não, mas no médio longo prazo os resultados são 
perceptíveis. Redução de custos, inclusive outrora ocultos e aumento de 
performance. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

Não. A empresa se tornou um pouco mais a eficiente. Porém não 
houveram redução nos custos. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Tivemos acréscimo de custos. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

O custo de conformidade pode ser analisado sob dois aspectos, como 
custos, quando gerar informações sem utilidade para empresa, e como 
investimento, quando gera informações uteis para o negócio, e também, 
para fins fiscais na mitigação de erros. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Não percebemos eficiência por que os nossos processos sempre foram 
robustos. Houve apenas uma ou outra mudança que gerou sanidade. 
Não houve redução de custos por que os nossos processos não tiveram 
mudança estrutural. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

Melhorou a eficiência nas empresas que trataram o SPED como uma 
oportunidade de revisão de processos. Reduziu custos com a Nota Fiscal 
Eletrônica e com a redução de papel para os livros fiscais. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

Redução na utilização de insumos como papel e materiais de expediente. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

Houve sim uma grande eficiência dos processos, em consequência do 
conhecimento obtido para a geração do SPED. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Não houve maior eficiência e nem redução de custos 
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Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

Sim ocorreram melhoras e elas ainda estão ocorrendo, porém, essas 
melhorias somente representam maior segurança e consistência nos 
dados fiscais e contábeis, com relação ao custo o que ocorreu foi um 
aumento, pois houve a necessidade de investimento, acredito que no 
futuro, em decorrência de processos mais organizados, poderá haver 
uma redução nos custos. 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Sim, apesar do dinheiro investido no começo, hoje contamos com uma 
equipe mais enxuta nos setores responsáveis pela entrega das 
obrigações. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

Inicialmente para cumprir a obrigação houve desembolsos, mas a 
obrigação de manter cadastros tributários e administrativos atualizados 
trouxe redução de custos. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

Os processos de tornaram mais eficientes, entretanto, a redução de 
custos não foi percebida, pelo fato de que os custos observados no 
modelo tradicional (formulários, gastos com impressões e registro de 
livros fiscais) foram substituídos por outros dispêndios (consultorias, 
cursos de aperfeiçoamento, auditorias digitais). 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

Automaticamente, quando se fala em melhoria de processos, se entende 
que exista redução de custos e de tempo. Pois o tempo de entrada e 
saída de informações se torna mais rápido. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

Não 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

Houve um grande investimento em sistemas e pessoas que pudessem 
inserir as informações exigidas dos SPED’s e com isso acredito que 
aumentou o custo da empresa. Mas houve ganho de tempo em relação 
a eficiência das informações que chegam muito mais claras e objetivas 
para a gestão da empresa.  

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Sim, houve uma economia de papel e redução de custos com a 
racionalização e simplificação das obrigações acessórias. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

Os processos estão mais eficientes houve redução de custo, 
principalmente com papel, mas o que foi de grande valia foi a otimização 
do tempo dos colaboradores envolvidos. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

Sim. Entre muito destacam-se a melhoria da qualidade da informação, 
uniformização das informações, eliminação do papel. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Sim, um deles a dispensa da emissão e guarda dos documentos em 
papel. Um maior controle de entrada e saída de recursos 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

Uma eficiência nos processos houve sim, agora redução de custos não, 
por que não tivemos essa redução?  Estamos sempre buscando estar 
atualizados com as regras que mudam a cada ano, para isso os 
funcionários passam por cursos, que na maioria das vezes geram custos. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
A tecnologia da informação em conjunto com o SPED é considerada 
pela empresa instrumento para o aumento da competitividade? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Sim. 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Sem dúvida 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Sim claro 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Não percebo essa afirmação. Percebo concorrência desleal informal, e 
pelo contrário o peso de atender todas as obrigações me torna menos 
competitivo.  

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

No cenário contábil o SPED tem sido um projeto desafiador, contudo 
recheado de oportunidades. A organização contábil que estiver pré-
disposta a se especializar no projeto será muito mais competitiva e 
apresentando um diferencial valoroso. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

Sem dúvida. Quanto mais temos os controles da empresa na mão, mas 
competitivos somos no mercado de trabalho.  

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

Sim, pois como a empresa é varejista, manter seus cadastros tributários 
atualizados, através de auditorias especifica de SPED (PIS, COFINS e 
ICMS), consegue passar para seus clientes a correta tributação dos 
produtos na formação do preço de venda. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

Sim, pela facilidade das informações. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

A tecnologia de informação em conjunto com o SPED não agregou 
competividade a empresa, mas somente uma dificuldade de operação. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

A tecnologia da informação com certeza é um instrumento excepcional 
para competitividade da nossa empresa, como de qualquer empresa, 
contudo não enxergamos que o SPED soma –se com a tecnologia da 
informação para geração de competitividade para nossa empresa. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

Sim, sem dúvida. Todas as rotinas financeiras, fiscais e contábeis e de 
controle de estoques fornece informações precisas e detalhadas a 
respeito do desempenho econômico e financeiro da empresa. Isso dá 
mais agilidade na tomada de decisões sobre custos, preços e operações. 



129 

 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

Sim, pois melhora o processo produtivo e os controles internos, combate 
possíveis erros fiscais   

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

Sim, esta "Nova Era" é marcada pela enorme influência das habilidades 
humanas no que diz a respeito ao uso da tecnologia para obter 
informações, analisá-las, sintetiza-las e interpreta-las. Sem dúvidas o 
futuro promissor é daqueles que estão conseguindo acompanhar todas 
essas mudanças que acontecem de forma rápida, ás vezes até sem ser 
percebida. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

Sim. Com certeza. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Sim, visto que muitos concorrentes tiveram e tem dificuldade em se 
adequar. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Sim. Visto que nem todos se adequam e aquele que possuir informações 
de melhor qualidade pode ter nisto um importante diferencial competitivo 
em planejamento tributário, custos, finanças e afins... 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

Sim 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Precisamos reduzir a burocracia que circunda o nosso sistema tributário, 
tornar nosso sistema tributário mais simples e eficiente é o que deveria 
nortear nossos governantes. Criar obrigações Acessórias não contribui 
em nada para tornar as empresas mais competitivas, muito pelo 
contrário. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

De certa forma muitos empresários ainda não perceberam isso, é 
necessário despertar os interesses dessas pessoas para o real potencial 
das informações coletadas e sistematizadas. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Na nossa empresa utilizamos os dados disponíveis no nosso sistema e 
nos nossos processos para gerar o SPED e não ao contrário. TI é 
essencial para a competitividade, mas o SPED não é usado para este 
fim.  

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

Com certeza. Para as empresas que aproveitaram a oportunidade para 
definir um novo processo de geração, validação e transmissão. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

Consideramos ferramenta competitiva a utilização tecnológica pois 
temos confiança na tomada de decisão mediante valores reais apurados 
e cenário mercadológico constante. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

Sim, claro. A TI e o SPED juntos, é um grande diferencial para qualquer 
empresa. A união desses dois possibilita grandes resultados no âmbito 
contábil, administrativo e econômico. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Não, pois as ferramentas ligadas ao Sped não comunicam diretamente 
às operações da empresa 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

Sim 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Sim 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

Não. A empresa não entende que o SPED é um instrumento facilitador 
do aumento da competitividade. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

A Tecnologia da informação e considerada pela alta gestão como 
oportunidade de aumento da competitividade, entretanto, em relação ao 
projeto Sped, ainda se observa que é considerada apenas como uma 
exigência dos órgãos de fiscalização tributária, sem reflexos na 
competitividade do negócio. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

A empresa ainda e relativamente nova e a diretoria ainda não visualiza 
este tipo de ferramenta. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

Sim pois aumenta o controle, disponibiliza ferramentas onde fica 
evidenciado a verdadeira situação da empresa, principalmente em 
relação aos custos dos produtos. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

Com certeza. A tecnologia e a união das informações obrigatórios do 
SPED facilitam os gestores na tomada de decisões. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Não 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

Sim, com o SPED a empresa otimiza o seu tempo e consequentemente 
reduz o custo operacional. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

Com certeza. Empresas se destacam quando tem a tecnologia ao seu 
favor, simplificando processos e facilitando a entrega de produtos e 
serviços. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Sim, um sistema com maior recurso disponibiliza ferramentas que podem 
diminuir custos, tempo de serviço, auxiliar nos dados inseridos como 
consequência essa empresa já sai na frente de seus concorrentes. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

Para mim sim, mais passar isso para a diretoria não é fácil, hoje eles só 
querem saber se está tudo em dia, e não se preocupam se ajudamos 
na competitividade da empresa”. 
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Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
Como o controle interno da empresa foi beneficiado com a adoção 
do SPED? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Com a necessidade e automatizar e otimizar os controles internos, 
correção de erros administrativos 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Com saneamento da base de cadastros e mudanças de processos. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Principalmente na redução de papel e utilização de arquivo digital de 
obrigações 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Sem impacto. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Hoje temos as informações em tempo real. Não dependemos tanto do 
cliente, para que nos forneça a documentação. Com inteligência fiscal 
temos condições de conhecer, validar, auditar e já escriturar as 
operações no momento em que ela acontecem. Isso internamente para 
nós, além do ganho em tempo de trabalho, nos trouxe mais segurança 
na prestação dos serviços a nossos clientes. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

Através do compartilhamento das informações, tendo em vista a 
unificação dos setores citados outrora 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

Com sistematização de todo processo administrativo (emissão e entrada 
de notas, estoques, contas a pagar e receber, controle e relatórios de 
vendas, compras, entradas, créditos e débitos de impostos, controle 
despesas etc.) 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

Com a qualificação dos funcionários e a correta forma de trabalhar com 
informações importantes para o crescimento da empresa. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

Devido a organização da empresa não houve agregação. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

A empresa já possuía controle fiscais e contábeis rígidos mesmo antes 
da adoção do SPED, nossas melhorias de controles não são pautadas 
exclusivamente por causa do SPED. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

Os controles internos de DP, RH, financeiro, orçamentos, vendas e 
custos foram beneficiados, porque para atender as exigências do SPED 
as empresas tiveram que aprimorar seus controles. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

Sim, pois obriga todas as empresas a terem transparências nas 
informações fiscais, impedindo que algumas se beneficiem com fraudes 
e sonegações de impostos. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

Foram necessárias várias melhorias, adaptações, onde o controle interno 
foi beneficiado diretamente, várias informações podem ser utilizadas nas 
tomadas de decisões. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

Através da organização e padronização de processos. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Na fidedignidade das informações. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Com a uniformização, racionalização e velocidade das informações. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

Através da melhoria nos processos tornando os em alguns casos mais 
eficientes. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Em nada, quem já trabalhava com ERP e mantinha seus dados 
organizados só criamos mais uma obrigação. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

O controle interno é o maior beneficiário quando permite a integração de 
informações empresariais. E, como o SPED é obrigado e pode gerar 
altas penalidades, isso o torna um projeto necessário e relevante para a 
empresa. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Praticamente, não mudamos os nossos controles. Tivemos apenas que 
aumentar a sanidade dos dados eliminando uma ou outra operação 
indevida e implantando uma ou outra mudança nos nossos processos. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

Permitindo a criação e controle de um processo de geração, validação e 
transmissão das obrigações. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

O controle foi beneficiado pela padronização dos processos o que 
proporcionou agilidade na execução e também apuração rígida quanto 
aos estoques.  

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

O SPED possibilita uma visão clara de toda a gestão da empresa. Isso é 
um ponto positivo, pois é possível identificar falhas nunca vistas. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Não há departamento de controle interno específico 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

Vide respostas 5 e 7. 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Através da adoção de novos relatórios que mostram com mais eficiência 
a realidade da empresa. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

O controle interno passou a ser virtual e trouxe uma visão mais ampla da 
organização. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

Facilidade e agilidade na obtenção de informações e lastros sobre as 
operações. 
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Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

Por ser uma empresa ainda em fase de profissionalização, o SPED ainda 
não contribui de forma significativa para os controles internos, somente 
no que diz respeito a parte fiscal / contábil. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

- 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

Mais eficiência na tomada de decisões com as informações minuciosas 
de cada produto comercializado. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Mais veracidade e segurança das informações. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

O controle interno está mais seguro, confiável e reduziu o volume dos 
processos. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

- 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Principalmente na redução dos custos e um maior controle dos recursos 
da empresa 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

O benefício foi que os clientes agora sabem desse dever, e procuram 
mandar o maior conteúdo de informações e na menor data possível. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
Quais os impactos no trabalho da controladoria da empresa com a 
adoção das novas tecnologias fiscais com o SPED? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Maior controle nas informações, transparência, viabilização dos custos e 
orçamentos. 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Maior facilidade no acesso a informação e qualidade. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Idem questão 11. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Sem impacto. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Sem dúvidas que uma vez feito o investimento em sistemas, pessoas, 
consultoria e processos, o resultado será mais confiança nas 
informações geradas. Assim a implantação dos controles e de 
planejamentos (estratégicos, tributários, financeiro, etc), se torna mais 
fácil de serem implantados.  

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

Atualmente mantemos nossa contabilidade fiscal/societário de forma 
atualizada e utilizamos desses dados para elaboração de controles e 
indicadores que nos sirvam de subsídios para traçar estratégias. Quando 
se tem informação tempestiva de natureza  

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

A empresa passou a ter informação gerencial. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

A necessidade de pessoal mais qualificado, e a obrigação de um trabalho 
mais eficaz. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

A Controladoria da empresa com a adoção do SPED, tiveram os 
seguintes impactos: Aumento do vulto de trabalho; Monitoramento das 
alterações legais; Acompanhamentos dos prazos legais.                           
Monitoramentos das validações dos arquivos;  Monitoramentos de 
notificações fiscais; 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

A Controladoria da empresa com a adoção do SPED, tiveram os 
seguintes impactos: Aumento do vulto de trabalho; Monitoramento das 
alterações legais; Acompanhamentos dos prazos legais.                          
Monitoramentos das validações dos arquivos;  Monitoramentos de 
notificações fiscais; 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

As adaptações contábeis e fiscais para o atendimento das exigências 
das informações do SPED acabaram beneficiando o setor de 
controladora porque as estratégias de custo e preço, orçamentos podem 
contar com uma contabilidade societária informatizada e apuração de 
tributos mais ágil e confiável. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

Melhoria nos controles internos e mais assertividade no processo 
produtivo  

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

- 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

É necessário mais precisão e detalhamento para alocação dos custos e 
despesas. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

O tem que antes era tomado com ações operacional, passa a ficar 
disponível para um trabalho mais tático e estratégico. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Ter informação mais adequada para subsidiar a tomada de decisão. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

Departamento/ controles inexistentes. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

O SPED não foi criando com o Objetivo de trazer nenhum ganho 
em eficiência nas empresas. O Objetivo foi facilitar a fiscalização e não o 
processo Fiscal. 
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Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

Os impactos podem ser divididos em dois aspectos. O primeiro o excesso 
de informações e informações redundantes entre as diversas obrigações 
acessórias acabam “roubando” tempo precioso para atenção e áreas 
essenciais do negócio. Por outro lado, o SPED faz com que a empresa 
gere as informações, “matéria prima”, para a controladoria, e essas 
informações que sempre foram relevantes para a empresa, e a tempos 
reivindicadas pelos contabilistas, mas eram subestimadas pelas 
empresas. Agora, com a imposição legal, as empresas deverão manter 
os controles fiscais, que serão os inputs para os sistemas contábeis. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Nenhum. Nossa controladoria não utiliza os dados gerados pelo SPED e 
as mudanças nos processos não afetaram a controladoria. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

O SPED gera como resultados arquivos completos com informações de 
toda a empresa, possibilitando a utilização gerencial destas informações, 
que são os oficiais da empresa. Além da possibilidade de uma melhor 
definição de papéis e responsabilidades dos colaboradores. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

Beneficiou as análises fiscais e contábeis, pois prestou confiabilidade 
dos dados, e aumentou o controle geral de todos os setores 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

O SPED agrega muito o trabalho da controladoria, tendo em vista a 
quantidade de informações necessárias para a geração do mesmo. 
Possibilita uma visão ampla de todos os setores envolvidos. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

A controladoria não é um departamento exclusivo nessa empresa, as 
funções dela são exercidas pela diretoria financeira, no entanto, não 
utilizam muito os dados para sped 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

A empresa não dispõe de um departamento de controladoria. 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Todos tiveram que passar por treinamento para adaptar aos novos 
relatórios. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

O setor de controladoria na empresa é informal. Esta nova tecnologia 
fiscal trouxe maior preocupação na qualidade da informação gerada. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

 O Sped, de certa forma, padronizou alguns tipos de informações 
existentes nos bancos de dados, entretanto não foram observadas 
grandes mudanças nos processos de controladoria. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

As mudanças na parte de controladoria foram notáveis, pois os custos 
passaram a ser monitorados com maior frequência, saldos de estoque, 
entradas e saídas de documentos fiscais, etc. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

- 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

É necessário ter pessoas especializadas na controladoria, pois serão 
elas a validarem as informações dos impostos inseridos em cada produto 
e indicar aos gestores das empresas o melhor caminho a seguir. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

O principal impacto foi na veracidade das informações. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

Os impactos no trabalho da controladoria são: a necessidade da 
capacitação do profissional, o entendimento da importância da 
confiabilidade das informações integradas e geradas para o fisco, a 
revisão e a organização de todo o processo da empresa, (fiscal, 
expedição, contabilidade, administração...), investimento em tecnologia, 
principalmente em ERP. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

- 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

- 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

Conseguimos agora passar um nível maior de informações sobre como 
as empresas estão, suas despesas e receitas, carga tributária. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
Há orçamento anual para investimento em novas tecnologias na 
empresa? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Sim. 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Sim. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Não. O desenvolvimento de novas tecnologias é de responsabilidade da 
empresa desenvolvedora do nosso Software 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Não para área contábil fiscal. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Não existe mensuração de valores. Contudo anualmente temos feito 
diversos investimentos na área de tecnologia da informação em especial 
em inteligência tributária para ganharmos competitividade nesse 
contexto acirrado de organização contábeis. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

Estamos sempre tentando evoluir nossas operações. E buscamos 
sempre os investimentos em processos automatizados que nos 
proporcione tempo para investirmos no controle e gestão do nosso 
negócio 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

Provavelmente não, os investimentos previstos são treinamentos.  
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Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

No momento não. Somente cursos, para atualização dos funcionários. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

Não tenho acesso a esta informação. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

Sim, com a enxurrada de obrigações acessórias e para 
acompanhamento do próprio mercado é de fundamental importância que 
se tenha um orçamento para novas tecnologias. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

Sim, a cada projeto do SPED previsto (e-social, bloco K, EFD REINF, 
etc) a empresa tem que se programar juntamente com o pessoal do TI e 
do sistema para o atendimento a essas exigências 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

Sim 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

Ainda não possuímos. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

Ainda não. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Sim 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Sim 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

Será implantado a partir de 2017. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

As empresas que procuram ter longevidade precisam ter planejamento 
de investimentos em tecnologia. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

Essa é uma questão muito particular de cada empresa. As empresas 
menores tendem ao imediatismo, e não tem uma cultura orçamentária. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Sim. Estas despesas são necessárias para acompanhar as mudanças 
legais e para implementar novas versões dos ERPs dos nossos 
negócios. Neste ano nossa meta é simplificar a nossa estrutura de ERP, 
reduzindo a quantidade com a implantação de uma plataforma que 
atenda a os businesses. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

Desde o advento do SPED, em 2006, as empresas necessariamente 
precisam prever investimentos anuais para manutenção, atualização e 
novas implementações de projetos relacionados ao SPED. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

Ainda não fazemos esse planejamento. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

Se faz necessário que haja. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Não 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

Não 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Sim 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

Não. Ocorre de acordo com a demanda. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

Sim, os investimentos são incluídos, bem como os recursos necessários 
para implementação dos módulos do projeto Sped ainda não 
obrigatórios. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

Não. Somente de acordo com a necessidade. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

Não 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

Sim 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Sim 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

No momento não há orçamento anual para investimentos em novas 
tecnologias na empresa direcionadas para o SPED. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

As implementações necessárias já foram todas aplicadas 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Não, esse investimento e somente com a necessidade 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

Não, possuímos um sistema que nos atende muito bem. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
Como o SPED é tratado no planejamento estratégico anual da 
empresa? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Investimento. 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Obrigação  

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Para Trevisan Contabilidade o SPED faz parte da rotina de trabalho 
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Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Está fora do universo de tomada de decisão. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Conforme dito alhures, as organizações empresariais que não colocarem 
o SPED em seus planejamentos estratégicos, estarão na contramão da 
evolução. O projeto SPED já é uma realidade e vai ser expandido o 
máximo possível. As organizações que não acompanharem esta 
evolução estarão fadadas ao fracasso. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

Conforme já mencionado, o projeto fez com que passássemos a pensar 
de forma mais estratégica toda nossa gestão. A integração entre 
departamentos, o investimento em ERP, TI e outros processos, nos 
deixou muito mais estratégicos e profissionais no que fazemos. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

Apesar das novas fases do SPED, (e-social, bloco k etc) acredito que a 
empresa ainda não trata desta matéria em seu planejamento anual. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

A empresa não possui ainda o planejamento para o SPED 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

É tratado como prioridade. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

É tratado como prioridade. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

Atualmente normal, juntamente com outros eventos que impactam a 
gestão da empresa 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

Programação anual de treinamentos e revisões nos processos. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

O SPED tem sido tratado como umas das prioridades, onde a 
preocupação da empresa está focada na entrega de informações 
seguras e confiáveis ao Fisco. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

Ainda não é tratado especificamente 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Como ferramenta que possibilita informações precisas e adequadas para 
tomada de decisões 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Como uma ferramenta da qual devemos tirar melhor proveito, 
observando as informações geradas e analisando perfil das informações 
a fim de verificar oportunidades de melhoria, contábil, financeira, 
estratégica, etc...  

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

São planejados e coordenados e executados de acordo com as 
exigências do SPED.  

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Como uma obrigação que a empresa tem que cumprir e com um custo 
adicional que não nos torna mais competitivos e não acrescenta ganho 
algum ao negócio. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

Essa é uma questão muito particular de cada empresa. E, depende do 
nível cultural dos envolvidos no processo, é uma questão muito 
semelhante à questão anterior. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Para a nossa empresa ele é meramente uma obrigação fiscal. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

Infelizmente a maioria das empresas ainda não tratam o SPED com a 
importância que precisam. Muitas ainda desconsideram o SPED em seu 
planejamento estratégico.  

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

O SPED é considerado por nós como uma das ferramentas atuantes na 
gestão da empresa. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

É sempre uma prioridade, gerar informações precisas e eficientes. Isso 
envolve vários profissionais e setores. É necessária uma estratégica de 
gestão, para que todos contribuem para um excelente resultado, visando 
sempre a exatidão das informações. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Não é tratado 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

Não é considerado no planejamento 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Como fator primordial para a redução de custos. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

O SPED não é considerado. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

- 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

O tema não e difundido com frequência, somente existe a preocupação 
em atender as demandas do fisco. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

- 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

A gestão sabe da importância dos SPED’s pois eles refletem toda a vida 
contábil e fiscal da empresa e, portanto, é um instrumento na tomada de 
decisões de quais produtos deverão ser comercializados. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

É tratado apenas como uma obrigação com o fisco. 
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Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

O SPED não se enquadra ao planejamento estratégico anual na 
empresa. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

- 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Não serve como base para tomada de decisões, mas auxilias sim nessas 
tomadas com outros relatórios 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

Ele se encontra sempre em atenção, é umas das obrigações mais 
importantes no calendário da empresa. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
Quais os departamentos da empresa sofreram alterações nos 
procedimentos com as novas tecnologias governamentais? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

Fiscal, contábil, suprimentos, engenharia, comercial, controladoria e 
custos 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Fiscal, contábil, suprimentos, engenharia, comercial, controladoria, 
custos e PCP 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Na contabilidade. Todos 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Vendas e Tecnologia. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Acredito que indiretamente todos os departamentos sofreram impacto do 
projeto. Mas diretamente podemos ressaltar (financeiro, administrativo, 
RH, Jurídico, Contabilidade, Administração, etc). 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

 Acredito que indiretamente todos os departamentos sofreram impacto 
do projeto. Mas diretamente podemos ressaltar (financeiro, 
administrativo, RH, Jurídico, Contabilidade, Administração, etc). 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

Todas, financeiro, comercial, armazém, administrativo etc 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

Todos. Toda a empresa desde o recebimento até o lançamento da NF, 
contas a pagar, receber, etc. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

Fiscal, logística, comercial, controladoria 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

Fiscal, contábil, financeiro, estoque, logística, comercial, controladoria e 
produção. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

DP, RH, recepção de mercadorias, almoxarifado, fiscal, contábil, ti, e 
consequentemente, os setores de imobilizado, controladoria, compras, 
produção 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

Fiscal, Contábeis e Compras 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

Todos os departamentos foram necessárias adaptações 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

Operações, financeiro, fiscal, contábil, compras, controladoria. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Faturamento, Logística, Fiscal, Contábil e Pessoal. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Compras, Vendas, Estoques, Logística, Contabilidade, fiscal, dentre 
outros... 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

Compras, faturamentos, expedição, lojas, fiscal, contábil, rh, industrial. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Compras, Almoxarifado e Financeiro 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

Via de regra, os impactos das novas exigências legais e tecnológicas 
afetam toda a empresa e seus processos. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Logística, compras, produção, fiscal, desenvolvimento de produtos. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

Praticamente todos, pois desde a solicitação de um material de uso e 
consumo por qualquer funcionário da empresa gerará impacto no SPED. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

A gerência administrativa precisou agregar a função de executar o 
processo do SPED 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

Todos em departamentos contribuem para o envio de informações 
exatas e precisas. O SPED também contribuiu para o excelente trabalho 
em conjunto de todos os setores da empresa. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Somente Contabilidade, Fiscal e Financeiro 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

Somente o contábil e o fiscal, porém entendo que as alterações deveriam 
ocorrem em todos os departamentos, como isso não ocorreu os trabalhos 
com o SPED ainda não ocorrem como deveriam. 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Contabilidade, departamento pessoal, T.I, controladoria, PCP e fiscal. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

Todos os departamentos, mesmo que indiretamente sofreram alterações 
com as políticas trazidas pelo o SPED, em especial o Faturamento, 
Compras, Financeiro e contábil. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

Contábil, Fiscal, Recursos Humanos, PCP e Compras e Expedição.  
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Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

Fiscal, contábil, financeiro, logística, almoxarifado, faturamento. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

Fiscal e contábil.  

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

Todos. Cadastro, Recebimento, Faturamento, Vendas, fiscal, contábil e 
logo o departamento de RH com o E-social e o departamento financeiro 
com o e-financeiro. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Faturamento, financeiro, fiscal e contábil. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

Os departamentos influenciados diretamente pela implantação do SPED 
foram o setor fiscal, setor contábil, expedição, almoxarifado e compras, 
E de forma indireta, os demais setores. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

Departamento de auditoria. 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Todos, desde a produção até os diretores, mas principalmente a 
produção e o administrativo 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

Departamento Fiscal, Contábil e Pessoal. 

Município 
Porte da 
Empresa 

Cargo Entrevistado 
Quais os benefícios na competitividade da empresa ocorreram após 
a adoção do SPED? 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Contador EC1 

A empresa passou a ser mais transparente nas informações, passou a 
ter mais segurança e agilidade nos processos. 

Três 
Corações 

Grande 
Porte Gestor EG2 

Organização. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC3 

Principalmente redução do controle e gestão de arquivos em papel, 
redução do volume de empregados utilizando métodos de importação e 
arquivo digital de dados. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG4 

Nenhum. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Contador EC5 

Acredito que a redução da sonegação de fato tem proporcionado aos 
contribuintes uma luta mais limpa por nichos de mercado. Esta vantagem 
também é advinda do projeto SPED. 

Conceição 
da 

Aparecida 
Médio 
Porte Gestor EG6 

Existem vários beneficios de natureza organizacional. Mas vou me 
atentar a um que penso ter sido muito beneficiado, que é exatamente a 
diminuição da sonegação. Todos os contribuintes pagando o devido, traz 
isonomia tributária para as operações, o que garante uma concorrência 
mais leal a todos. 

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Contador EC7 

Melhoria nos processos, acesso a informação gerencial, maior 
transparência e controle da carga tributária e inúmeros outros  

Pouso 
Alegre 

Médio 
Porte Gestor EG8 

Os benefícios foram vários, pois com o sistema de informática ajudou a 
obter todas informações corretamente e mais rápido. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC9 

Nenhum benefício. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG10 

Nenhum benefício. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC11 

A empresa agora precisa ter um controle perfeito de seus estoques 
(unidades de medida, inventários e movimentação), e isso impacta 
diretamente a apuração de suas despesas e custos, gerando 
informações com melhor qualidade. A contabilidade e o setor fiscal 
também são alimentados com dados e informações precisas, o que gera 
demonstrações contábeis com um melhor nível de credibilidade. E essa 
melhoria de informações no ambiente interno, reduz o grau de incerteza 
nas decisões sobre o desempenho operacional, econômico e financeiro 
da organização e por isso, terá maior competitividade. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG12 

Melhores controles internos, agilidade nos processos e maior 
transparências nas apurução dos tributos  

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Contador EC13 

O SPED é um fator essencial de competição para o profissional 
qualificado que deseja ser um diferencial de mercado. O SPED pode 
além da diminuição da sonegação, gerar um consequente aumento na 
arrecadação, o que pode trazer à sociedade brasileira maiores recursos 
que podem ser aplicados em educação, saúde, infraestrutura, 
segurança, transportes, entre outros. 

Elói 
Mendes 

Grande 
Porte Gestor EG14 

Com a otimização dos processos, a gestão se tornou mais eficaz. A 
tomada de decisão se tornou mais rápida e precisa. Além disso, foi 
possível reduzir desperdícios e atividades que não agregavam valor.  

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Contador EC15 

Com a diminuição das sonegações, o mercado fica equilibrado para 
uma concorrência acirrada, beneficiando a todos que estão 
envolvidos na cadeia de consumo. 

Três 
Pontas 

Médio 
Porte Gestor EG16 

Com informações mais apuradas, podemos tomar decisões comerciais 
mais seguras e as vezes agressivas junto aos concorrentes. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Contador EC17 

Não levantado. 

Três 
Pontas 

Grande 
Porte Gestor EG18 

Como já foi dito, NENHUM só perdemos competitividade com incremento 
em custos para atendermos a obrigação. 
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Varginha 
Grande 
Porte Contador EC19 

De certa forma, a maioria das empresas ainda está em fase de 
adequação ao compliance tributário. O que se espera é muitas 
autuações, em função da pouca atenção e investimento nas tecnologias 
e treinamentos de forma inadequada até o momento. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG20 

Conforme respondido anteriormente, o SPED é um fim e não um meio 
na nossa empresa. Nossos processos internos sofreram poucas 
mudanças com o SPED.  

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC21 

As empresas que souberam aproveitar a oportunidade, puderam tirar 
proveito das informações geradas, de forma estruturada, para análises 
inclusive de tributação, rotas tributárias e margens. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG22 

Com a mensuração assertiva dos impostos, foram possíveis a análise e 
a realização de planejamento tributário, possibilitando a adoção de 
preços menores no mercado, aumentando as vendas 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC23 

A qualidade da informação prestada, é o destaque. Hoje, se fornece 
informações com maior agilidade e confiabilidade. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG24 

Não mensurado 

Machado 
Médio 
Porte Contador EC25 

Nenhuma. 

Machado 
Médio 
Porte Gestor EG26 

Com a redução de custos, conseguimos ser mais competitivos no 
mercado, além da redução de pessoal nos setores ligados ao SPED. 

Varginha 
Grande 
Porte Contador EC27 

Velocidade de informação, redução de custos e adequação de 
processos. 

Varginha 
Grande 
Porte Gestor EG28 

- 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Contador EC29 

Quando se percebe melhoria nos processos automaticamente a empresa 
se torna mais competitiva, pois será uma empresa mais saudável 
financeiramente. Um bom fiscal que atenda as exigências do sped, 
também reduz a possibilidade de autuações fiscais, que pode 
comprometer o caixa da empresa. 

Elói 
Mendes 

Médio 
Porte Gestor EG30 

Melhor controle de custos e despesas, impactando no preço de vendas. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Contador EC31 

Através dos estudos dos produtos comercializados e a gama de 
informações que são obrigatórias para a entrega dos SPED’s é possível 
fazer uma melhor gestão em relação a custo e carga tributária incidente 
em cada produto. Sem esta gestão de informação é impossível se manter 
em um mercado cada dia mais competitivo. 

Três 
Corações 

Médio 
Porte Gestor EG32 

Nenhum 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC33 

A preocupação antiga da empresa era competir com seus concorrentes 
que praticavam preços fora do normal no mercado. Com a adoção do 
SPED, o governo detém de forma mais rápida as informações e, com 
isso, fizeram com que os concorrentes sentissem obrigados a adaptar ao 
sistema e praticar preços justos, capazes de competir de maneira igual 
com os demais. Pois sentiam o medo de serem fiscalizados e autuados. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG34 

- 

Varginha 
Médio 
Porte Contador EC35 

Qualidade das informações diminuindo os custos e gerando maior 
eficácia diminuição das obrigações acessórias e principalmente a 
dispensa da emissão e guarda dos documentos em papel. 

Varginha 
Médio 
Porte Gestor EG36 

O maior benefício foi a valorização pessoal dos bons colaboradores 

 


