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RESUMO

Este estudo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo analisar a percepção
de empresas, contadores e órgãos fiscalizadores federais e estaduais da Região Metropolitana de
Belo Horizonte/MG, sobre a adoção do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Assim,
promoveu-se a coleta de dados por meio de uma pesquisa de levantamento do tipo survey, baseada
em um questionário semiestruturado composto por questões abertas e fechadas. Os resultados
advindos das informações de 130 respondentes foram submetidos à análise qualitativa, realizada por
meio da técnica de análise de conteúdo, buscando-se compreender o significado simbólico das
informações contidas nas questões abertas. A análise quantitativa fundamentou-se em estatísticas
descritivas e compilação por grupos, por meio da avaliação de ranking médio. Os resultados
demonstraram que, para os órgãos fiscalizadores, a utilização do SPED fortaleceu o controle da
fiscalização mediante arquivos digitais, eliminou etapas na coleta de arquivo de dados, o que permitiu
reduzir a sonegação fiscal e aumentar a arrecadação. Constatou-se também que contadores,
empresas e órgãos fiscalizadores ainda não estão totalmente preparados, têm muito a aprender
sobre o SPED. Entre outras questões, foi possível inferir que: (1) as empresas podem ser obrigadas a
se organizarem e padronizarem seus processos; (2) os contadores precisam se preparar para a nova
realidade trazida pelo SPED; e (3) os órgãos fiscalizadores podem ter mais acesso às informações,
de forma rápida e interativa. Adicionalmente, os resultados também indicam algumas divergências de
percepção dos respondentes quanto à utilização do SPED. Na percepção dos órgãos fiscalizadores,
as empresas encontram-se preparadas, enquanto a visão de empresas e contadores contrasta com
essa ideia. Verificou-se percepção diferente também no que se refere à possibilidade de redução de
custos com a implementação do SPED, enquanto os órgãos fiscalizadores tiveram a percepção de
que houve redução, para empresas e contadores isso não ocorreu, devido, principalmente, à
necessidade de investimentos adicionais em equipamentos de informática, treinamento de pessoal e
contratação de especialistas. Observou-se que órgãos fiscalizadores, contadores e empresas tiveram
percepções semelhantes em relação a outras questões, o que possibilitou constatar que: (1) o SPED
provocou mudanças culturais, principalmente pela substituição do papel por arquivos digitais; (2) as
empresas tendem a ser mais fiscalizadas; (3) o compartilhamento de informações entre órgãos
fiscalizadores e empresas tende a aumentar; (4) os órgãos fiscalizadores ficaram mais eficientes para
identificar e combater fraudes tributárias, o SPED contribuiu para a redução de sonegação; (5) o
sistema proporcionou melhorias no cumprimento das obrigações tributárias acessórias; (6) o SPED é
um meio seguro de transmissão de informações para os órgãos fiscalizadores; e (7) a profissão de
contador passou a ser mais valorizada com o advento do SPED. As conclusões desta pesquisa
evidenciam que o SPED pode ser considerado um marco da chamada “era digital”, representa um
avanço tecnológico, modernizou o sistema de fiscalização tributária, provocou inovação nas práticas
de escrituração contábeis e fiscais, provocou mudança cultural, exigiu o aprendizado de novas
metodologias e técnicas, proporcionou transparência nas informações prestadas pelas empresas,
fortaleceu o controle da fiscalização por meio de arquivos digitais, reduziu a sonegação fiscal e
aumentou a arrecadação do Governo.
Palavras-chave: SPED; Fiscalização; Sonegação; Tributos.

ABSTRACT

This study presents the results of a survey that aimed to analyze the perception of companies,
accountants and federal and state regulatory agencies in the metropolitan region of Belo
Horizonte/MG on the adoption of the Public System of Digital (SPED). Thus, promoted to collect data
through a survey-type research survey based on a semi-structured questionnaire consisting of open
and closed questions. The proceeds from the information of 130 respondents were subjected to
qualitative analysis made by the technique of content analysis, seeking to understand the symbolic
meaning of the information contained in the open-ended questions based on quantitative and
descriptive statistics, and build groups by assessing Average ranking. The results showed that for the
regulatory agencies, the use of SPED strengthened supervisory control through digital files,
eliminating steps in collecting the data file, which reduced tax evasion, but also helped increase
revenue. It was also found that accountants, companies and regulatory agencies are not fully
prepared, have much to learn about the SPED. Among other issues, it was possible to infer that: (1)
the companies may be required to organize and standardize their processes, (2) the counters may
have to prepare for the new reality brought by SPED, and (3) the supervising agencies may have
access to more information more quickly and interactively. Additionally, the results also indicate some
differences in perception of respondents regarding the use of SPED. In the perception of regulatory
agencies, enterprises are prepared, while the vision of companies and accountants contrasts with that
idea. There was also different perception regarding the possibility of reducing costs by implementing
SPED, while the regulatory agencies have the perception that there was a reduction, for businesses
and accountants, not occurred, mainly due to additional investments in equipment information
technology, staff training and hiring experts. It was observed that the regulatory agencies, accountants
and companies had similar perceptions regarding the other issues raised, which analyzes showed that
(1) SPED cultural changes caused (mainly by replacing paper with digital files), (2) firms tend to be
audited, (3) information sharing between regulatory agencies and companies tends to increase, (4) the
regulatory agencies become more efficient to identify and combat tax fraud; SPED contributed to the
reduction of evasion; (5) the system provided improvements in tax compliance accessory; (6) SPED is
a secure means of transmitting information to regulatory agencies, and (7) the accounting profession
has become more valuable with the advent of SPED. The research findings indicate that the SPED
can be considered a milestone of the “digital age”, represented a technological breakthrough,
modernized the system of fiscal controls, led innovation in the practice of bookkeeping accounting and
tax, sparked cultural change required learning new methodologies and techniques provided greater
transparency of information disclosed by companies, strengthened supervisory control through digital
files, reduced tax evasion and increased government revenues.
Keywords: SPED; Oversight; Evasion; Taxes.
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1 INTRODUÇÃO

Pessoas físicas e jurídicas do mundo inteiro encontram-se sujeitas a um
determinado sistema de tributação. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma parcela
de impostos é cobrada pelo Governo Federal e outra pelas províncias e autoridades
locais. No Brasil, com modelo semelhante, conforme o Código Tributário Nacional
(CTN), a cobrança de tributos é realizada pela União, pelos Estados e Municípios.
Com esse modelo de fonte financiadora, os Governos de todo mundo tornam-se
dependentes da arrecadação fiscal para poder gerar benefícios para a sociedade.
A maioria dos países possui dependência de arrecadação fiscal para
financiar os gastos públicos e promover benefícios sociais, e tem no sistema
tributário a principal fonte de receitas. Segundo Tanzi (2002), essa dependência de
arrecadação tem provocado um aumento constante da carga tributária para as
empresas e para os indivíduos, assim, alguns países, entre eles o Brasil, passam a
conviver com o problema da sonegação fiscal.
Uma pesquisa realizada pela organização Britânica Tax Justice Network,
publicada na Folha de S.Paulo em 05 de novembro de 2011, aponta que o Brasil é o
segundo país que mais perde dinheiro com a sonegação de impostos em todo o
mundo, deixa de arrecadar 280 bilhões de dólares com o não pagamento de tributos,
conforme demonstrado na TAB. 3. O mesmo estudo aponta que os Estados Unidos
possui o maior índice de sonegação, perde 337 bilhões de dólares anualmente.
Outro estudo, realizado pela mesma organização, levantou que 4,9% do Produto
Interno Bruto (PIB) mundial são perdidos devido à sonegação de impostos. Este ato
de sonegar não é recente no Brasil, os abusos praticados pela Coroa elevando
carga tributária motivaram os contribuintes a utilizarem meios ilegais para não
pagarem impostos, como falsificações e adulterações de mercadorias e contrabando
para obtenção de maior lucro comercial.
O que pode estar motivando as empresas e os cidadãos a optarem pela
sonegação de tributos é a convivência com uma alta carga tributária. Além deste
motivo, percebe-se que o Brasil tem uma das legislações fiscais mais complexas do
mundo e de difícil aplicação. Para fugir do alto custo tributário, os contribuintes
brasileiros agem por meio de atos ilícitos, como venda de mercadorias sem nota
fiscal (NF), venda com meia nota, venda com duplicidade da numeração de nota
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fiscal, apropriação indébita de tributos descontados de terceiros, distribuição
disfarçada de lucros aos sócios, existência de saldo credor de caixa, omissão de
operação, de qualquer natureza, em documentos ou livros exigidos pelos órgãos
fiscalizadores ,e elaboração de declarações falsas sobre bens ou fatos que possam
diminuir ou eliminar o pagamento de tributos (SIQUEIRA, 2005).
Segundo Britto (2008), no Brasil as empresas possuem grande variedade
de atividades, 170 obrigações acessórias para serem cumpridas, e isto tem
provocado uma deficiência específica de arrecadação, denominada de sonegação
ou evasão fiscal. Os órgãos fiscalizadores não podem observar a real base tributária
do contribuinte e, com isso, a verdadeira responsabilidade tributária desses
indivíduos.
Para Siqueira (2005), o Governo brasileiro precisa combater a sonegação
fiscal por meio do controle do sistema de administração tributária. Na opinião de
Maia (2012), o combate à sonegação não tem sido eficiente, visto que a fiscalização
no Brasil, até o ano de 2006, era realizada de forma artesanal, os órgãos
fiscalizadores visitavam as empresas e analisavam os registros contábeis e fiscais
impressos em papel. Existia uma demanda de muito esforço para se encontrarem
irregularidades com esse modelo.
O Governo brasileiro tem se preocupado em encontrar meios de combate
à sonegação fiscal, uma vez que essa evasão tem prejudicado o país à medida que
determinadas empresas pagam tributos e outras não. Acredita-se que esta postura
tem ocorrido devido à pouca fiscalização das operações empresariais. Percebe-se
que poucas empresas têm sido fiscalizadas por meio de revisão de livros contábeis
e fiscais, o que pode ter como causa a diversidade de tributos, o volume de
legislações que impera no nascedouro da obrigação tributária, o número de
obrigações acessórias a serem cumpridas em função da legislação tributária
existente hoje, o que torna o processo ainda mais complexo.
Para Britto (2008), a sonegação fiscal tem provocado deficiência na
arrecadação devido à existência de muitas obrigações acessórias, não que uma
coisa justifique a outra. Para Siqueira e Ramos (2005), o problema de evasão fiscal
origina-se no fato de que as variáveis que definem a base tributária, como rendas,
vendas, custos, rendimentos, riqueza e outras, não são frequentemente observáveis.
Diante dos avanços tecnológicos da informação por meio da internet que
interliga o mundo e garante a transferência de informações de forma rápida, e

20

perante a necessidade de criar meios para combater a sonegação, alguns países
têm aproveitado o momento para criar o chamado “Governo eletrônico”, passando a
utilizar a tecnologia da informação (TI) como forma de controle dos sistemas
tributários. O Brasil entrou na era do “Governo eletrônico” baseado em experiências
de países como Espanha, Chile e México, que utilizam recursos digitais para
aproximar órgãos fiscalizadores dos contribuintes (BRASIL, 2009).
Para Chen et al. (2006), o Brasil tem despontado como líder em “Governo
eletrônico” entre os países em desenvolvimento. Entretanto, esse movimento tem
sido desenvolvido mundialmente, existem vários países que entraram na era digital
com sucesso, como Argentina, Chile, México, Costa Rica, Colômbia e Áustria, além
dos países da União Europeia.
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 pagamento de tributos, já que serão
fiscalizados e monitorados de forma intensiva. Nesse novo modelo as informações,
antes enviadas para os órgãos fiscalizadores em formulários de papel, passam a ser
feitas por meio de um sistema digital on-line, em arquivos eletrônicos, e são
passadas para uma base de dados única. Com isto, espera-se o combate à
sonegação e, consequentemente, o aumento da arrecadação para financiar os
gastos públicos.
O início do SPED se deu com a criação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e),
inspirado em um modelo chileno. Em abril de 2005, no Encontro Nacional de
Administradores Tributários Estaduais (ENCAT), para atender ao disposto na
Emenda Constitucional nº 42, inciso XXII, artigo 37, que prevê que as
administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e as atividades essenciais ao funcionamento do Estado exercidas por
órgãos fiscalizadores passem a atuar de forma integrada, inclusive com o
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compartilhamento de cadastros e de informações fiscais (MARTINS; LUCIANO;
TESTA, 2008).
Na sequência do projeto é instituído o SPED Fiscal, que substituiu as
obrigações acessórias em formulários de papel por meios digitais e obriga as
empresas a enviarem mensalmente suas informações tributárias pela internet,
provocando mudanças significativas de procedimentos. As informações que antes
dificilmente chegavam aos órgãos fiscalizadores estão agora disponíveis em
arquivos digitais, o que deve proporcionar auditorias tributárias eletrônicas para
combate à sonegação.
O SPED contábil foi outro instrumento criado pelo projeto com a finalidade
de fiscalizar as movimentações econômicas, financeiras e patrimoniais das
empresas, como compras e vendas, pagamentos, recebimentos e apuração de
resultado. Com essas informações os órgãos fiscalizadores podem realizar
auditorias dos registros contábeis e controle das atividades das empresas, abrindo
um canal direto para acompanharem todos os atos praticados pelas organizações, o
que deve facilitar o combate aos atos tributários ilícitos.
No decorrer dos anos, novos SPEDs foram criados. Em 2012, as
empresas tributadas pelo Lucro Real passaram a enviar o SPED das Contribuições
do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS). Em 2013 está previsto o SPED Social, que tem o
objetivo de monitorar a folha de pagamento das empresas por meio digital. Percebese que os órgãos fiscalizadores têm implementado, desde 2007, novas modalidades
de SPED, com o intuito de aprimorar a forma de fiscalização, aumentar a
arrecadação fiscal e impedir a sonegação realizada pelas empresas.
O advento do SPED deve reduzir a informalidade, a falta de recolhimento
dos tributos e aumentar a arrecadação para fomentar os projetos do PAC, que se
constitui em um conjunto de medidas que visam contribuir para a elevação das taxas
de crescimento econômico do Brasil, por meio do aumento de investimento em
infraestrutura, do estímulo ao financiamento e ao crédito, da melhoria do ambiente
de investimentos, da desoneração e do aperfeiçoamento do sistema tributário e da
adoção de medidas fiscais de longo prazo.
Conforme Cleto (2008, p. 38), “o Sistema Público de Escrituração Digital é
um projeto que visa melhorar o controle tributário, integrando os dados dos
contribuintes
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compartilhamento

das

informações

contábeis

e

fiscais.”

Essa

interligação

proporcionada pelo SPED permite o compartilhamento de informações e o
cruzamento de dados pelos órgãos fiscalizadores. Isto possibilitará que as empresas
sejam apanhadas em algum ato ilegal e o Governo passará a ter o controle da
administração tributária, impedindo o escapamento de impostos.
Desde 2007, após a implantação do primeiro projeto de SPED, empresas,
contadores e órgãos fiscalizadores têm convivido com mudanças exigidas pela nova
era digital e precisam se adaptar ao novo modelo de escrituração contábil e fiscal.
Os órgãos fiscalizadores acessam as informações organizacionais com maior
agilidade, podendo proporcionar uma fiscalização mais efetiva com o cruzamento de
dados mediante auditoria eletrônica.
Com o processo de transformação por meio da atual forma de fiscalização
eletrônica, as empresas têm buscado desenvolver novas tecnologias por intermédio
de softwares, para terem condições de acompanhar e atender as exigências dos
órgãos fiscalizadores e aprimorarem seus processos tributários. 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.
Segundo Gurgel (2011, p. 1), as novidades da era digital
[...] que estão transformando a vida em sociedade, também têm impacto
sobre as relações de consumo e, consequentemente, na arrecadação do
Estado. Com as novas ferramentas tecnológicas, aumenta a capacidade de
fiscalização sobre a arrecadação dos impostos que serão utilizados em
investimentos e benefícios para a população.

É possível perceber que as mudanças advindas do SPED podem ter
afetado as empresas diante das várias alterações nos procedimentos tributários, os
contadores, diante das funções e responsabilidades relacionadas aos novos
aspectos fiscais e contábeis, e os órgãos fiscalizadores, que passam a utilizar uma
nova ferramenta de fiscalização para combate à sonegação.
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1.1 PROBLEMA DA PESQUISA

O SPED pode ter provocado transformações na forma de as empresas
atenderem aos órgãos fiscalizadores em relação ao cumprimento de obrigações
acessórias como a emissão de nota fiscal eletrônica, que passou a ser eletrônica e
autorizada por meio da internet pelas Receitas Estaduais; a escrituração de livros
fiscais, que eram impressos em papel e agora passam a ser em arquivo digital; a
escrituração contábil, que também passa a ser exigida no formato digital. Assim, o
período de 2006 a 2012 foi marcado por grandes mudanças na forma de cumprir as
obrigações acessórias com a criação do SPED Fiscal, SPED Contábil, FCont, SPED
das contribuições, entre outros que ainda serão criados.
Tais transformações decorrentes da implantação do SPED podem ter
exigido adaptações de empresas, contadores e órgãos fiscalizadores. Nas
organizações as mudanças devem ir além do departamento fiscal e de
contabilidade, devem atingir outras áreas, como os departamentos de compras,
vendas, informática, expedição, faturamento e financeiro. Já para os órgãos
fiscalizadores, o SPED deve levar ao aprimoramento do sistema de controle
tributário e ao combate à sonegação, devido ao acesso às informações dos
contribuintes de forma digital e em tempo real. Isto possibilitará análises e auditorias
informatizadas, substituir a fiscalização realizada por meio de documentos impressos
em papel por arquivos digitais e eliminar a dificuldade dos órgãos fiscalizadores de
tomar conhecimento de débitos fiscais antes que eles prescrevam. Quanto aos
contadores, percebe-se que deverá ocorrer um aumento da necessidade de
capacitação técnica para atender às novas exigências, podendo ainda se elevar a
demanda por esses profissionais e haver uma maior valorização dessa profissão.
No contexto descrito acima, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa:
qual a percepção de empresas, contadores e órgãos fiscalizadores federais e
estaduais em relação à adoção do SPED?
Por se tratar de um assunto ainda pouco investigado nos meios
acadêmicos, utilizando-se do envolvimento direto de empresas, contadores e órgãos
fiscalizadores no tema pesquisado, torna-se importante levantar, conhecer e analisar
as diferenças e similaridades de percepções sobre o SPED entre os proprietários e
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diretores das organizações, contadores e órgãos fiscalizadores, sendo estes
auditores fiscais do Estado e da Receita Federal do Brasil (RFB).

1.2 OBJETIVOS

O delineamento da pesquisa se baseou em um objetivo geral, seguido
dos objetivos específicos, de forma que as discussões apresentadas na investigação
possam ser validadas sobre o contexto em que os objetivos se aplicam.

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a percepção de empresas,
contadores e órgãos fiscalizadores federais e estaduais da Região Metropolitana de
Belo Horizonte/MG, em relação à adoção do SPED.

1.2.2 Objetivos específicos

1) Descrever o SPED, destacando as principais mudanças tecnológicas
trazidas por ele;
2) Analisar o SPED como novo modelo de fiscalização;
3) Analisar a percepção de empresas, contadores e órgãos fiscalizadores
sobre os efeitos já provocados pela adoção do SPED;
4) Avaliar as expectativas futuras dos órgãos fiscalizadores, de empresas e
contadores sobre as perspectivas na utilização do SPED.
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1.3 JUSTIFICATIVAS E RELEVÂNCIA DO ESTUDO

Preocupados com os índices de sonegação, países como Argentina,
Chile, México, Costa Rica, Colômbia e Áustria, além dos países da União Europeia,
têm aproveitado os avanços tecnológicos e o momento de evolução da gestão
pública para adotarem o chamado “Governo eletrônico”, ao se inserirem na era
digital por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), cuja finalidade é
a aproximação dos órgãos fiscalizadores de seus contribuintes.
O Brasil adotou o “Governo eletrônico” com o SPED, este instituído por
meio do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que faz parte do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC). Seus objetivos são melhorar o controle do
sistema tributário, obter informações dos contribuintes de forma digital e em tempo
real, proporcionar uma fiscalização mais efetiva e, consequentemente, aumentar a
arrecadação. Com a criação da nota fiscal eletrônica, a implantação de livros
contábeis fiscais eletrônicos e a informatização entre órgãos fiscalizadores e
contribuintes, o SPED tem representado uma revolução na relação entre empresas e
órgãos fiscalizadores. Desde 2006, esse projeto tem estado cada vez mais presente
em empresas e deve se transformar em uma poderosa ferramenta para armazenar e
cruzar informações contábeis fiscais, combater a sonegação e aumentar a
arrecadação fiscal do Brasil (BRASIL, 2007).
Segundo Ilarino (2010), a informatização do sistema tributário, criada pelo
Governo Federal, tem o objetivo de unificar e cruzar as informações contábeis e
fiscais das empresas dentro de cadeias produtivas, a fim de aumentar a arrecadação
de impostos e combater as fraudes.
Por possuir características tributárias específicas, um número elevado de
tributos, legislações tributárias das mais complexas do mundo e muitas obrigações
acessórias, o Brasil tem encontrado dificuldade para fazer com que as empresas
paguem os tributos de forma correta. Porém, o SPED, por ser eletrônico e facilitar o
trânsito de informações, pode ser uma ferramenta eficiente para reduzir a
sonegação e aumentar a receita fiscal.
Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou
uma pesquisa sobre o SPED e constatou que no Brasil existem mais de cinco
milhões de empresas que em pouco tempo estarão inseridas nesse projeto, o que
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demandará enorme necessidade de conhecimento e aprofundamento no tema
(IBGE, 2010).
Diante dos aspectos apresentados, o SPED tem sido considerado como
um projeto inovador que modificou a forma de escrituração fiscal, contábil e a
entrega das obrigações acessórias, podendo representar o caminho rumo à
transparência, ao combate à sonegação, à concorrência desleal e à informalidade.
A escolha desse tema como objeto de pesquisa se deu com o intuito de
identificar possíveis contribuições e na tentativa de aprofundar a análise sobre o
assunto, que tem se sobressaído no mercado empresarial e no meio acadêmico.
Embora se constate a escassez de conhecimento sobre a utilização do
SPED, a presente dissertação propõe apresentar elementos conceituais com base
no referencial teórico proposto, estabelecer relações práticas de empresas,
contadores e órgãos fiscalizadores com a aplicabilidade do projeto. Ao fazer isto,
espera-se que as questões levantadas possam estimular debates e um fluxo
contínuo de produção intelectual.
A coleta de informações se deu no período de fevereiro a novembro de
2012, nas bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa de
Administração (ANPAD), da Revista de Administração Contemporânea (RAC), da
Revista de Administração de Empresas (RAE), da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), da Universidade de São Paulo (USP) e de outras instituições.
Após reunir e analisar teses, livros, dissertações e artigos, constatou-se a carência
de pesquisas sobre o tema estudado.
Por meio das informações obtidas, pode-se afirmar que o tema “Sistema
Público de Escrituração Digital” vem sendo investigado com ênfase na área de
inovação e organizações, havendo uma relevância deste estudo para o meio
acadêmico e organizacional no sentido de ampliar o conhecimento sobre a utilização
do SPED. O estudo abordará as percepções diferenciadas de empresas, contadores
e órgãos fiscalizadores. Além disso, merece destaque a abordagem da visão prática
SPED.
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Além da introdução, esta dissertação possui ainda mais quatro capítulos.
No segundo, encontra-se a fundamentação teórica, embasada por abordagens
teóricas de autores que estudam o assunto. Em linhas gerais, descrevem-se alguns
aspectos considerados importantes para o entendimento do tema. Inicialmente, é
apresentada uma sumarização dos estudos e pesquisas de alguns autores; em
seguida, faz-se um relato breve sobre a evolução da tributação no mundo e no
Brasil, destacam-se o sistema tributário brasileiro e suas características, as fontes do
direito tributário, princípios tributários, vigência da lei tributária, competência
tributária e conceito de tributos. É realizado um resgate conceitual da gestão contábil
e fiscal descrevendo-se os regimes de tributação, a sonegação fiscal, a
contabilidade, o planejamento tributário e a escrituração contábil e fiscal. Também é
feita uma abordagem da era digital com destaque para o SPED, com os conceitos,
as características e os subprojetos relacionados a ele, e o SPED, escrituração
contábil e fiscal digital e as estatísticas do SPED contábil no Brasil. Finalmente, são
descritos os conceitos ligados à área da tecnologia da informação: internet, correio
eletrônico ou e-mail, banco de dados, rede de computadores, arquivo XML, Manual
Normativo de Arquivos Digitais (MANAD), assinatura digital, certificado digital,
programa validador assinador.
O terceiro capítulo apresenta os aspectos metodológicos norteadores
deste trabalho, descrevendo-se a tipologia de pesquisa, a abordagem metodológica,
o detalhamento da coleta de dados e as variáveis analisadas.
No capítulo quatro, são apresentadas as análises e discussões dos dados
coletados, os quais são comparados com as informações da pesquisa bibliográfica
no intuito de atender aos objetivos do presente estudo.
Para finalizar, o quinto capítulo compreende as conclusões desta
investigação, expõe as limitações da pesquisa e algumas recomendações para que
novos estudos sejam realizados sobre o tema em questão.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, é apresentada a fundamentação teórica. Primeiramente,
descrevem-se a sumarização de estudos e pesquisas de alguns autores; em
seguida, são apresentados os conceitos sobre os aspectos considerados
importantes, como a evolução tributária no mundo e no Brasil, o sistema tributário,
tributos, gestão tributária, escrituração contábil fiscal. Apresentam-se também a era
digital, o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), com conceitos,
características e subprojetos e, ao final, apresentam-se as estatísticas do SPED
Contábil no Brasil. Finalmente, são descritos os conceitos ligados à área da
tecnologia da informação como: internet, correio eletrônico ou e-mail, banco de
dados, rede de computadores, arquivo XML, Manual Normativo de Arquivos Digitais
(MANAD), assinatura digital, certificado digital, programa validador assinador.
Geron et al. (2009), por meio de uma pesquisa exploratória, verificaram se
houve nas empresas melhorias operacionais quando da adoção do SPED. No
tratamento dos dados, empregaram-se a análise Estatística Bivariada – com
medidas de associação entre duas variáveis nominais –, o Coeficiente Phi e o V de
Cramer. Esses autores destacam, dentre as melhorias provocadas pelo SPED,
redução de tempo na emissão de NF; diminuição de erros; maior agilidade e
produtividade nos processos de recebimento e de transporte de mercadorias; além
de diminuição nos gastos com papel e armazenagem de documentos e diminuição
das obrigações acessórias, sendo apontadas pelas autoridades governamentais
como fatores positivos para as empresas. Os resultados obtidos foram comparados
a estudo semelhante efetuado no Chile, onde se verificou que os contribuintes
brasileiros têm perspectivas diversas dos chilenos. Os respondentes não
manifestaram resultados satisfatórios em termos de redução no tempo de emissão
de uma nota fiscal, agilidade e produtividade no recebimento de mercadorias ou
redução na aquisição de papel. Muitos têm a perspectiva de que terão benefícios no
futuro, principalmente em relação à diminuição dos riscos de fraudes e dos custos
operacionais.
Os estudos feitos por Geron et al. (2009), sobre o SPED e a percepção
dos contribuintes em relação aos impactos da sua adoção, foram conduzidos com
39 indivíduos que atuam na área contábil e fiscal (23% Gerentes; 28% Supervisores
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e 49% Analistas), todos trabalhadores em empresas que já estiveram envolvidas
com algum subprojeto do SPED na região do Grande ABC, em São Paulo.
Constatou-se que menos da metade das empresas que implantaram a nota fiscal
eletrônica já tinha tecnologia para importar os dados na emissão de uma nota fiscal;
pequena parte das empresas melhorou seus processos internos com a importação
dos dados para a emissão da nota fiscal eletrônica; 25,6% das empresas cumpriram
a obrigação fiscal, já que continuaram digitando os dados para emissão da nota
fiscal eletrônica e utilizavam software gratuito da SEFAZ. Percebeu-se que poucos
contribuintes melhoraram sua operação com a implantação do SPED, sendo que a
grande maioria apenas adaptou o sistema já existente para comunicação com a
SEFAZ. Foi apontado como um dos benefícios do SPED a redução das obrigações
acessórias; porém, não foi o que se percebeu no período inicial, sendo que, das 39
empresas que responderam ao questionário, 82,1%, não tiveram qualquer redução
em suas obrigações acessórias. Os resultados obtidos ainda demonstraram a
insatisfação dos contribuintes em relação às obrigações acessórias, e muitos deles
entenderam que o SPED soma as obrigações já existentes; ou seja, em vez de
diminuir, acabou aumentando o trabalho. A grande maioria dos participantes da
pesquisa não sentiu redução significativa no tempo de emissão de uma nota fiscal, o
que mostrou que os contribuintes não tiveram grandes mudanças nesse sentido.
Pôde-se também observar que não houve diminuição na quantidade de erros nas
emissões de notas fiscais, os contribuintes perceberam que os erros na emissão das
notas fiscais podem distorcer as apurações de impostos. Foi verificado, ainda, que
não houve agilidade ou melhora de produtividade no recebimento de mercadorias;
que a redução de custo na aquisição de papéis pode ser considerada como
benefício do SPED, e constatou-se que apenas uma pequena parte das empresas
teve que promover alteração na infraestrutura física, substituindo os arquivos físicos
inativos por arquivos eletrônicos para armazenar documentos. Conclui-se que o
resultado mais esperado no Brasil foi a diminuição de riscos de fraudes. No Chile, os
mais esperados foram a agilidade nos processos de faturamento e pagamento; a
redução e a simplificação das obrigações acessórias. No Brasil, verificou-se que
este benefício também foi o segundo mais escolhido. A redução de erros nas
emissões de notas fiscais também pôde ser comparada da seguinte forma: no Chile,
este benefício foi o quarto mais escolhido, com 40,5%, já no Brasil, foi o quinto e
menos escolhido pelos participantes, com apenas 15,4%. Constatou-se que, no
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Brasil, há poucas análises sobre o tema, sendo que a maioria dos estudos
existentes visa mensurar os impactos favoráveis ao Governo, como, por exemplo, o
maior controle nas fiscalizações e combate à sonegação de impostos. Os dados da
pesquisa confirmaram que o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
constitui-se em uma revolução caracterizada pela transição da contabilidade em
papel para a digital, o que poderá gerar significativa redução nos custos, combate à
sonegação, além de possibilitar o cruzamento de informações entre contribuintes
para a verificação de ocorrência de sonegação fiscal, de maneira que o cruzamento
de informações ocorrerá por meio eletrônico e por um sistema criado para essa
finalidade, e não mais de forma manual.
Sant’Ana e Telo (2010) observaram, por meio de um estudo sobre as
mudanças culturais nas organizações, na área contábil e no governo em função do
SPED, conduzido com dezesseis pessoas, sendo que os participantes foram 25% de
cada grupo de profissionais liberais, empregados do setor contábil, gestores de área
contábil e outras atividades subtendidas como sem relação direta com contabilidade.
Os resultados indicaram que houve alteração no modo de trabalhar em função da
utilização de novas tecnologias em informática e que a principal motivação desta
utilização foi a exigência legal por meio do SPED; haverá redução de custo em
função da redução de mão de obra; o governo tem buscado a transparência por
meio da utilização de sistemas informatizados; há ainda preocupação com a
segurança das informações e irá demandar adoção de novo modelo organizacional,
exigindo alinhamento com os fatos contábeis. Concluiu-se que o SPED terá os
seguintes impactos: gerará a quebra de paradigmas no manuseio de notas fiscais
em papel; aumentará a necessidade de preparo das pessoas diretamente
envolvidas; os processos das empresas precisarão ser mais bem definidos para
garantir o fluxo de informações corretas; o SPED é um instrumento de inovação do
Governo Federal na relação Fisco e contribuinte; ocorrerá um grande avanço
tecnológico nas relações Fisco e contribuinte; haverá um impacto na cultura
organizacional,

mudando

formas

de

elaboração

de

trabalhos

e

gerando

preocupações com a veracidade das informações.
Neves, Oliveira e Carneiro (2011) realizaram pesquisa sobre os benefícios e
desafios da implantação e utilização do Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED) na opinião de prestadores de serviços contábeis no Distrito Federal. A
pesquisa foi conduzida com um grupo de 40 empresas, sendo 20 que não utilizam e
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20 que utilizam o SPED. Buscou-se abordar as opiniões dos usuários quanto aos
benefícios e desafios da utilização e implantação do SPED e seus subprojetos. Com
os resultados obtidos, verificou-se que, para as empresas que já utilizam o SPED,
50% afirmam ter bons conhecimentos sobre o sistema; 35% obtiveram bom nível de
treinamento; 95% tiveram dificuldades na implantação do SPED, apesar de 50%
afirmarem ter bom nível de treinamento; as empresas precisaram realizar mudanças
significativas em sua cultura operacional; haverá necessidade de formação do
profissional contábil; é imprescindível a participação de um profissional contábil
aliado ao profissional de tecnologia da informação. Para as empresas que não
utilizam o SPED, a pesquisa apontou que menos da metade tinham bons
conhecimentos sobre o SPED; verificou-se que houve redução do serviço
burocrático e a racionalização de processos; houve melhoraria da qualidade e
segurança das informações transmitidas; constatou-se a falta de software de
integração eletrônica e falta de conhecimento de novos processos e tecnologias.
Quanto aos benefícios, verificou-se a redução de custos, a informatização, a
segurança e a agilidade de transmissão de dados. Os principais problemas
enfrentados pelas empresas para atender ao SPED foram: o envio e a validação, a
falta de software, e a falta de capacitação profissional. Observou-se também que a
maioria das empresas não está preparada para uma transformação tão radical em
sua forma de escrituração e está enfrentando dificuldades em se adequar a essa
nova realidade.
Ilarino (2009), em estudo sobre o SPED e os impactos da sua implantação em
uma empresa do ramo da indústria automobilística, por meio de entrevistas com o
Controller e o Gerente de TI, apontou que a empresa teve que adquirir softwares,
hadwares e contratar mão de obra especializada para implantação do sistema; que o
profissional contábil foi peça-chave para sucesso do processo; foi necessário que o
profissional contábil recebesse treinamentos para utilizar os novos softwares; a
empresa precisou criar uma estrutura mais solidificada para atender as exigências
por meio digital; o mercado passou a exigir profissionais especializados e capazes
de desenvolver novas habilidades que vão além de ser um simples despachante do
Governo; a transição demandou conhecimento de tecnologia da informação por
parte dos profissionais de contabilidade; e haverá uma tendência no aumento da
procura por especializações na área de contabilidade. Conclui-se que a implantação
de um sistema causou impactos não só na contabilidade, mas também em diversas
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áreas da empresa, como as de TI e logística; que as informações enviadas de forma
online ao Fisco deverão estar dentro das normas do sistema de tributação brasileiro;
e que o profissional de contabilidade foi peça-chave no controle do processo de
implantação do SPED.
Ortega e Pilenghy (2011), em estudo de caso sobre os procedimentos
adotados no processo de Escrituração Contábil Digital (ECD) na empresa
GRAMAZON - Granitos da Amazônia S/A, no período de 2009 a 2010, observaram
que a empresa é organizada e estruturada, de modo que isto facilitou o processo
para a entrega da ECD no prazo estipulado; e que o software da empresa e o SPED
Contábil foram as ferramentas necessárias para a geração e a entrega da ECD.
Destacaram a importância da contabilidade dentro da entidade para o envio da ECD
que não apresentou grandes dificuldades; constataram a importância de um
processo contábil feito com responsabilidade e obediência aos princípios e normas
contábeis e ainda a importância de bons profissionais de contabilidade. Observaram
também que a escrituração digital é a substituição dos livros em papel para forma
digital, sendo uma das maiores revoluções digitais, no campo da contabilidade.
Concluíram que: o SPED visa integrar os dados dos contribuintes junto ao Fisco
municipal, estadual e federal, mediante o compartilhamento das informações em um
único banco de dados; com o SPED, ocorreu uma revolução digital não apenas para
a contabilidade, mas também para a empresa e seus gestores; as informações
foram acessadas de forma mais rápida; a empresa analisada trabalha sua
contabilidade de forma regular, organizada e estruturada, o que facilitou o processo
para a entrega da ECD; o procedimento adotado no correlacionamento do plano de
contas referencial disponibilizado pela RFB e o plano de contas da empresa foram
os que mais demandaram dispêndio de tempo, devido aos detalhes e à precisão na
amarração dos dois planos simultaneamente; houve um grande avanço em relação
à forma do registro do Livro Diário. Concluíram também que a economia de papel, a
preservação do meio ambiente, a redução de custos administrativos e a melhoria da
qualidade das informações são vantagens do SPED. Dentre as desvantagens
observadas, destacaram o custo com sistemas de informação para atender as
exigências do Fisco.
Menezes (2011), em estudo sobre a troca de experiências fiscais entre Brasil
e Portugal e a implantação do IVA no Brasil e do SPED em Portugal, conduzido por
meio de uma análise documental com pesquisa em livros, artigos e revistas
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científicas publicados nos referidos países, apontaram que o uso das tecnologias de
informação e comunicação está associado à utilização da internet para a prestação
de serviços eletrônicos, podendo essa tecnologia ser utilizada pelos governos como
estratégia em seus processos internos e na melhoria dos serviços à sociedade, seja
pelo uso dos cidadãos seja pelas empresas, passando a ser associado aos diversos
níveis de Governo. A implantação de plataforma de Governo eletrônico tem
modificado o conceito do tratamento da informação, pois os documentos físicos
passaram a ser bits, as faturas passaram a ser eletrônicas, as assinaturas passaram
a ser digitais. Em Portugal, a adoção de um sistema público de escrituração digital
foi baseada na experiência brasileira: o SPED contábil, o SPED fiscal e a nota fiscal
eletrônica. O estudo concluiu que com o SPED houve maior troca e padronização
das informações contábeis e fiscais; redução dos custos; otimização das obrigações
acessórias para os contribuintes; a transmissão dos dados passou a ser de forma
única; criou-se um fluxo de informação mais abrangente, permitindo a identificação
de ilícitos tributários; permitiu-se a melhoria do controle dos processos; aumentou-se
a eficiência no acesso às informações e possibilitou-se uma fiscalização mais efetiva
com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.
Estudo publicado no 4º Congresso UFSC de iniciação científica em ciências
contábeis sobre os novos rumos da contabilidade pública brasileira, como o título
“Do ‘Governo eletrônico’ ao Sistema Público de Escrituração Digital”, conduzido
mediante pesquisa bibliográfica e revisão crítica da literatura pertinente ao tema,
apontou que está ocorrendo uma intensificação do uso da tecnologia da informação
pelo poder público. O governo eletrônico surgiu como um importante instrumento de
gestão

pública,

criando

canais

eletrônicos

contínuos

de

informações,

disponibilizando serviços à sociedade e possibilitando a transparência e o controle
social. O estudo observou também que o SPED irá propiciar benefícios para os
contribuintes, tais como: simplificação das obrigações acessórias; eliminação da
digitação de notas fiscais; redução dos erros na escrituração; redução dos custos
com impressões e aquisição de papel; contribuição para um desenvolvimento
sustentável, do ponto de vista ambiental. Verificou também que, com a implantação
do SPED, os contribuintes não mais remeterão as informações para cada um dos
órgãos fiscalizadores em papel, mas sim por meio de um sistema digital on-line, para
uma base de dados única, que será compartilhada pelo fisco e demais órgãos
autorizados. Com os dados do estudo, concluiu-se que o SPED consiste na
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modernização da sistemática atual de cumprimento das obrigações acessórias por
parte dos contribuintes transmitidas às administrações públicas e aos órgãos
fiscalizadores; no Brasil, o grande território e a escassez de recursos econômicos
são as principais causas da evasão fiscal; ocorreu a transformação das informações
necessárias à atuação fiscal de pilhas de papéis para a forma eletrônica; o SPED
contribuirá para o maior controle sobre as obrigações fiscais e comerciais dos
contribuintes; aumentará a eficácia da fiscalização; reduzirá os custos e auxiliará no
combate à evasão fiscal.
Wessling (2010) realizou estudo sobre o Sistema Público de Escrituração
Digital e seus impactos na gestão das informações contábeis e gerenciais,
conduzido por meio da aplicação de questionário a 33 profissionais da área contábil
da cidade de Francisco Beltrão no Estado do Paraná. Os resultados apontaram o
enriquecimento do trabalho do contabilista, principalmente, no que tange à captação
dos profissionais; a aproximação das áreas de gestão com a controladoria; o
aumento da agilidade das informações e a confiabilidade delas. Observou-se
também que a maior parte dos profissionais entrevistados está buscando
aperfeiçoamento; o SPED influenciará de forma positiva as organizações, trazendo
maior riqueza na informação; o profissional contábil passou a ter mais importância; a
contabilidade deixou de ter o foco exclusivamente fiscal e passou a ter uma
ferramenta digital para a tomada de decisão; o novo sistema de escrituração
contribui para a gestão das informações, tornando-as mais ágeis e confiáveis.
Conclui-se que o SPED contribuirá positivamente para a gestão das informações
contábeis e gerenciais; passou a representar um avanço tecnológico; exigiu mais
dos profissionais da contabilidade e da área de tecnologia da informação; necessita
de capacitação para atuar de forma efetiva e a sua implantação deverá diminuir
significativamente a sonegação.
Pires (2010) realizou estudo sobre a percepção dos contabilistas do município
de Florianópolis com relação à adoção do Sistema Público de Escrituração Digital,
conduzido em 44 escritórios de contabilidade do município de Florianópolis. Os
resultados

apontaram

que

o

SPED

proporcionará

condições

de

maior

competitividade das empresas; provocará mudanças ou adaptações nas estruturas e
rotinas delas e será necessário o treinamento dos profissionais envolvidos no
processo de emissão e escrituração de documentos fiscais, além de mudanças de
cultura; proporcionará mais controle e fiscalização; aumentará a dificuldade na
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preparação do pessoal; e provocará melhoria na qualidade da informação.
Observou-se também que ocorrerá redução de custos com a dispensa de emissão e
armazenamento de documentos em papel, o que irá contribuir para preservação do
meio ambiente pela redução do consumo de papel. O estudo apontou o despreparo
por parte do profissional da contabilidade e a falta de mão de obra qualificada como
as dificuldades em se adaptar às novas mudanças. Conclui-se que, ao utilizarem o
SPED, ainda existem alguns entraves, e as principais dificuldades foram a
preparação do pessoal e o custo financeiro pelas mudanças na estrutura da
empresa. Conclui-se, ainda, que existe certa insegurança por parte dos profissionais
quanto à correta aplicação dos procedimentos estabelecidos na legislação em
função das inúmeras exigências impostas pelo SPED; e haverá valorização
daqueles profissionais que se adequarem às novas exigências e que possuem
domínio do assunto.

2.1 EVOLUÇÃO TRIBUTÁRIA NO MUNDO E NO BRASIL

A tributação surgiu com o início da sociedade humana, a cobrança de
imposto já era realizada por civilizações antigas como a dos gregos e a dos
romanos. Com o tempo, ela evolui acompanhando o movimento de mudança das
sociedades. Uma publicação feita sobre a origem do tributo, em setembro de 2004,
pela Associação dos Assessores Municipais de Nova Jersey (AMANJ) revela que os
primeiros registros fiscais ocorreram cerca de seis mil anos a.C., na forma de
tabletes de argila encontrados na antiga cidade de Lagash, atual Iraque.
Segundo Carlson (2004), as formas de cobrança de tributos foram
desenvolvidas e modificadas de acordo com os povos. No período medieval, os
ingleses pagavam impostos sobre a propriedade e mesmo o camponês que não
possuía a propriedade da terra, mas a alugava, era obrigado a doar 10% da sua
força de trabalho ou produzir para a igreja. No período colonial, a cobrança de
tributos se desenvolveu seguindo a propagação da riqueza pela Europa, a partir de
colônias na África, Ásia, América e Grã-Bretanha, os primeiros impostos criados em
1799 tiveram a finalidade de financiar a guerra contra a França napoleônica.
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Conforme Ferreira (1986), no tempo dos faraós alguns desenhos em
monumentos foram interpretados como cobrança de tributos e a maior parte da
arrecadação era direcionada para a “elite religiosa”, restando a menor parte para os
interesses coletivos. O mesmo autor relata que na Grécia antiga já se tributavam as
indústrias e as profissões, aplicando-se multas e confisco. Os tributos eram
cobrados sobre os bens e a renda ou o lucro das pessoas, atingindo especialmente
os cidadãos mais ricos. Além disso, cresciam as alíquotas na medida das
necessidades, especialmente durante as guerras. Os impostos criados naquela
época eram escalonados de acordo com a renda dos contribuintes, o que originou o
modelo de sistema tributário dos tempos atuais, que cobra os tributos de acordo com
a capacidade contributiva do contribuinte.
Ainda sobre a tributação no mundo, para Carlson (2004) a história revela
que sempre ocorreram necessidades de aumentar tributos por parte dos Governos.
Nos Estados Unidos, por exemplo, inicialmente o Governo Federal cobrava menos
impostos, o país não necessitava manter uma força militar e o Governo central era
muito menor. Devido aos vários conflitos surgidos, foi criado o primeiro imposto de
renda federal para pagar as dívidas acumuladas durante um dos conflitos internos.
Com isto, muitos países europeus passam a adotar esse mesmo sistema, que
possui semelhança com o que ocorre atualmente.
De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), na política fiscal
para países em desenvolvimento, a tributação tem sido o “único meio prático de
aumentar a receita para financiar os gastos do governo” (TANZI, 2002, p. 32).
Segundo esse mesmo autor, o princípio fundamental de qualquer política fiscal é
gerar recursos suficientes para financiar os programas de governo, com despesas
para custear as instituições militares, a assistência e segurança social, os
investimentos em obras públicas, entre outros fatores. O Brasil, ao longo do tempo,
tem se comportado da forma relatada, com crescentes gastos públicos financiados
pela receita tributária e encontra-se cada vez mais dependente do aumento de
arrecadação. Diante dessa dependência dos Governos, vem sendo desenvolvido o
sistema de tributação.
Tanzi (2002) comprova isso ao relatar que, desde os tempos antigos, já
existem formas de cobrança de tributos. Naquela época, assim como hoje, o
aumento da necessidade de arrecadação era suprido pela elevação da carga
tributária sobre os cidadãos. Assim, ocorreu o desenvolvimento da tributação, com a
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necessidade dos governos de se financiarem. Para Tanzi (2002), tributação tem sido
a única forma prática de aumentar a receita para financiar os gastos do Governo em
bens e serviços que a maioria das pessoas procura.
No Brasil, a origem da cobrança de tributos ocorreu com o descobrimento
do país. Portugal compreendeu que o pau-brasil, pertencia à Coroa portuguesa e
permitiu que particulares realizassem a sua exploração em troca de tributos
cobrados mediante contrato que obrigava o explorador a pagar um quinto do produto
da venda em moeda. Outras formas de cobrança de tributo eram realizadas naquela
época, como 10% sobre o valor das mercadorias importadas e exportadas; “o
quinto”, que era a quinta parte cobrada dos metais e pedras preciosas; o dízimo
cobrado do pescado e das colheitas de todos os produtos da terra (MARTINS,
2007).
Com o desenvolvimento da economia brasileira, o sistema fiscal passou
por um aprimoramento, foram instituídos novos tributos, novas taxas e contribuições.
Para Martins (2007), as mudanças se deram por meio das constituições, esse autor
faz uma retrospectiva sobre a tributação no Brasil, tendo como marco as
constituições federais, conforme se pode resumir a seguir.
A Constituição de 1824 delegou poderes ao Legislativo para instituir
impostos que cobrissem as despesas do Estado. De acordo com a Constituição de
1891, os Estados fixavam os impostos dos Municípios. Na Constituição de 1934, os
Municípios passam a ter independência e competência tributária. No ano de 1937, a
Constituição mantém o mesmo sistema tributário. A Constituição de 1946 estabelece
novas rendas tributárias ao criar novos tributos, o sistema tributário passa a ter três
entes autônomos: União, Estado e o Município. Já na Constituição de 1965, o
sistema tributário passa a ser único e nacional, assim, a União, os Estados e os
Municípios adquirem suas próprias competências. É importante destacar que
ocorreram avanços significativos no sistema de tributação brasileiro na Constituição
de 1946, que dá origem à Emenda Constitucional nº 18, adaptada pela Lei nº 5.172,
e cria o CTN. Finalmente, a Constituição de 1988 considera como tributos os
impostos, as taxas e contribuições de melhoria (SOARES, 2008).
Por meio das constituições, desenvolve-se o sistema tributário brasileiro,
que tem buscado constantemente aumentar a arrecadação fiscal como forma de
financiar os projetos do governo.
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2.2 SISTEMA TRIBUTÁRIO DO BRASIL

O sistema tributário brasileiro tem sido considerado como um dos mais
complexos do mundo. É regido pelo Código Tributário Nacional (CTN) e pela
Constituição Federal (CF). O Governo tem utilizado esses dispositivos legais para
criar fontes de recursos que financiem suas atividades.
Para desempenhar suas funções, o Governo precisa possuir uma fonte de
renda, que pode ser proveniente de receitas correntes e de capital. No Brasil, “o
tributo tem sido a principal fonte de financiamento sustentável das atividades
estatais e sua normatização está expressa no sistema tributário brasileiro, regido por
princípios constitucionais” (BRASIL, 2008, p. 7).
Machado (2007, p. 7) destaca que “a tributação é o instrumento de que se
tem valido a economia capitalista para sobreviver. Sem ele não poderia o estado
realizar seus fins sociais, a não ser que monopolizasse toda a atividade econômica.”
O financiamento do Estado via arrecadação tributária deve permitir que o
Estado Brasileiro cumpra suas três funções essenciais: garantir os recursos
necessários ao Estado para realização de seus fins; ser instrumento de
distribuição de renda e indutor do desenvolvimento social do país; contribuir
para minimizar as diferenças regionais (BRASIL, 2008, p. 7).

O sistema tributário brasileiro, de acordo com Ribeiro (2006), é composto
por tributos instituídos no país e pelos princípios e normas que regulam esses
tributos. O Brasil adota o princípio da estruturalidade orgânica do tributo, pelo qual a
espécie tributária é determinada pelo seu fato gerador, com base na doutrina mais
aceita. As espécies tributárias que compõem o sistema tributário brasileiro são:
impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos
compulsórios.
De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), artigo 3º, “tributo é
toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 1966). O tributo pode ser
classificado em impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições sociais.
O imposto é um tributo destinado a atender às necessidades gerais da
Administração Pública, sem assegurar ao contribuinte nenhum proveito direto em
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contraprestação à parcela que pagou; a taxa remunera serviços específicos
prestados de maneira direta ou postos à disposição do contribuinte, mesmo que este
não os utilize, tais como os serviços municipais de água e esgoto; as contribuições
de melhoria são tributos cobrados em consequência de obra pública que valoriza o
imóvel de propriedade do contribuinte e aumenta, assim, seu patrimônio (BRASIL,
1966).
Para que um tributo seja cobrado é preciso que a lei o descreva em
relação a um fato hipotético. Quando o fato previsto na lei ocorre na vida do
contribuinte, torna-se fato imponível, isto é, concreto, localizado no tempo e no
espaço, e determina o nascimento da obrigação tributária.
Com base no sistema tributário brasileiro são definidas as receitas fiscais
dos Estados, da União e dos Municípios, proporcionando que cada entidade tenha
seus tributos específicos e por meio deles arrecadações como fonte financiadora
para desenvolvimento de suas atividades.

2.2.1 Fontes do Direito Tributário e princípios constitucionais

Em decorrência das necessidades do Estado de gerar recursos para a
sua manutenção é que nasce a imposição tributária amparada por uma base
disciplinar normativa de matéria tributária.
As fontes primárias do Direito Tributário são: Constituição Federal,
Emendas à Constituição, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Leis Delegadas,
Medidas Provisórias, Decretos Legislativos e Resoluções. Como fontes secundárias
do Direito Tributário, têm-se: decretos e regulamentos, instruções ministeriais,
circulares, ordens de serviços e normas complementares, de acordo com o artigo
100 do CTN (BRASIL, 1966).
Oliveira (2005, p. 51) discorre brevemente sobre as fontes do Direito
Tributário. Como fontes primárias, são consideradas as seguintes:
a) Constituição Federal e suas emendas estabelecem as competências e os
princípios tributários. A Constituição atribuiu competência, descentralizando
o poder político. Cabe, portanto, aos entes: União, Estado, Distrito Federal e
Municipal;
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b) Tratados e convenções internacionais - uma vez aprovados os decretos
legislativos do Congresso Nacional;
c) Lei Complementar - estabelece as normas gerais em matéria tributária,
que são as normas básicas reguladoras da competência tributária disposta
na Constituição;
d) Lei ordinária - tem função de instituir tributos, e por força da constituição,
necessitem ser estabelecidos por lei complementar;
f) Leis delegadas - elaboradas pelo presidente da República, sobre matérias
específicas;
g) Média provisão - normas de iniciativa do Poder Executivo que possuem
força de lei;
h) Decretos legislativos - atos emanados pelo Congresso Nacional que
disciplinam matérias privativas da Casa;
i) Resoluções do Senado - são utilizadas para resolver assuntos de sua
competência, não necessitando de sanção do presidente da República.

Como fontes secundárias, têm-se:
a) Decretos e regulamentos - são normas expedidas pelo chefe do Poder
Executivo que regulamentam as leis;
b) Instruções ministeriais - estão previstas na Constituição Federal para a
execução das leis, decretos e regulamentos;
c) Circulares e ordem de serviços - são atos administrativos emitidos pelos
chefes dos departamentos ou seções;
d) Normas complementares - são os atos normativos, as decisões
administrativas, as práticas administrativas e os convênios internos que tem
como objetivo esclarecer todas as fontes anteriores (OLIVEIRA, 2005, p. 51).

Somente por meio dessas normatizações os Estados, a União e os
Municípios poderão cobrar e instituir tributos, nascendo com isto o princípio da
legalidade, que é fundamental para que nenhum contribuinte venha a questionar
sobre a cobrança de tributos realizada por entidades governamentais.
Os princípios fundamentais são estabelecidos pela Constituição Federal
como regras constitucionais para cobrança de tributos utilizados para financiar as
atividades governamentais. Segundo Chimenti (2005), o princípio da legalidade
determina que nenhum tributo seja instituído e nem aumentado, a não ser por meio
de lei. O Código Tributário Nacional utiliza a palavra Lei em seu sentido restrito, isto
significa que a lei é a norma geral editada pelo ente político competente, observada
a definição estabelecida pela Constituição Federal.
De acordo com o CTN, para que o tributo seja válido e possível de
cobrança pelo Governo brasileiro deve explicitar o seguinte: o fato tributável; a base
de cálculo; a alíquota; os critérios para a identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária; o sujeito ativo. Na Constituição, encontram-se os princípios
gerais dos tributos, quais sejam:
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a) Princípio da capacidade contributiva - previsto no parágrafo 1º do artigo
145, objetiva a justiça fiscal e social ao tributar, em função das condições
econômicas dos contribuintes;
b) Princípio da legalidade - previsto no inciso I do artigo 150, que requer
sempre a existência de lei para exigir ou aumentar tributos;
c) Princípio da isonomia tributária - previsto no inciso II do artigo 150, que
veda o tratamento desigual entre contribuintes em situações equivalentes;
d) Princípio da irretroatividade - previsto no inciso III, alínea “a” do artigo
150, que veda a cobrança de tributos sobre fatos geradores ocorridos antes
do início da vigência da lei que o tenha instituído ou aumentado;
e) Princípio da anterioridade - previsto no inciso III, alínea “b” do artigo 150,
que veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que
tenha sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou (BRASIL, 1966).

Tais princípios constituem uma garantia aos contribuintes de que não
haverá abusos, por parte dos governos, na cobrança dos tributos. Com essas regras
definidas e as limitações do poder de tributar, o cidadão fica isento da ganância do
Estado em cobrar tributos, no entanto, esses dispositivos constitucionais permitem a
imposição de impostos aos cidadãos pelo Estado.

2.2.2 Vigência da Lei Tributária

Um tributo, para que possa ser cobrado pelo Estado, precisa estar
estabelecido em lei e toda lei tributária deve possuir uma vigência, que é o tempo
para se cobrarem tributos. Ichihra (2006) afirma que é preciso que seja observado o
espaço temporal para que uma lei se torne vigente. Ela adquire sua existência com a
publicação, recebe as sanções do Chefe do Executivo, cuja aprovação é seguida
pela promulgação. Assim ela nasce, entra em vigor e se extingue. A vigência da
legislação tributária nem sempre coincide com a da publicação, o seu início pode ser
na data da sua publicação, por exemplo, a lei entra em vigor na data da publicação;
em dia certo e predeterminado, quando a lei passa a vigorar em data e dia
determinado a contar da publicação, por exemplo: a lei entra em vigor 90 dias da
data da publicação.
Quando a vigência da lei não coincide com a data da publicação, o
período entre a publicação e a vigência é chamado de vacatio legis, isto é, vacância
da lei. Para Amaro (2007), o fato de a vigência das leis tributárias não coincidir com
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a data em que a lei começa a surtir efeito legal decorre de alguns princípios
constitucionais:
a) irretroatividade da lei - significa que a lei não pode retroagir seus efeitos,
a Constituição Federal proíbe a cobrança de tributos em relação a fatos
geradores ocorridos antes do início da vigência da lei em questão.
b) anterioridade - este princípio constitucional veda a União, Estados Distrito
Federal e Municípios cobrarem tributos no mesmo exercício financeiro em
que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Havendo ressalva
quantos os impostos: importação e exportação, imposto sobre produtos
industrializados, imposto sobre operações financeiras e impostos
extraordinários (guerra), os quais podem ser cobrados a partir da vigência
da lei.
c) Noventa - por este princípio, as contribuições sociais, somente poderão
ser exigidas após 90 dias da data da publicação da lei que houver instituir
ou modificar.

A vigência da lei tributária é a data em que ela pode exigir a cobrança de
tributos, estabelecendo o início e o fim de sua aplicação. Portanto, para que um
tributo seja cobrado pelas entidades governamentais, observa-se o vigor da lei
tributária aplicado no tempo de sua validade.

2.2.3 Competência tributária

Somente a União, o Estado e o Município possuem a competência para
cobrarem tributos, concedida pela Constituição Federal. Não se criam tributos, mas é
outorgada a competência tributária, ou seja, a CF atribui aptidão para esses entes
criarem tributos (AMARO, 2007).
Ichihara (2006) corrobora essa ideia, afirma que

as limitações

constitucionais ao poder de tributar aparecem como verdadeiras vedações ou
proibições, que se traduzem em imunidades constitucionais para a proteção dos
direitos e das garantias individuais do cidadão brasileiro, e ainda apresentam-se
como limitações da competência tributária entre o poder público.
Conforme Brasil (2008, p. 18), “aos entes federados (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), a Carta Magna outorgou o poder de criar, modificar ou
extinguir os tributos, por meio de lei, de acordo com as diretrizes estabelecidas.” A
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Constituição Federal define os tributos cuja competência é exclusiva da União, são
eles:
I.
Imposto de impostação de Produtos Estrangeiros;
II.
Imposto de Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou
Nacionalizados;
III.
Imposto de Renda e Proventos de Qualquer natureza;
IV.
Imposto sobre Produtos Industrializados;
V.
Imposto sobre Operações de Créditos, Câmbio e Seguros ou relativas
a títulos ou valores mobiliários;
VI.
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural;
VII. Imposto sobre as Grandes Fortunas;
VIII. Imposto Extraordinário no caso de Guerra Externa (BRASIL, 1988).

Além desses impostos, a União, na competência que lhe cabe, pode
ainda cobrar:
I.
Taxas;
II.
Contribuições de melhoria;
III.
Empréstimos compulsórios, ordinários e extraordinários;
IV.
Contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, tais como:
Contribuições do FGTS, Contribuições á Previdências Social e
Contribuições Sindicais.

Da competência dos Estados e Distrito Federal:
I.
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doações, de quaisquer
bens ou direitos;
II.
Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e comunicação;
III.
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores.

Além destes, os Estados e o Distrito Federal podem cobrar: taxas;
contribuições de melhoria; contribuições sociais.
De competência do Município, são:
I.
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana;
II.
Imposto sobre Transmissão “inter-vivos”, a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua
aquisição;
IIII Imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no
artigo 155, II, b definidos em lei complementar;
IV Os municípios podem ainda cobrar taxas; contribuição de melhoria;
contribuições sociais.
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Pela Constituição Federal, são estabelecidos os tributos que pertencem
aos Estados, à União e aos Municípios, repartindo a receita fiscal do Brasil entre as
entidades para que sejam independentes e tenham suas próprias arrecadações.

2.2.4 Tributos

Tributo é a receita que sustenta a atividade do Governo, é aplicado em
prol das necessidades dos indivíduos. Pelo CTN, “tributo é toda prestação
pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrança mediante atividade
administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 1966).
Souza (1981) aborda o conceito geral de tributo como a receita derivada
que o Estado arrecada mediante o emprego de sua soberania, nos termos fixados
em lei, sem contraprestação diretamente equivalente e cujo produto se destina ao
custeio de atividades próprias do Estado.
No Brasil, os tributos são divididos em impostos, taxas, contribuição de
melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Ribeiro (2006)
explica essas espécies tributárias como descrito a seguir.
No que se refere ao imposto, é o tributo que não está vinculado a uma
contraprestação direta a quem o paga. As receitas de impostos são destinadas a
custear obras ou serviços em prol da sociedade, possuem a finalidade de arcar com
as despesas gerais do Estado, visando promover o bem comum. Taxa é o tributo
cobrado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no
âmbito de suas respectivas atribuições, que tem como fato gerador o exercício do
poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e
divisível prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição, conforme artigo 77 do
CTN.
A contribuição de melhoria é o tributo cobrado pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições,
com o objetivo de fazer face ao custo de obra pública de que decorra valorização
imobiliária. Possui como limite total a despesa realizada e como limite individual o
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, conforme

45

artigo 81 do CTN. Já as contribuições especiais são tributos cobrados para custeio
de atividades paraestatais e podem ser sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse de categorias econômicas ou profissionais, conforme é
definido pela CF, art. 149.
Por fim, o empréstimo compulsório é o tributo instituído pela União, por
meio de lei complementar, em casos de calamidade pública, guerra externa ou na
sua iminência, que exijam recursos extraordinários, isto é, além dos previstos no
orçamento fiscal da União; e investimento público de caráter urgente e de interesse
nacional.

2.3 GESTÃO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

No mundo contemporâneo com as transformações ocorridas no cenário
empresarial e as constantes alterações tributárias, a contabilidade tributária torna-se
essencial como ferramenta de gestão, planejamento, organização e controle para as
empresas, devido aos altos custos tributários brasileiros.
Hoje é necessário se adequar às mudanças advindas do novo cenário
tributário, que exige qualificação de profissionais, planejamento estrutural e
organizacional. Estes fatores se tornam importantes na busca pela maximização dos
resultados esperados pelos acionistas. Para uma boa gestão tributária, é necessário
estudo para se conhecer o melhor sistema tributário a ser adotado pela empresa,
com o objetivo de reduzir os custos com pagamento de impostos. Segundo Oliveira
(2005), diversos estudos nacionais e internacionais mostram que o Brasil é o país da
América Latina que possui a maior carga tributária, motivo pelo qual a gestão
tributária ganha tamanha importância.
Frabritti e Fabretti (2009) defendem que o planejamento tributário é um
estudo realizado preventivamente pela empresa, antes do fato gerador de tributação,
tem como finalidade obter maior economia fiscal possível, reduzindo a carga
tributária para o valor estipulado por lei, portanto, torna-se indispensável a gestão
tributária para as empresas nos dias atuais.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário (IBPT, 2010) mostra que no Brasil 36,04% do faturamento da empresa é
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alocado para o pagamento de tributos, o que representa mais da metade do
somatório dos custos e das despesas auferidas na atividade organizacional. Isto
evidencia representatividade dos custos tributários e somente por meio de uma
gestão tributária eficiente as empresas poderão alcançar os resultados pretendidos.

2.3.1 Regimes de tributação das empresas

Por existir diversidade de empresas, tamanhos e atividades e diferentes
capacidades de pagamento de tributos, torna-se necessária a existência de
diferentes formas de apuração de tributos como Lucro Real, Lucro Presumido ou
Simples Nacional.
Sobre o Simples Nacional, pode-se dizer que ele foi criado para favorecer
às micro e pequenas empresas. Constitui-se em um regime especial, unifica tributos
e contribuições devidas pelas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP) que recolhem em um único Documento de Arrecadação da Receita Federal
(DARF). “O Simples Nacional é um nome utilizado popularmente para tributação das
empresas, como forma de identificar o regime especial unificado de arrecadação de
tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte”
(SEBRAE, 2008).
Para tributaristas que fazem estudos sobre a adoção desse regime, Petti
(2009) esclarece que, de modo geral, a adoção do Simples Nacional rende boas
economias em comparação com outras formas de tributação como o lucro real e o
lucro presumido. No entanto, é importante a realização de estudos para
compreender se realmente, para determinada empresa ou atividade, isso se
confirma.
Outro regime de tributação é o Lucro Presumido, que tem como
característica utilizar a receita como base do imposto de renda e da contribuição
social, aplicando-se um percentual estipulado pela RFB, que varia de acordo com as
atividades exercidas pela empresa. Trata-se de uma tributação definitiva, é de
simples apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social, menos trabalhosa
e não exige obrigatoriedade de comprovação de despesas.
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Os percentuais que devem ser aplicados sobre a receita bruta de vendas,
de acordo com a atividade da empresa (RIR/1999, artigos 518 e 519, parágrafo
único; Instrução Normativa SRF nº 93/1997, artigo 3º, §§ 1º e 2º, e artigo 36) são:
a)
Revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool
etílico carburante e gás natural, aplica-se o percentual de 1,6%.
b)
Venda de mercadorias ou produtos (exceto revenda de combustíveis
para consumo) transporte de cargas - serviços hospitalares - atividade rural
- industrialização - atividades imobiliárias - construções por empreitada,
quando houver emprego de materiais próprios, em qualquer quantidade Qualquer outra atividade (exceto prestação de serviços) para a qual não
esteja previsto percentual especificado - industrialização de produtos em
que a matéria-prima, ou o produto intermediário ou o material de
embalagem tenham sido fornecidos por quem encomendou a
industrialização, aplica-se o percentual de 8%.
c)
Serviços de transporte (exceto o de cargas) - serviços (exceto
hospitalares, de transporte e de sociedades civis de profissões
regulamentadas) prestados com exclusividade por empresas com receita
bruta anual não superior a R$ 120.000,00, aplica-se o percentual de 16%.
d)
Serviços em geral para os quais não esteja previsto percentual
específico, inclusive os prestados por sociedades civis de profissões
regulamentadas - Intermediação de negócios - Administração, locação ou
cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza - Serviços
de mão-de-obra de construção civil, quando a prestadora não empregar
materiais de sua propriedade nem se responsabilizar pela execução da
obra, aplica-se o percentual de 32% (BRASIL, 1997).

O Lucro Presumido é indicado para as empresas de menor porte e para
adotá-lo é importante elaborar estudos de avaliação e comparação com outros
regimes de tributação. Somente é admitido para empresas com faturamento anual
de até R$ 48 milhões (BRASIL, 1999).
Outro regime de tributação é o Lucro Real, que exige a escrituração
contábil de receitas e despesas das organizações para se chegar ao lucro contábil,
que é o ponto de partida da apuração. Conforme Petti (2009), o Lucro Real mede o
lucro efetivo, é bem mais trabalhoso para apurar que os outros regimes. Para
determiná-lo, a empresa precisa verificar o que se pode deduzir como despesa para
redução do lucro e manter os comprovantes adequados. Diferentemente do Lucro
Presumido, não há margem de lucro presumida, é realizada a apuração do lucro
efetivo da organização. Para essa modalidade de tributação, estão obrigadas as
empresas que faturam mais de R$ 48 milhões, as entidades financeiras como
bancos e outras.
O Lucro Real corresponde ao resultado contábil ajustado pelas adições,
ou seja, despesas consideradas na contabilidade que para efeito de imposto de
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renda não são dedutíveis, e pelas exclusões, ou seja, receitas consideradas na
escrituração contábil, mas que para efeito de imposto de renda não são tributadas, e
também pelas compensações de prejuízos fiscais, com limite de trinta por cento do
próprio Lucro Real por meio do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), conforme
determina o Decreto-Lei nº 3.000/99 (BRASIL, 1999).

2.3.2 Sonegação fiscal por parte das empresas

As organizações têm demonstrado preocupação com o alto custo
tributário incidente sobre suas atividades e buscam alternativas com empresas
especialistas para realizarem um “planejamento tributário” com o propósito de
reduzir o pagamento ou, até mesmo, deixarem de pagar tributos. Ocorre que a
redução tributária pode ser feita de forma legal ou ilegal e as empresas precisam
estar atentas para não cometerem infrações fiscais.
Sobre sonegação fiscal é possível afirmar que há duas maneiras de se
evitar o pagamento de tributos, de forma legal ou ilegal, o que significa,
respectivamente, por elisão fiscal ou evasão fiscal. Entende-se por elisão fiscal uma
conduta lícita do contribuinte para evitar ou reduzir a obrigação tributária, ou seja,
uma alternativa legal de se pagarem menos tributos. Este tipo de planejamento
tributário visa impedir o nascimento de obrigação tributária, reduzir seu montante ou
adiar seu cumprimento. Vale dizer que corresponde à não realização de hipótese de
incidência tributária, inexistindo condenação para o contribuinte. Por evasão fiscal
entende-se uma forma ilícita de se evitar o pagamento de tributos, ela pode ser
classificada como sonegação, fraude ou conluio e pode resultar em penalidades
para o contribuinte. Essas penalidades são apresentadas a seguir.
Para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a “sonegação”
corresponde a uma ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a informação que deveria ser prestada à autoridade tributária, com a
intenção de eximir-se do pagamento de tributos. A “fraude tributária” caracteriza-se
pela exclusão ou modificação das características principais do fato gerador para
reduzir ou evitar o montante devido. Por sua vez, o “conluio” trata-se de um ajuste
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entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas para se evitar o pagamento do
tributo.
Com o advento do SPED, espera-se reduzir a sonegação fiscal por meio
de utilização de recursos eletrônicos, cruzamento de dados para fiscalização e
auditorias. Diante dessa nova tecnologia utilizada pelos órgãos fiscalizadores, as
empresas que têm praticado meios ilícitos para reduzir o pagamento de tributos
mediante sonegação fiscal, devem dar maior atenção a esse novo sistema que
objetiva inibir a evasão fiscal.
A sonegação é prática bastante conhecida. Amaral et al. (2009) apontam
como principais tipos de sonegação ou fraude fiscal a venda sem nota, venda com
meia nota, venda com calçamento de nota e a duplicidade de numeração de nota
fiscal. Para Abdenur (2011), a sonegação fiscal pode ser considerada como o fator
que mais compromete o desenvolvimento de uma economia, especialmente quando
se trata de economia de país emergente, como é o caso do Brasil. Por meio da
tecnologia do SPED, serão utilizados recursos para rastrear os procedimentos
adotados pela empresa, desde a produção até a venda ao consumidor, e isso
viabilizará o combate aos atos tributários ilícitos.
Pode-se afirmar que a causa da sonegação tem sido o alto custo tributário
que recai sobre a atividade empresarial, empresários alegam dificuldades para
manterem seus negócios e, muitas vezes, a saída é a inadimplência ou mesmo a
própria sonegação fiscal.
Ferrari e Guerra (2011) destacam que a prática de sonegação tem sido
muito comum no Brasil, 27% das companhias brasileiras sonegam impostos e com
isto o Governo deixa de arrecadar cerca de 200 bilhões de reais por ano. O prejuízo
criado pela sonegação traz efeitos nefastos para a sociedade, uma vez que o
Governo tem perdido quase 10% do PIB, para fazer investimentos.
Diante do nível de sonegação o Governo tem tomado algumas
providências. Segundo Duarte (2009), a unificação da Receita Federal do Brasil e o
Instituto de Previdência Social foi o primeiro passo para aumentar a presença fiscal
e superar os desafios que os órgãos fiscalizadores possuem para fiscalizarem um
país com mais de cinco milhões de empresas legalmente constituídas e mais de dez
milhões de organizações informais. Uma solução pode ser a utilização da
Tecnologia de Informação (TI) e do conhecimento cientíﬁco para criarem uma
inteligência ﬁscal capaz de realizar operações em larga escala como o SPED.
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Sobre a sonegação percebe-se que ela existe em diversos setores de
atividades, conforme levantamento sobre sonegação fiscal por setor no ano de 2008,
realizado pelo Instituto de Planejamento Tributário, no ano de 2009, e demonstrado
no TAB. 1, a seguir:

TABELA 1
Sonegação no Brasil, ano 2008
SETOR DE ATIVIDADE

VALOR SONEGADO
Indústria
78,7 bilhões de reais
Comércio
74,1 bilhões de reais
Transporte
4,6 bilhões de reais
Construção civil
4,0 bilhões de reais
Comunicação, energia e água
5,5 bilhões de reais
Serviços financeiros
8,4 bilhões de reais
Outros
24,7 bilhões de reais
Fonte: Adaptado do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (2009 apud FERRARI;
GUERRA, 2011).

O modelo tributário adotado no Brasil não tem inibido a sonegação,
embora não faltem leis que responsabilizem os infratores e, segundo o CTN, essa
responsabilidade se estende para outras pessoas, conforme descrito a seguir:
I – os administradores de bens de terceiros, pelo imposto devido por estes;
II – o síndico e o comissário, pelo imposto devido pela massa falida ou pelo
concordatário;
III – os tabeliães e demais serventuários de oficio, pelo imposto devido
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu oficio;
IV – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
§ 1º O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório (Lei nº 5172, de 1966, artigo 134, parágrafo único).
§ 2º A extinção de uma firma ou sociedade de pessoas não exime o titular
ou os sócios da responsabilidade solidária do débito fiscal (BRASIL, 1943).

A evasão fiscal constitui-se em um crime contra a ordem tributária,
suprime ou reduz tributos mediante a conduta, conforme relacionado por Fabretti
(2005, p. 145):
I – omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;
III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou
qualquer outro documento relativo a operação tributável;
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No Brasil, estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelo
Instituto Brasileiro de Ética Concorrência (ETCO) estima que 18,3% do PIB
equivalem ao índice de informalidade, conforme demonstra a TAB. 2, representando
R$ 663,4 bilhões no ano de 2010, o equivalente ao PIB da Argentina (FGV; ETCO,
2010).

TABELA 2
Economia subterrânea
ANO

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: ETCO; IBRE/FGV, 2010.

% PIB

21,0%
20,9%
20,4%
20,2%
19,5%
18,7%
18,5%
18,3%

EM MILHÕES
REAIS
CORRENTES
357.388.7
405.317.3
438.417.5
478.455.2
518.520.1
566.624.2
589.690.9
663.402.3

REAIS A PREÇOS DE
2012
571.965,3
600.410,4
605.769,5
622.789,6
637.527,1
643.102,7
632.971,1
663.402,3

Para evitar problemas com os órgãos fiscalizadores, é importante que a
empresa faça o planejamento tributário, cabem aos administradores a elaboração e
o acompanhamento de forma minuciosa, com o intuito de maximizar os lucros e
minimizar as perdas de sócios e acionistas.
Pesquisa realizada pela organização britânica Tax Justice Network (2011)
aponta que o Brasil é o país que mais perde dinheiro com a sonegação de impostos
em todo o mundo, correspondendo a 11,24% em relação ao Produto Interno Bruto
(PIB). Isto significa que deixa de arrecadar 280 bilhões de dólares com o não
pagamento de tributos, conforme demonstrado na TAB. 3. O mesmo estudo aponta
que os Estados Unidos é o país que possui o maior índice de sonegação, perde 337
bilhões de dólares anualmente, mas isto representa apenas 2,23% do PIB dessa
nação, encontrando-se em quarto lugar entre os países do mundo que mais perdem
dinheiro com a sonegação fiscal. Outro estudo, realizado por essa mesma
organização levantou que 4,9% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial são perdidos
devido à sonegação de impostos (TAX JUSTICE NETWORK, 2011).
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TABELA 3
Dinheiro perdido pela sonegação de tributos por ano
POSIÇÃO

PAÍSES

VALORES SONEGAÇÃO

VALORES
PIB
1º
Brasil
280,1
2.492.908
2º
Itália
238,7
2.198.730
3º
Alemanha
215,0
3.577.031
4º
EUA
337,3
15.094.025
Fonte: Fundo Monetário Internacional, 2011; Tax Justice Network, 2011.
Nota: Valores em milhões de dólares.

VALORES
RELATIVOS %
11,24%
10,86%
6,01%
2,23%

Como se pode observar nas TAB. 2 e 3, a expressão de números
significativos da informalidade e da sonegação no Brasil coloca o país em destaque
na evasão fiscal. Esta realidade pode estar sendo mudada em decorrência do novo
sistema de fiscalização.
Na busca de combater a informalidade e a sonegação fiscal com a
melhoria na eficiência da fiscalização, em 2007, o governo unificou a Secretaria da
Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária, ou seja, elas se tornaram
um órgão único arrecadador e fiscalizador, foi criada a Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB). Com essa mudança, espera-se aprimorar as atividades
fiscalizadoras, aumentar a eﬁciência da administração tributária brasileira, obter a
racionalização de esforços e recursos pela aquisição de sinergia entre setores,
unidades

organizacionais,

processos

e

equipes

de

trabalho.

Outra

ação

governamental foi a criação do SPED como parte integrante do Programa de
Aceleração do Crescimento do Governo Federal, que tem como objetivo promover a
integração dos sistemas de fiscalização e arrecadação, racionalizar e uniformizar as
obrigações acessórias para as empresas e, simultaneamente, tornar mais rápida a
identificação de ilícitos tributários.
Para a sonegação, a legislação tributária brasileira prevê o pagamento de
multa tributária, o que não tem inibido a prática de atos ilícitos. Segundo o PN CST
nº 61, de 1979, consideram-se como multas fiscais aquelas impostas pela lei
tributária, quando decorrentes de falta ou insuficiência de pagamento de tributo
(BRASIL, 2012), bem como o cumprimento das obrigações principal e acessória.
Caso as empresas deixem de cumprir qualquer obrigação tributária (BRASIL, 2012),
por exemplo, o governo impôs uma punição tributária pela ausência de envio de
arquivos do SPED: a multa é de R$ 5.000,00 por arquivo não enviado.
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2.3.3 Contabilidade Tributária

A ciência da Contabilidade possui diversos ramos, como a Contabilidade
de Custos, Contabilidade Societária, Contabilidade Gerencial e Contabilidade
Tributária, que também é conhecida como Contabilidade Fiscal, representando um
conjunto de ações e procedimentos que visam apurar, conciliar e fazer a gestão de
tributos das empresas. Na visão de Oliveira (2005, p. 37), “Contabilidade Tributária é
responsável pela administração dos tributos incidentes nas diversas atividades de
uma empresa, adequando as obrigações tributárias, de forma não expor a entidade
às possíveis sanções fiscais e legais.” Com base nesse conceito pode-se dizer que
a Contabilidade Tributária diz respeito às normas e leis aplicadas a pessoas jurídicas
e físicas, para arrecadação de tributos por parte dos Governos.
Com o advento do SPED, a Contabilidade Tributária deve passar a ser
uma das áreas mais importantes da empresa, por se tratar do departamento
responsável pela apuração de valores dos tributos, elaboração de obrigações
acessórias e pelo atendimento aos órgãos fiscalizadores.

2.3.4 Planejamento tributário

O planejamento tributário praticado pelas empresas significa traçar
opções lícitas para pagamento de tributos com o objetivo de oferecer melhores
resultados para as organizações, mas não pode ser confundido com a sonegação
fiscal. Segundo Fabritti e Fabretti (2009, p. 143), planejamento tributário é o estudo
realizado “preventivamente pela empresa, antes do fato gerador de tributação, tendo
como finalidade a obtenção de uma economia fiscal possível, reduzindo a carga
tributária dentro da legalidade”.
Na concepção de Oliveira (2005, p. 39), planejamento tributário é
desenvolver de forma estritamente preventiva, projetar os atos e fatos
administrativos com o objetivo de informar quais os ônus tributários é, em
última análise, a economia tributária. Buscando as várias opções legais, o
administrador obviamente procura orientar os seus passos de forma a
evitar, sempre que possível, o procedimento mais oneroso do ponto de vista
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fiscal. A natureza ou essência do Planejamento Tributário consiste em
organizar os empreendimentos econômico-marcantis da empresa, mediante
o emprego de estruturas e formas jurídicas capazes de bloquear a
concretização de hipótese de incidência tributaria ou, então, de fazer com
que sua materialidade ocorra na medida ou no tempo que lhe seja mais
propício. Trata-se, assim, de um comportamento técnico-funcional, adotado
no universo dos negócios, que visa excluir, reduzir ou adiar os respectivos
encargos tributários.

O planejamento tributário pode ser considerado como uma prática de
previsão, de antecipação e deve ser realizado antes da ocorrência do fato gerador
de tributo, o que consiste na forma de prever os ônus tributários que incidirão sobre
a atividade da empresa, propiciando maior economia fiscal dentro de atos legais.
Esse planejamento possui como objetivo demonstrar para sócios e acionistas, de
maneira clara e objetiva, as formas de dedução da carta fiscal de suas
organizações.
Para Domingues (2000, p. 42), o planejamento tributário trata-se de
[...] um conjunto de medidas continua que visam a economia de tributos, de
forma legal levando em conta as possíveis mudanças rápidas e eficaz, na
hipótese do fisco alterar as regras fiscais. Quando se trabalha o
planejamento tributário, busca-se através da ação do Contador ou em
conjunto com profissionais da área jurídica promover menor impacto no
fluxo de caixa da empresa. As grandes empresas já contemplam, hoje, em
sua estrutura organizacional, um comitê de planejamento tributário por
pessoas de várias formações e segmentos para tratar especificamente
desse grande projeto.

O planejamento tributário evita que empresas sejam penalizadas pelos
órgãos fiscalizadores, necessita ser realizado de forma legal, sem infringir a
legislação tributária, e deve ser de responsabilidade do contador, é este o
profissional que possui conhecimento sobre a área tributária.
Para Fabritti e Fabretti (2009, p. 143), o planejamento é denominado de
“elisão fiscal, que resulta da adoção da alternativa legal, prevista em lei, que visa à
forma menos onerosa para a empresa.” Os órgãos fiscalizadores têm monitorado a
prática de ação ilícita por parte das empresas. Estas devem observar os princípios
legais, a legislação tributária em vigor, evitando circunstâncias que comprometam a
situação financeira e que incorram em multas.
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2.3.5 Escrituração contábil

Escrituração contábil é o ato de registrar as movimentações ocorridas no
patrimônio da empresa com base em normas contábeis, é realizada por meio de
livros classificados de acordo com a sua natureza, sendo estes obrigatórios,
especiais, fiscais e facultativos. O livro utilizado para a escrituração contábil é o
“Livro Razão”, que registra os fatos conforme a contemplar os elementos
patrimoniais e de resultado, classifica os fatos contábeis ocorridos por meio de
registro em contas analíticas e sintéticas.
Para Franco (1997), a contabilidade possui uma parte teórica, que é de
identificação de princípios e de fixação de normas, de análise e interpretação de
fatos, de estabelecimento de relações de causa e efeito e de previsão para futuros
acontecimentos, trata-se da Contabilidade científica. E a outra parte é prática, de
execução de registros dos fenômenos patrimoniais, é a técnica por meio da qual a
Contabilidade atinge seu objetivo, ou seja, estudar e controlar o patrimônio,
fornecendo informações e orientação sobre o estado e as suas variações. Essa
técnica é denominada de escrituração contábil.
De acordo com Sá (2002), para a escrituração do patrimônio da empresa
a contabilidade possui elementos positivos designados de Ativos e os elementos
negativos são os Passivos, conceituados respectivamente como:
a) ativo é a expressão quantitativa do patrimônio, representa os bens e
direitos da empresa. Os ativos são considerados como os elementos
positivos do patrimônio;
b) passivo é a expressão quantitativa do patrimônio, representa a riqueza
de terceiros, serve de fonte para a formação de substância patrimonial.
Os passivos são considerados como os elementos negativos do
patrimônio.
Sobre a escrituração contábil, Sá (2002) considera o patrimônio líquido
como a riqueza própria da célula social que serviu de fonte para a formação da
substância patrimonial, trata-se de um conjunto de valores não circulantes que
representam a contribuição dos sócios.
Com relação à escrituração contábil, Fávero et al. (2005) relatam que as
contas sintéticas evidenciam o montante que a entidade possui de saldo de
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determinado grupo de contas. As contas analíticas evidenciam o saldo que a
empresa possuiu em cada item, como fornecedores, estoques, clientes, entre outros,
que compõem a conta sintética. O livro razão “representa um dos mais importantes
instrumentos de registro das operações da empresa” (FÁVERO et al., 2005, p. 116),
sendo características apresentadas nesse livro: coluna para lançamentos a débito,
coluna para lançamentos a créditos e coluna para o saldo, identificando-os como
devedor ou credor.
O livro diário é outro instrumento utilizado na escrituração contábil para
que sejam lançadas, dia a dia, todas as ocorrências que modifiquem a situação
patrimonial da empresa. Para Franco (1997), o livro diário registra cronologicamente
toda a história de atividades da empresa, é elaborado na forma de escrituração por
meio de “partidas dobradas”, dentro da técnica determinada pela ciência contábil.
Para Iudícibus (2000, p. 263), “o diário é um livro obrigatório (exigido por
lei) em todas as empresas, para registrar os fatos contábeis em partidas dobradas
na ordem rigorosamente cronológica do dia, mês e ano”.
A escrituração contábil nas organizações possui papel fundamental no
que tange ao registro dos atos e fatos. Permite, ainda, com o passar dos anos, que
se possa conhecer a identidade da empresa e o que ocorreu no passado, além de
ser imprescindível saber qual o valor do patrimônio da entidade, apurar o resultado
de suas operações, registrando todos os fatos que modificam o patrimônio em livros,
fichas ou formulários, de acordo com as práticas da entidade.

2.3.6 Escrituração fiscal

A escrituração fiscal é o registro de apurações de tributos em livros, fichas
ou formulários, de acordo com a exigência legal a que as empresas estão obrigadas,
e de suas operações. São os seguintes os livros fiscais: Livro Registro de Entradas e
ou Serviços – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) e Imposto sobre Propriedade Industrial (IPI); Livro Registro de Saídas de
Mercadoria e ou Serviços – ICMS e IPI; Livro de Apuração do ICMS; Livro de
Apuração do IPI; Livro Registro de Inventário de Estoque de Mercadorias; Livro
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Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP); e Livro de Apuração do
Lucro Real (LALUR), sendo que cada livro possui uma finalidade, conforme a seguir.
O Livro de Registro de Entradas de Mercadorias deve ser escriturado
pelas empresas comerciais e industriais, sujeitas ao pagamento do ICMS e do IPI,
pelo regime da não cumulatividade. Nele devem constar todas as compras
realizadas pela entidade, em ordem cronológica, conforme as entradas efetivas no
estabelecimento, sendo feita a apuração e o encerramento no último dia de cada
mês (FRANCO, 1997). O livro registro de entrada de mercadoria faz parte da
Escrituração Fiscal Digital (EFD) e deve ser enviado aos órgãos fiscalizadores.
O Livro Registro de Saídas de Mercadorias trata-se de outro livro fiscal,
tem por finalidade registrar as notas fiscais de saídas, destacando-se o ICMS e o IPI
incidentes em operações de vendas, também em ordem cronológica, segundo a
data de emissão dos documentos fiscais, e deve ser encerrado no último dia de
cada mês (FRANCO, 1997). Para empresas obrigadas ao SPED Fiscal, esse livro
também deve ser entregue por meio digital aos órgãos fiscalizadores.
O Livro Registro de Apuração de ICMS deve ser escriturado com base na
totalização periódica dos livros de registro de entrada e saída de mercadorias, tem o
objetivo de registrar mensalmente os valores contábeis e fiscais relativos ao ICMS,
para se conhecer o saldo devedor ou credor deste imposto (FRANCO, 1997). Para
empresas obrigadas ao SPED Fiscal, esse livro deve ser entregue aos órgãos
fiscalizadores, por meio digital, se a entidade está obrigada a entregar a EFD.
O Livro Registro de Apuração de IPI tem por objetivo registrar os totais de
valores contábeis e fiscais das operações de entradas e saídas, extraídos de livros
próprios para se apurar o saldo devedor ou credor do IPI (FRANCO, 1997). Esse
livro também faz parte da EFD para os estabelecimentos que estão obrigados a
entregar os livros fiscais por meio digital.
O Livro de Inventário de Estoques tem por objetivo registrar todas as
mercadorias, as matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de
embalagem, os produtos manufaturados e os produtos em fabricação, em estoques
quando do levantamento do balanço da empresa (FRANCO, 1997).
O Livro CIAP, conforme o Sistema Nacional de Informações Econômicas
e Fiscais (SINIEF) nº 08/97, é utilizado para o controle de créditos do ICMS dos bens
adquiridos pela empresa, que irão integrar o ativo permanente.
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Outro livro que compõe a escrituração fiscal das organizações é o Livro
de Apuração do Lucro Real (LALUR), que deve ser utilizado pelas empresas que
apuram o imposto de renda com base no regime de Lucro Real. De acordo com o
Decreto-Lei nº 1.598, o LALUR é utilizado para lançar os ajustes do lucro líquido do
período, as adições, exclusões e a compensação de prejuízos fiscais, transcrever a
demonstração do Lucro Real e manter os registros de valores que influenciarão o
cálculo do Lucro Real de períodos subsequentes (FRANCO, 1997).
A escrituração fiscal é uma obrigação tributária acessória ao pagamento
de tributos, por meio dela as empresas são fiscalizadas e são aplicadas as
penalidades tributárias.

2.4 A ERA DIGITAL

Atualmente as atividades humanas recebem interferência da utilização do
computador. Pode-se dizer que hoje nenhuma empresa consegue manter suas
operações sem a utilização de recursos tecnológicos digitais. Inclusive, a não
utilização desses recursos pode comprometer a permanência da organização no
mercado, diante de um mundo em que as mudanças acontecem de forma veloz e
novas formas de comunicação são inseridas, a todo momento, entre as pessoas e
os órgãos fiscalizadores.
Para Paulino (2009), o mundo está cada vez mais informatizado, na
atualidade nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da informática, é por meio
dela que tudo é resolvido. Existe informática em
[...] quase tudo que fazemos e em quase todos os produtos que
consumimos. É muito difícil pensar em mudanças, em transformações,
inovações em uma empresa sem que em alguma parte do processo a
informática não esteja envolvida (PAULINO, 2009, p. 1).

Uma reportagem publicada pelo jornal O Globo, baseada em pesquisa do
Ibope, em parceria com o Nielsen Online, revela que o número de pessoas com
acesso à internet no Brasil chegou a 82,4 milhões no primeiro trimestre de 2012, o
que demonstra que os meios digitais têm sido utilizados como forma de
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comunicação. A tecnologia também tem mudado a forma de comunicação entre
empresas e órgãos fiscalizadores, para Moura (2011), a era digital tende a uma
expansão

continuada,

permitindo

a

proximidade

entre

empresas,

órgãos

fiscalizadores e controladores do mercado tributário. Assim, as questões de evasão
fiscal e transparência nas operações das organizações poderão ser observadas com
mais facilidade.
Segundo Medeiros e Guimarães (2006, p. 66), os Governos de alguns
países
[...] operam num mundo complexo, precisando se adaptar às novas
realidades, como a globalização, a era digital e a era do conhecimento, na
qual se molda a sociedade da informação, contexto em que as TICs têm
papel crucial no modo como o Estado cumpre suas principais funções.

O Governo tem utilizado a internet como meio de facilitar a vida das
empresas, oferecendo os serviços por meio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e pelas Secretarias de Fazendas Estaduais, mas também tem utilizado esse
recurso

para

fiscalizar

as

atividades

empresarias,

adotando

programas

desenvolvidos para este fim. De acordo com Medeiros e Guimarães (2006), a
internet passou a ser um instrumento de aproximação do Estado com o cidadão, é a
principal ferramenta para tornar o Governo cada vez mais eletrônico. A presença
governamental na internet visa “tornar o aparato administrativo menos aparente de
forma presencial, mas, ao mesmo tempo, mais próximo do cidadão e mais eficiente
na realização de seus objetivos, com a utilização de técnicas e sistemas de
informática e comunicações” (MEDEIROS; GUIMARÃES, 2006, p. 67).
No Brasil, o primeiro passo para que o Governo passasse a utilizar a
internet aconteceu em 1991, quando foi desenvolvido o programa para elaboração
do Imposto de Renda Pessoa Física, que efetua os cálculos de declaração de
imposto de renda anual. Desde aquele tempo até os dias atuais, aconteceram
grandes avanços, por exemplo, a utilização do programa de imposto de renda pelo
computador ainda era restrita, somente 3% dos declarantes de pessoa física
entregaram suas declarações naquele ano, e, atualmente, a maioria dos
contribuintes entrega as declarações por meio da internet (SERPRO, 2001).
Maia (2012, p. 1, grifo do autor) afirma que as pessoas estão em
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[...] plena “Era da Tributação Digital”. São vários sistemas que já foram ou
estão sendo implementados pelo governo e que estão exigindo adaptações
nas companhias. Não importa o tamanho da empresa. Pequena, média ou
grande, todas serão impactadas pela chegada dessa nova era.

Atualmente a constituição de uma organização somente acontece pela
internet, o que representa uma mudança significativa ocorrida em pouco tempo, visto
que até recentemente a abertura de uma empresa era feita mediante a utilização de
papéis protocolados em órgãos públicos. Tratava-se de um processo burocrático,
que demandava maior tempo de espera. Outra forma de utilização dos recursos
digitais é a elaboração e entrega das obrigações acessórias de tributos, as
empresas passaram a entregar as declarações aos órgãos fiscalizadores, no
formato digital, isto exige uma adaptação à nova era.
Para Maia (2012), nas pequenas empresas o próprio dono está à frente
de todos os processos e acompanha a implantação dos projetos de informática. Em
companhias maiores, diretores e gerentes são quem garante essa implantação. No
entanto, é necessário gerar o ambiente propício para a adaptação da empresa à era
da tributação digital.
Com relação à era digital, Moura (2011, p. 1) destaca que as constantes
evoluções da tecnologia
[...] impactam positivamente no segmento de tributação. A própria Receita
Federal tem iniciativas que alinham o crescimento do setor com as
novidades tecnológicas, como no caso do projeto SPED. Hoje, já existem as
Escriturações Contábil, Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica. Outras declarações
serão inseridas dentro do SPED, como o PIS e COFINS, a partir do início de
2012, já o e-Lalur e o e-Social, estão em andamento.

A era digital tem provocado mudanças nas empresas, exigindo
adaptações nos processos administrativos. Segundo Maia (2012), a organização
precisa se adaptar a essa era da tributação digital, pois o desconhecimento do
empresário pode acarretar prejuízo. Esse novo tempo requer preparação de
infraestrutura de TI com alta disponibilidade, envolvendo servidores confiáveis,
escaláveis e especializados, que suportem o crescimento do volume de
informações, além de mudança no pensamento dos empresários.
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2.4.1 Escrituração digital

A escrituração digital é um projeto que integra empresas e órgãos
fiscalizadores por meio eletrônico e deve representar um dos maiores avanços de
sistemas de fiscalização do mundo. O termo “Governo eletrônico” foi utilizado pela
primeira vez em 1999, nos Estados Unidos, pelo vice-presidente Al Gore, que na
época apontava a possibilidade de os órgãos governamentais utilizarem Tecnologia
da Informação e Comunicação (TIC) para apoiar e melhorar os serviços públicos
para a sociedade (CHEN et al., 2006).
O “Governo eletrônico” foi criado para proporcionar a integração de
órgãos fiscalizadores, empresas e cidadãos por meio da tecnologia da informação e
comunicação (CHEN et al. 2006). Na visão de Haldenwang (2004) e de Medeiros e
Guimarães (2006), o Governo eletrônico é um instrumento que aumenta a eficiência
da Administração Pública, melhora o fornecimento de serviços públicos e reforça a
abertura e a transparência de processos políticos. Para as Nações Unidas (2002, p.
1), o e-governo é definido como a “utilização da Internet e da web para ofertar
informações e serviços governamentais aos cidadãos”, enquanto Okot-Uma (2001,
p. 9) afirma que essa expressão “refere-se a processos e estruturas relativos ao
fornecimento eletrônico de serviços governamentais ao público.” Já para Ferguson
(2002, p. 104-105) a definição de governo eletrônico é um pouco mais ampla,
“envolvendo o conceito de governança eletrônica – que incorpora a democracia
eletrônica – e o de prestação eletrônica de serviços voltada para a garantia e a
prestação de serviços do governo por meios eletrônicos”.
Os benefícios advindos do Governo eletrônico fazem sentido se o públicoalvo de suas ações tiver acesso à internet e capacitação para usufruir das
informações e dos serviços ofertados pelo poder público (MEDEIROS; GUIMARÃES,
2006).
Para Guimarães (2006, p. 68),
[...] vem sendo uma preocupação dos governos ao serem implementados
projetos de e-gov pela necessidade de se combaterem as diferenças entre
os que possuem e os que não possuem acesso à Internet com ações de
inclusão digital. Esse tipo de abordagem, especialmente num país como o
Brasil, notoriamente desigual em distribuição de renda e acesso a novas
tecnologias, é vital para os projetos de governo eletrônico. Ademais, as TIC
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têm o potencial de aumentar essas diferenças, ao isolar indivíduos, ao
prover um melhor acesso à informação apenas para os bem educados,
tecnologicamente bem equipados, bem organizados e para aqueles com
recursos.

2.4.2 Sistema Público de Escrituração Digital - SPED

O SPED faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do
Governo Federal (PAC 2007-2010), criado com o objetivo de promover a integração
dos sistemas de fiscalização e arrecadação, racionaliza e uniformiza as obrigações
acessórias para as empresas e, simultaneamente, torna mais rápida a identificação
de ilícitos tributários.
O SPED moderniza a sistemática atual do cumprimento das obrigações
acessórias transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e
aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se a certificação digital para fins de
assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica
dos mesmos apenas na sua forma digital (BRASIL, 2010).

Para Girotto (2008), a ideia é permitir que haja maior integração do Fisco
em todas as suas esferas, visto que os movimentos contábeis e fiscais serão
enviados para uma base de dados compartilhada por diversos órgãos fiscalizadores.
Azevedo e Mariano (2009) afirmam que o SPED é mais que uma alteração na forma
de cumprimento das obrigações, ele resulta em modificação da “cultura do papel”
presente na sociedade, pela utilização de arquivos digitais.
O objetivo do Governo com o SPED é o aprimoramento do sistema de
fiscalização e o combate à evasão fiscal. Segundo Duarte (2008), o SPED passa a
ser uma vigilância, em tempo real, dos órgãos fiscalizadores, pode ser comparado a
um Big Brother fiscal, no qual os alvos são a obtenção de informações das
operações realizadas pela empresa e o combate à sonegação.
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 essas obrigações em papel e passam a
enviá-las por meio digital on-line, assinadas digitalmente, utilizando-se de um
certificado do SPED.
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A Escrituração Contábil Digital (ECD), a Escrituração Fiscal Digital (EFD)
e a NF-e Ambiente Nacional constituem-se nos três principais subprojetos que
fazem parte do SPED e têm como base a transparência mútua em busca de reflexos
positivos para toda a sociedade. O SPED passa a estabelecer um novo tipo de
relacionamento entre os órgãos fiscalizadores e as empresas, é composto por
Escrituração Contábil Digital (ECD); Escrituração Fiscal Digital (EFD); Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica (NFS-e); Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e);
Controle Fiscal e Contábil de Transição (FCONT); Livro de Apuração do Lucro Real
Eletrônico e Central de Balanços Brasileira (E-LALUR) que está em fase inicial de
desenvolvimento.
Conforme a RFB (2009), o SPED tem como objetivos promover a
integração dos órgãos fiscalizadores mediante a padronização e o compartilhamento
de informações contábeis e fiscais; racionalizar e uniformizar as obrigações
acessórias para as empresas, com a transmissão única de distintas obrigações
acessórias para diferentes órgãos fiscalizadores.

2.4.3 SPED no Brasil

O Brasil é um país com vocação empreendedora, as pessoas possuem
elevada disposição de possuir um negócio próprio, assim, o projeto do SPED deve
se tornar propício. Segundo os dados do relatório sobre empreendedorismo
(BRASIL, 2010, p. 36), a Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial (TEA), em
2010, foi de 17,5%. A maior desde que a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) é realizada no país, o que demonstra tendência de crescimento da atividade
empreendedora ou empresarial, conforme se pode observar no GRÁF. 1.
Considerando a população adulta brasileira de 120 milhões de pessoas, esses
dados representam que 21,1 milhões de brasileiros estavam à frente de atividades
empresarias no ano. Em números absolutos, apenas a China possuiu mais
empreendedores que o Brasil, a TEA chinesa, de 14,4%, representa 131,7 milhões
de adultos à frente de atividades empreendedoras no Brasil.
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GRÁFICO 1 - Evolução da taxa de empreendedores iniciais (TEA) - Brasil – 2002-2010
Fonte: Empreendedorismo no Brasil. GEM – Global Entrepeneurship Monitor (2010).

Após a implantação do SPED, a RFB tem aumentado sua arrecadação.
Não se pode afirmar que esse aumento se deve ao novo sistema, mas o SPED
possui finalidade de combater a sonegação e aumentar a arrecadação. Os dados a
seguir, no GRÁF. 2, demonstram que a arrecadação da RFB tem aumentado
significativamente desde 2007, ano em que teve início o projeto SPED. Diante dos
números levantados, inicia-se uma avaliação sobre a influência do SPED no
acréscimo de receita fiscal dos Governos.
A necessidade de arrecadação fiscal para financiar a atividade do
Governo brasileiro tem levado o país a criar vários tributos, o que pode estar
gerando legislações tributárias complexas e a exigência de novas obrigações
acessórias para as empresas, como forma de demonstrar o cálculo e o recolhimento
de tributos. Diante desse cenário, espera-se que o SPED seja um instrumento
importante para se combater a sonegação e aumentar a arrecadação fiscal.
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ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS PELA RFB NOS ANOS DE 2007 A 2012
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GRÁFICO 2 - Desempenho da arrecadação das receitas federais
Fonte: Adaptado da Receita Federal (BRASIL, 2012).
Notas: (1) Período: 2007 a julho de 2012; (2) agosto de 2012 a dezembro de 2012 projeção; (3)
Unidade: R$ Milhões.

Sampaio (2007) explica que o surgimento do SPED teve como objetivo
buscar ferramentas eficazes para combater a sonegação. A escassez de recursos
pode ter pressionado os órgãos fiscalizadores federal, estaduais e municipais a
serem mais eficientes na arrecadação e na fiscalização. Para o autor, o SPED surge
como resposta às seguintes indagações: como é possível fiscalizar operações em
um

país

com

dimensões

continentais e

hábitos

de

informalidade

muito

disseminados? Como solucionar as dificuldades para cooperação e integração entre
órgãos arrecadatórios? Como também solucionar o problema da falta de tecnologia
para combater e reduzir a sonegação e aumentar a arrecadação?
Salvino et al. (2011, p. 27) colocam que, diante dos avanços
[...] tecnológicos, globalização e da necessidade de implementação de
novos processos, as empresas e o Fisco sentiram que deveriam também
acompanhar esse novo cenário modernizado, a fim de aumentar a
integração e o compartilhamento de informações. Foi visando entrar nesse
cenário que foi criado o SPED que é a mudança do método de escrituração
e obrigações acessórias. Os livros e documentos contábeis e fiscais que
eram todo sem papel tornam-se digitais.

Sampaio (2007) afirma que o SPED foi criado baseado em um modelo do
Chile (que, embora seja um país vizinho do Brasil, possui apenas um imposto), por
intermédio da RFB, em convênios firmados entre União, Estados, Distrito Federal e
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Municípios e demonstra efetivamente uma interligação digital completa de dados
fiscais.
Para Duarte (2009, p. 1), o SPED e seus projetos “não modificam nem
pretendem modificar o sistema tributário nacional, apenas é a modernização da
sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias.”
De acordo com Sampaio (2007, p. 4), com meta de alcance até 2013, de
[...] implementação completa da Nota Fiscal Eletrônica nas três esferas
(Federal, Estadual e Municipal), e das escriturações contábil digital e fiscal
digital, a Fazenda terá o mais completo e imediato mecanismo de
cruzamento de dados e autuação fiscal, sem precisar fazer qualquer visita à
sede da empresa para checar seus livros fiscais. Isto aumentará
maciçamente a arrecadação e diminuirá em bom número a sonegação de
imposto. Esta é a grande sacada fiscal, pois o ganho efetivo é praticamente
incalculável. Além disso, imagine o número de auditores que seriam
necessários para fiscalizar todas as empresas no país?

Para Ribeiro (2012), o controle tributário eletrônico não se resume às
declarações eletrônicas transmitidas pelos sujeitos passivos. O ambiente tributário
tornou-se ainda mais complexo e vigiado com a implantação do SPED, ele
representa uma vigilância em tempo real e permanente do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte. A ideia é que
[...] os contribuintes disponibilizem todas as informações contábeis em um
sistema virtual – a princípio para facilitar a relação fisco-contribuinte – mas
na verdade o estado passa a ser municiado, eletronicamente de toda a
Contabilidade do sujeito passivo, propiciando-lhe um controle online e
permanente das obrigações tributárias deste (RIBEIRO, 2012, p. 98).

Bezerra (2011, p. 1) relata que o fisco tende a se tornar mais rápido na
identificação de fraudes tributárias, obrigando as empresas a se adaptarem a essa
realidade. O Governo está “fechando o cerco” para todas as empresas, incluindo
pequenas e médias, que precisam estar preparadas paras as mudanças.
Até o final de 2012 todas as empresas sujeitam à tributação do Imposto de
Renda com base no lucro real, lucro presumido e também as optantes do
Simples Nacional terão que aderir ao novo sistema. A pergunta que o
empresário deve fazer é se a sua empresa está preparada para os impactos
dessa implantação, pois é necessário que haja uma revisão profunda nos
processos e nos sistemas de gestão aplicados na organização, para
atender as obrigações e evitar riscos (BEZERRA, 2011, p. 1).
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Uma pesquisa realizada com 323 empresas prestadoras de serviços
contábeis pelo Fiscosoft, Prosoft e Systax aponta que 82% das organizações
investigadas consideram o SPED positivo para o Brasil. Essa pesquisa teve como
objetivo identificar a nova rotina imposta às entidades do setor dos escritórios de
contabilidade e conhecer as mudanças provocadas pelo SPED na relação entre
empresas de contabilidade e seus clientes (PROSOFT, 2012).
Experiências em diversas empresas apontam que todas têm percebido
determinados obstáculos relacionados ao SPED. Contadores passam a vivenciar
uma nova realidade e têm enfrentado certa dificuldade para trabalharem dentro
dessa sistemática de escrituração contábil e fiscal, o que, em contrapartida, tem
provocado um aumento de consultorias específicas e treinamentos para quem
deseja trabalhar com a área fiscal. Diante das exigências do novo sistema, 50% das
empresas contábeis entrevistadas consideram o SPED como uma ferramenta de
alta complexidade. A EFD-Contribuições apresenta o maior grau de dificuldade,
conforme declaram 64% dos entrevistados. Segundo as empresas participantes
dessa pesquisa, mesmo reforçando a fiscalização com o SPED, 83% consideram
que ainda não percebem nenhum tipo de diferença relacionada à forma de fiscalizar
por parte dos órgãos estadual e federal, responsáveis por isso. O estudo ainda
revela que não tem havido redução da burocracia para a maioria das organizações
(92%) (PROSOFT, 2012).
De acordo com Santos (2011, p. 1), a complexidade do SPED é tão
grande que
[...] mesmo os especialistas na matéria se encontram frequentemente diante
de dificuldades de interpretação do texto constitucional. Podemos imaginar
então a dúvida em que se encontram milhares de empresas Brasil afora,
obrigadas, por força de lei, a se adequarem ao SPED. Porque, para essas
empresas, as dúvidas não são conceituais, mas apresentam dificuldades
totalmente práticas.

Na visão de Meni (2012), o SPED eleva o custo para a empresa. Ainda
que esse sistema seja fundamental para o mercado, sua implantação tem elevado
os investimentos em treinamento de pessoal e preparação de equipes internas e
clientes. Porém, melhor que proporcionar uma economia de algumas centenas de
reais ao cliente é oferecer a ele recursos para aumentar seu ganho, conquistar
novas empresas como clientes e satisfazer ainda mais os já existentes. Ou seja,
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ainda que traga dificuldades, o SPED pode ser visto como um gerador de
oportunidades para as empresas brasileiras.
Para Stankevicius (2012), o investimento é imprescindível e inevitável. A
empresa desprovida de planejamento que atenda às obrigações do SPED estará
impedida de validar suas operações e, portanto, sem condições de encaminhar os
arquivos digitais ao Fisco, podendo sofrer penalidades ou sanções mais severas.
Como o SPED foi criado de forma definitiva, cabe às empresas planejarem de forma
eficaz suas operações, a fim de atenderem às exigências desse projeto, mesmo com
a geração de determinado investimento.

2.4.4 Benefícios gerados pelo SPED

Com o advento do SPED no Brasil, espera-se que os benefícios
apareçam, principalmente se for confirmado o aumento de arrecadação fiscal.
Segundo Nasajon e Santos (2010), com o SPED a empresa deve ficar mais exposta,
o Fisco terá maior facilidade para acompanhar de perto as transações da
organização, ao integrar Receita Federal com as secretarias estaduais e municipais
da Fazenda, padronizar as informações que as empresas devem apresentar por
meio de relatórios fiscais e contábeis, simplificar a necessidade de imprimir e
armazenar livros contábeis e fiscais, desburocratizar processos com a autenticação
eletrônica.
Outro benefício trazido pelo SPED é a possibilidade de alcance, em
auditorias eletrônicas, de um número maior de empresas, o que era uma tarefa
inviável de se conseguir quando realizada de forma manual. Segundo dados do
IBGE (2010), o Brasil possuía mais de cinco milhões de empresas para serem
fiscalizadas, conforme demonstra a TAB. 4.
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TABELA 4
Empresas e outras organizações por natureza jurídica: 2010
EMPRESAS POR NATUREZA
Administração Pública
Entidade Privada Empresaria
Entidades Sem Fins Lucrativos
Total
Fonte: IBGE, 2010.

NÚMERO DE EMPRESAS
19.095
4.599.880
509.609
5.128.568

De acordo com o Governo Federal, os benefícios que poderão ser
alcançados pelas empresas podem ser:
a) redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento de

documentos em papel;
b) eliminação do papel;
c) redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações

acessórias;
d) uniformização das informações que o contribuinte presta às diversas

unidades federadas;
e) redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas;
f) redução do tempo despendido com a presença de auditores fiscais em

instalações do contribuinte;
g) simplificação e agilização de procedimentos sujeitos ao controle da

administração tributária (comércio exterior, regimes especiais e trânsito
entre unidades da Federação);
h) fortalecimento do controle e da fiscalização, por meio de intercâmbio de

informações, entre as administrações tributárias;
i) rapidez no acesso às informações;
j) aumento da produtividade do auditor por meio da eliminação dos

passos para coleta dos arquivos;
k) possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes, a

partir de um leiaute padrão;
l) redução de custos administrativos;
m) melhoria da qualidade da informação;
n) possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais;
o) disponibilidade de cópias autênticas e válidas de escrituração para

usos distintos e concomitantes;
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p) redução do “custo Brasil”;
q) aperfeiçoamento do combate à sonegação;
r) preservação do meio ambiente pela redução do consumo de papel

(BRASIL, 2012).
O SPED tem sido desafiador para as empresas. Segundo Gegers (2012),
no Brasil, no ano de 2012, 90% das empresas ainda não se encontravam
preparadas para lidar com o SPED Fiscal e com o correto cumprimento das
obrigações acessórias por meio digital. Isto porque as organizações ainda precisam
realizar diversos ajustes internos como a capacitação de mão de obra e
investimentos em TI. Mesmo os órgãos fiscalizadores demonstram algum tipo de
dificuldade, uma vez que sucessivos adiamentos do EFD PIS/COFINS têm revelado
que o preparo para essa nova situação não é instantâneo.
É possível afirmar que o SPED não altera a legislação tributária e o
cálculo de tributos, mas tem criado uma nova forma de executar as tarefas que
dizem respeito à apuração desses tributos. De acordo com Zanini (2012), o SPED
pode simbolizar a revolução do trabalho do contador e o mercado deve passar por
uma das mudanças mais favoráveis para essa profissão. Com o SPED o contador
deve aprimorar sua atuação, obter mais conhecimento para ganhar novos clientes e
sair à frente da concorrência. Os escritórios de contabilidade passarão a atuar com
consultoria para prepararem as empresas a tomarem decisões estratégicas que
alavanquem seus negócios.
Uma das principais transformações ocorridas após a adoção do SPED
“tem sido a superação da dificuldade que os contadores tinham em realizar a busca
por documentos. A transação e cruzamentos de dados agora é real e por isso a
busca é tão facilitada” (ZANINI, 2012).
Pode-se ainda afirmar que o SPED deve reduzir as fraudes tributárias e
todas as empresas precisam realizar, de forma eficaz, suas operações e seus
planejamentos tributários. Como consequência será aberto “espaço” para a
inteligência fiscal e oportunidade de trabalho no ramo da consultoria tributária para
os contadores.
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2.4.5 Escrituração Fiscal Digital – SPED Fiscal

A empresa, para pagar os tributos, necessita escriturar os movimentos
fiscais de suas operações em livros fiscais. Após a criação do SPED, essa
escrituração passa a ser realizada de forma digital e denominada de “Escrituração
Fiscal Digital”. Trata-se de um arquivo digital que se constitui de um conjunto de
escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos
fiscos, das unidades federadas e da Secretaria da RFB, bem como de registros de
apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo
contribuinte. Este arquivo é assinado digitalmente e transmitido, via internet, ao
ambiente SPED (BRASIL, 2012).
Após a criação do SPED, gradativamente as empresas tiveram que se
adaptar ao modelo. De acordo com Piovesana (2012), são obrigadas à escrituração
fiscal digital as organizações contribuintes do ICMS e do Imposto sobre Propriedade
Industrial (IPI), exceto aquelas dispensadas por lei. Diante dessa obrigatoriedade, as
empresas que operam com venda de produtos devem escriturar o livro de saídas,
entradas, apuração para IPI e ICMS, para que esses impostos sejam pagos sobre as
diferenças dos valores. Agora, com o SPED Fiscal, isso tudo passa a ser no formato
digital.
Diferentemente do que era feito antes do novo sistema, para a entrega do
SPED Fiscal é necessário gerar um arquivo digital de acordo com o leiaute
estabelecido em Ato Cotepe, que dispõe sobre as especificações técnicas para a
geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital. É necessário informar todos os
documentos fiscais e outras informações de interesse dos Fiscos Federal e
Estadual, referentes ao período de apuração do ICMS e do IPI, sendo esse arquivo
submetido à importação e validação pelo Programa Validador e Assinador (PVA)
fornecido pelo SPED (BRASIL, 2012).
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2.4.6 Escrituração Contábil Digital - SPED Contábil

Os fatos que modificam o patrimônio das empresas são registrados em
livros diários e razão, que fazem parte da escrituração contábil das organizações.
Diante da era digital, esses livros passaram a ser feitos por meio da ECD, que é
parte integrante do projeto SPED, inicialmente, pelas empresas tributadas pelo
Lucro Real a partir de 2009, tendo como objetivo a substituição da escrituração em
papel pela escrituração transmitida via arquivo. Ou seja, a obrigação de transmitir,
em versão digital, os seguintes livros: I - Livro Diário; II - Livro Razão; e III - Livro
Balancetes Diários, balanços e fichas de lançamento (BRASIL, 2012).
Gradativamente as empresas tiveram que se adaptar a esse novo
formato. Segundo a Instrução Normativa RFB nº 787, de 2007, as empresas devem
adotar ECD:
I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de
2008, as empresas sujeitas ao acompanhamento econômico-tributário
diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 11.211, de 7 de novembro de
2007, e sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro
Real;
II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de
2009, as demais empresas sujeitas à tributação do Imposto de Renda
com base no Lucro Real (BRASIL, 2007).
Assim a escrituração contábil assume formato digital, por meio da ECD,
que conforme Piovesana (2012, p. 1), substitui livros “diário e razão, ou seja, em vez
de fazer dois livros físicos, se faz um arquivo digital.”

2.4.7 Nota fiscal eletrônica e conhecimento de transporte eletrônico

Toda operação de compra e venda realizada pela empresa precisa estar
acobertada por nota fiscal. Pode-se dizer que até o ano de 2005 esse documento
era feito em formulário de papel. Com o advento do SPED, ele passa a ser no
formato eletrônico digital. Assim, é criada a nota fiscal eletrônica, em conformidade
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com o ajuste de SINIEF nº 07, de 30 de março de 2005, sendo definida como um
documento fiscal,
emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o
intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é
garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela
administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da
ocorrência do fato gerador (BRASIL, 2012).

A implantação da NF-e teve como objetivo adotar um modelo de
documento fiscal eletrônico que substitua a sistemática de emissão do documento
fiscal em papel, com validade jurídica garantida, pela assinatura digital do remetente,
simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo
tempo, o acompanhamento, em tempo real, das operações comerciais pelo Fisco
(BRASIL, 2012).
Com a adoção do modelo de NF-e, as empresas obtiveram benefícios
como a redução de custo e a simplificação do processo de emissão. Conforme
Azevedo e Mariano (2009), são benefícios da NF-e o planejamento da logística de
entrega pela recepção antecipada de informação da NF-e, o surgimento de
oportunidades de negócios, empregos na prestação de serviços ligados a esse
projeto, além de dispensa da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais
(AIDF).
Após a criação da NF-e ocorreram modificações nos procedimentos para
a emissão, a empresa precisa se credenciar na Secretaria de Fazenda (SEFAZ) e
solicitar autorização para sua emissão, que será concedida nota a nota.
Por ser eletrônico, este documento fica armazenado em arquivos dos
órgãos fiscalizadores, o que pode contribuir para a redução da prática de atos
tributários ilícitos. Para Ferrari e Guerra (2011), advogados tributaristas, esse
procedimento deve contribuir para minimizar o número de sonegações fiscais de
empresas nos próximos anos, em função de melhorias na fiscalização como a
disseminação da NF-e.
O novo formato que substitui a emissão de papel requer novos
conhecimentos. Conforme cartilha NF-e disponibilizada no portal da NF-e, a emissão
da NF-e deve seguir os seguintes passos:
a) a empresa envia o arquivo XML contendo a NF-e para a SEFAZ/MA;
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b) a SEFAZ valida a assinatura, o emitente da NF-e, o Schema1 da NF-e,
sua numeração e a situação fiscal;
c) a SEFAZ autoriza cada NF-e. Se houver algum problema, a SEFAZ
rejeita a NF-e, retorna o erro para o contribuinte acertar a NF-e ou gerar
outra, conforme o caso;
d) a SEFAZ informa ao contribuinte a situação da NF-e;
e) a empresa, quando recebe a autorização de uso, atualiza, imprime o
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANF-e) e entrega ao
transportador para que ele possa entregar a carga;
f) o comprador recebe, em meio magnético, a mercadoria, o DANF-e e/ou
a NF-e e entra no site <http://www.nfe.fazenda.gov.br>, a fim de verificar
se a NF-e existe no repositório nacional e se os dados são concernentes
à compra realizada.2
As empresas parecem estar se adaptando facilmente ao novo processo,
que pode ser compreendido conforme a FIG. 1 apresenta a seguir:

FIGURA 1 - Processo da NF-e (fluxo de emissão)
Fonte: Portal NF-e, 2012.

Pode-se dizer que o sistema é bastante seguro contra fraudes. Segundo
Salvino et al. (2011), quando se emite uma NF-e, as informações nela contidas são
validadas pela Receita Federal e pela SEFAZ. Somente após essa verificação a nota
é considerada válida e a mercadoria liberada para ser entregue ao cliente.

1

Schena é uma linguagem baseada no formato XML para definição de regras de validação
(“esquemas”) em documentos no formato XML.
2
Disponível em: <fazenda.mg.gov.br>.
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Para os órgãos fiscalizadores criou-se um desafio. De acordo com Brasil,
(2012), eles precisam se adaptar aos processos de globalização de digitalização do
comércio e das transações entre contribuintes, diante de um volume de transações
efetuadas e dos montantes de recursos movimentados que crescem em um ritmo
intenso e, na mesma proporção, aumentar os custos inerentes à necessidade do
Estado de detectar e prevenir a evasão tributária.
O SPED foi criado da mesma forma que a NF-e. Esta se trata de um
documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente, em
ambiente nacional, pela RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada para
documentar as operações de prestação de serviços (BRASIL, 2012).
A nota fiscal de serviços tem trazido benefícios para as administrações
tributárias. De acordo com Brasil (2012), os benefícios são: a padronização, o
melhoramento da qualidade das informações, a racionalização dos custos gerando
maior eficácia, bem como o aumento da competitividade das empresas brasileiras
pela racionalização das obrigações acessórias (redução do custo-Brasil), em
especial a dispensa da emissão e guarda de documentos em papel.
Já para Duarte (2009), os benefícios para o prestador de serviços que
emitir NFS-e são a redução dos custos de confecção de talonário de NFs e/ou de
sua impressão; redução de custos de armazenagem de documentos ﬁscais;
incentivo à utilização de relacionamentos eletrônicos com seus tomadores;
simpliﬁcação de obrigações acessórias como dispensa de solicitação da AIDF; não
escrituração da NFS-e na Declaração Mensal de Serviços (DMS); dispensa de
escrituração no livro de registro e apuração do Imposto Sobre Serviço (ISS); maiores
recursos para o gerenciamento das NFs emitidas e recebidas; eliminação de erros
de cálculo e de preenchimento de documentos de arrecadação.
Já para empresas transportadoras que emitem o conhecimento de
transporte de forma semelhante à nota fiscal, o projeto SPED tem implementado o
conhecimento de transporte eletrônico, desenvolvido de forma integrada pelas
SEFAZ dos Estados e pela RFB. O novo modelo de documento fiscal eletrônico,
instituído pelo Ajuste SINIEF nº 09, de 25/10/2007, tem como proposta substituir:
a) conhecimento de transporte rodoviário de cargas, modelo 8;
b) conhecimento de transporte aquaviário de cargas, modelo 9;
c) conhecimento aéreo, modelo 10;
d) conhecimento de transporte ferroviário de cargas, modelo 11;
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e) nota fiscal de serviço de transporte ferroviário de cargas, modelo 27;
f) nota fiscal de serviço de transporte, modelo 7, quando utilizada em

transporte de cargas (BRASIL, 2012).
O conhecimento de transporte eletrônico, da mesma forma da NF-e,
passa a ser um documento de existência exclusivamente digital, emitido e
armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar uma prestação de
serviços de transportes.

2.4.8 Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)

Outro instrumento da escrituração digital é o Controle Fiscal Contábil de
Transição (FCONT), que foi normatizado pela Instrução Normativa RFB nº 949/2009.
É utilizado para demonstrar a diferença entre a apuração realizada de acordo com o
novo procedimento contábil, instituído a partir de 1º.01.2008, por meio da Lei nº
11.638/2007. Em termos práticos, no FCONT devem ser informados os lançamentos
que:
a) registrados na escrituração comercial não devam ser considerados

para fins de apuração do resultado, com base na legislação vigente em
31/12/2007. Ou seja, os lançamentos que existem na escrituração
comercial, mas que devem ser excluídos para remover os reflexos das
alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941, de 2009, que modifiquem o critério
de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na
escrituração contábil, para apuração do lucro líquido do exercício definido
no artigo 191 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
b) não efetuados na escrituração comercial, mas que devam ser incluídos,

para fins de apuração do resultado, com base na legislação vigente em
31/12/2007 (BRASIL, 2007).
A criação do FCONT demonstra que o governo pretende utilizar os
recursos digitais para fiscalizar as empresas. Este meio, além de ser mais ágil, pode
ter maior eficiência, se comparado aos meios manuais.
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2.4.9 SPED das Contribuições e SPED Social

O Governo tem dado sequência à criação de SPED e outro subprojeto
implantado pelos órgãos fiscalizadores, especificamente pela RFB, é o SPED das
Contribuições, cujo objetivo é informar as apurações de PIS e COFINS e a
Contribuição Previdenciária sobre as Receitas, seguindo os mesmos passos dos
anteriores. Segundo Piovesana (2012), esse sistema substitui o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (DACON), declaração que demonstra o cálculo
do PIS e do COFINS.
Para o ano de 2012, estava prevista a implantação do SPED Social, com
isso a folha de pagamento da empresa também passa a ser monitorada por meio de
SPED. Segundo a EFD - Social é um projeto que está em fase de estudo na Receita
Federal e nos demais entes públicos interessados, tem como objetivo abranger a
escrituração da folha de pagamento e, em uma segunda fase, o Livro Registro de
Empregados (BRASIL, 2012).

2.4.10 Livro de Apuração do Lucro Real (E-Lalur) e Central de Balanços

O E-Lalur, que tem como finalidade eliminar a duplicidade de informações
existentes na escrituração contábil no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) de
empresas tributadas pelo Lucro Real, facilita o cumprimento da obrigação acessória.
Tem ainda o objetivo de rastrear os saldos que irão compor as demonstrações
contábeis baseadas no plano de contas referencial e a coerência aritmética dos
saldos da parte B, que é a garantia de que eles estarão matematicamente.
De acordo com Brasil (2012), a partir de informações fiscais da empresa o
Programa Gerador de Escrituração (PGE) faz um “rascunho” da demonstração do
Lucro Real, da base de cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)
e dos valores apurados para o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a
CSLL. Caso o contribuinte concorde com os valores apresentados, basta assinar o
livro e transmiti-lo pela internet.
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Outro projeto integrante do SPED e em fase inicial de desenvolvimento,
esse novo sistema deve reunir demonstrativos contábeis e uma série de
informações econômico-financeiras públicas de empresas envolvidas no projeto, que
tem como objetivo a captação de dados contábeis e financeiros (notadamente as
demonstrações contábeis), a agregação desses dados e a disponibilização à
sociedade, em meio magnético, dos dados originais e agregados (BRASIL, 2012).

2.4.11 Receita Federal do Brasil e Secretaria de Estado da Fazenda

O Governo brasileiro, para arrecadar a receita fiscal, precisou criar um
órgão fiscalizador, que hoje é a Receita Federal do Brasil. Sendo específico,
singular, subordinado ao Ministério da Fazenda, exerce funções essenciais para que
o Estado possa cumprir seus objetivos.
É de responsabilidade da RFB a administração dos tributos de
competência da União, inclusive os previdenciários e aqueles incidentes sobre o
comércio exterior, abrangendo parte significativa das contribuições sociais do Brasil.
A RFB, além da responsabilidade descrita acima, também tem a
responsabilidade de auxiliar o Poder Executivo Federal na formulação da política
tributária brasileira, além de trabalhar para prevenir e combater a sonegação fiscal, o
contrabando, o descaminho, a pirataria, a fraude comercial, o tráfico de drogas e de
animais em extinção e outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional
(BRASIL, 2012).
De acordo com Brasil (2012), as competências da RFB são:
a) administração dos tributos internos e do comércio exterior;
b) gestão e execução das atividades de arrecadação, lançamento,

cobrança administrativa, fiscalização, pesquisa e investigação fiscal e
controle da arrecadação administrada;
c) gestão e execução dos serviços de administração, fiscalização e

controle aduaneiro;
d) repressão ao contrabando e descaminho, no limite de sua alçada;
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e) preparo

e

julgamento,

em

primeira

instância,

dos

processos

administrativos de determinação e exigência de créditos tributários da
União;
f) interpretação,

aplicação

e

elaboração

de

propostas

para

o

aperfeiçoamento da legislação tributária e aduaneira federal;
g) subsídio à formulação da política tributária e aduaneira;
h) subsídio à elaboração do orçamento de receitas e benefícios tributários

da União;
i) interação com o cidadão por meio dos diversos canais de atendimento,

presencial ou a distância;
j) educação fiscal para o exercício da cidadania;
k) formulação e gestão da política de informações econômico-fiscais;
l) promoção da integração com órgãos públicos e privados afins,

mediante convênios para permuta de informações, métodos e técnicas de
ação fiscal e para a racionalização de atividades, inclusive com a
delegação de competência;
m) atuação

na

cooperação

internacional

e

na

negociação

e

implementação de acordos internacionais em matéria tributária e
aduaneira;
n) gestão dos recursos materiais, financeiros, humanos e tecnológicos.

As Secretarias de Estado de Fazenda funcionam como órgãos
fiscalizadores e também possuem como finalidade o provimento e a gestão de
recursos financeiros do Estado.
Sua função é planejar, coordenar, executar e avaliar a política tributária e
fiscal, bem como gerir os recursos financeiros necessários à consecução dos
objetivos da Administração Pública estadual, responsabilizando-se pelo seu
provimento, controle e pela sua administração (BRASIL, 2012).
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2.4.12 Papel do contador com o advento do SPED

Com o advento do SPED, as empresas devem ser mais fiscalizadas.
Como consequência, o contador pode se tornar uma figura importante nas relações
entre elas e os órgãos fiscalizadores.
A profissão de contador pode ficar mais complexa. Pesquisa sobre a
evolução da ciência e do pensamento contábil observa que essa é “uma área do
conhecimento cujas mudanças sempre estiveram associadas ao desenvolvimento
das atividades mercantis, econômicas, políticas, sociais e culturais” (FARIA; CÉSAR;
RICCO, 2008, p. 1).
Para Faria, César e Ricco (2008), com os avanços das teorias e práticas
contábeis, logo após a Primeira Guerra Mundial, com o surgimento de grandes
empresas, o crescimento do mercado de capitais, a necessidade de o investidor
estar bem informado, com a disponibilização de recursos e incentivos por parte do
Governo, das universidades e dos órgãos de classe em pesquisas sobre os
princípios e procedimentos contábeis, a profissão de contador tem vivenciado um
grande desenvolvimento.
A constituição e a manutenção de uma empresa são sempre necessárias.
O profissional da área contábil é o responsável pela escrituração contábil, fiscal e
apuração dos tributos. Sua atuação requer atualização constante diante das
mudanças ocorridas, como a que se deu na forma de escrituração contábil e fiscal,
com o advento do SPED.
As mudanças têm acontecido de forma rápida e aderindo à tecnologia,
com a busca de facilidade e maior controle de processos, assim como a profissão de
contador que, para Cruz et al. (2003), é norteada por mudanças que vêm ocorrendo
nas normas, nos procedimentos, na informatização e com o advento da internet.
Assim, as velhas rotinas operacionais cedem espaço para a modernização
sistemática dentro das organizações.
De acordo com Barbosa (2000, p. 2), o contador,
como um elemento que integra a organização, também está inserido nesse
contexto de mudanças, e vem sofrendo uma forte pressão diante das
diversas alterações, pois a sua função está sendo reformulada a cada
passo desse processo de transformação. Esse profissional deve buscar
alternativas para agregar valor não só a empresa com o seu trabalho,
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utilizando a Tecnologia da Informação (TI) como uma aliada na aquisição e
desenvolvimento de competências.

Cruz et al. (2003) valorizam a qualidade do profissional de contabilidade
ao afirmarem que acreditam que, uma vez que se queira realmente aproveitar os
benefícios originados da TI e se proteger dos riscos apresentados pela utilização
massificada dos sistemas computacionais, as empresas precisam aprender a
qualificar os profissionais, funcionários e usuários da informação contábil.
Faria, César e Ricco (2008, p. 2) acrescentam que no perfil do Contador
demandado pelo atual mercado,
[...] são exigidas muito mais qualificações do que, simplesmente, o
conhecimento e aplicação das técnicas de registro dos fatos ocorridos e
atendimento às regulamentações legais e tributárias, como anteriormente.
Deste profissional passam a ser requeridas funções mais ligadas a um perfil
gerencial, tais como a elaboração de orçamentos, projeção das
demonstrações contábeis, elaboração e análise de relatórios gerenciais,
pró-atividade quanto às decisões a serem tomadas nas empresas em que
atuam e/ou assessoram e elaboração de auditorias (internas e externas).

Neves Júnior, Oliveira e Carneiro (2011) afirmam que o profissional de
contabilidade que não se adequar à nova realidade do SPED tende a enfrentar muita
dificuldade para manter-se no mercado, por isso, há necessidade de maior ênfase
na adequação desses profissionais. É imprescindível a atuação de um profissional
contábil com habilidades de análise, síntese, comunicação interpessoal e atento à
legislação, aliado ao profissional de Tecnologia da Informação, para o sucesso da
implantação desse novo projeto.
Já para Zanini (2010), a profissão do contabilista mudou mais nos últimos
cinco anos do que em séculos de evolução. Antes o contador tinha contato apenas
com informações de produtos e com a movimentação da empresa depois do
processo de negócio finalizado. Seu trabalho era viabilizar o pagamento de impostos
devidos e escriturar, manualmente ou em sistemas de computador, as informações
de notas emitidas. Esse processo tornava a rotina do contador muito operacional.
Com o surgimento do SPED, há quatro anos, o trabalho desse profissional se
revolucionou e o mercado pôde contar com uma das mudanças mais favoráveis
ligadas a essa profissão.
Ainda segundo Zanini (2010), o Brasil conta com mais de 70 mil
escritórios contábeis e cerca de 400 mil contadores espalhados pelo país. Esse
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autor vê o SPED como um instrumento que veio tornar mais rápida e prática a
fiscalização e o vê positivamente como uma solução para aprimorar a atuação do
contador, no sentido de obter mais conhecimento, ganhar clientes e sair na frente da
concorrência. O escritório contábil passa a ser utilizado como consultoria e se torna
imprescindível para as empresas tomarem as decisões estratégicas de negócios.
Para observar os principais pontos dessa transformação, pode-se
começar pela
[...] dificuldade com que os contadores tinham em realizar a busca por
documentos. Imagine aquele arquivo morto em que ele armazenava seus
documentos fiscais. Agora pense em como seria realizada essa busca,
gaveta por gaveta, folha por folha, ou pior, ano por ano. Seria muito difícil
(ZANINI, 2010, p. 1).

Após o advento do SPED, a função de contador passa a ter importância
maior para as organizações, consequentemente é exigido mais preparo e
conhecimento em um ambiente de maior complexidade. Somente aqueles que
estiverem em condições e acompanharem as mudanças tecnológicas poderão
aproveitar as oportunidades oferecidas pelo novo mundo digital.

2.4.13 Estatísticas do SPED Contábil

Desde 2008 o SPED Contábil tem sido exigido pela RFB. Para as
empresas com tratamento e acompanhamento diferenciado isso se deu em 2008, já
no ano de 2009, todas as organizações tributadas pelo Lucro Real passam a cumprir
essa obrigação. As entidades tributadas pelo Lucro Presumido podem ser as
próximas a terem que enviar a escrituração contábil digital.
Por meio de um estudo estatístico disponibilizado em site da RFB, podese perceber a evolução do envio da escrituração contábil. Conforme demonstrado na
TAB. 5, no ano de 2008, apenas 40 empresas enviaram o SPED Contábil, sendo
que 8 dessas empresas são do Estado de Minas Gerais, 1 do Paraná, 3 do Rio de
Janeiro, 19 do Rio Grande do Sul, 8 de Santa Catarina e 1 de São Paulo. No ano de
2009, 11.784 empresas encontravam-se inseridas no projeto, havendo um aumento
de 11.744 empresas de um ano para o outro. No Estado de Minas Gerais o número
de envios aumentou de 8 para 879 empresas (BRASIL, 2012).
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Na TAB. 5, é possível verificar que houve uma elevação desse número,
em 2010, para 141.517 empresas, devido ao fato de que todas as organizações
tributadas pelo lucro real passaram a ser obrigadas a realizar o envio. Observa-se,
ainda, que o Estado de Minas Gerais passa de 879 para 15.959 entidades inseridas
no projeto do SPED. No ano de 2011 o total de envios foi de 157.026 empresas. No
Estado de Minas Gerais esse número se eleva de 15.959 para 17.492. No de 2012,
até o mês de junho, já haviam sido enviados 151.878 arquivos pelas organizações,
número próximo do total enviado em 2011. No Estado de Minas Gerais, esse
número já se aproxima ao registrado no ano anterior, são 16.609 empresas inseridas
no projeto do SPED. O Estado de Minas Gerais tem-se destacado com um número
significativo de entidades inseridas nesse projeto no ano de 2012. Nota-se um
crescimento anual, provavelmente em 2012 o envio da escrituração contábil digital
superará o registrado em 2011.
TABELA 5
Estatística do SPED contábil nos anos de 2008 a 2012
ESTADOS
2008
2009
2010
Acre
0
9
96
Alagoas
0
43
613
Amazonas
0
211
878
Amapá
0
6
121
Bahia
0
262
4.479
Ceará
0
212
2.966
Distrito Federal
0
192
1.537
Espírito Santo
0
240
3.279
Goiás
0
162
3.372
Maranhão
0
57
694
Minas Gerais
8
879
15.959
Mato Grosso do Sul
0
97
2.262
Mato Grosso
0
126
1.898
Pará
0
92
1.047
Paraíba
0
41
1.048
Pernambuco
0
242
3.470
Piauí
0
52
612
Paraná
1
666
12.362
Rio de Janeiro
3
1.037
9.050
Rio Grande do Norte
0
51
1.100
Rondônia
0
16
594
Roraima
0
5
33
Rio Grande do Sul
19
684
14.511
Santa Catarina
8
720
10.085
Sergipe
0
40
614
São Paulo
1
5.636
48.291
Tocantins
0
6
546
Total dos Estados
40
11.784
141.517
Fonte: Adaptado com base em dados da RFB (BRASIL, 2012).

2011
104
652
916
140
4.982
3.187
1.809
3.596
3.870
819
17.492
2.377
2.263
1.411
1.125
4.103
600
14.077
12.184
1.364
640
47
16.012
10.464
702
51.507
583
157.026

2012
120
701
910
135
4.559
3.126
1.750
3.179
3.989
878
16.069
2.324
2.376
1.381
1.211
3.966
588
13.494
10.918
1.355
647
46
14.580
10.018
689
52.249
620
151.878
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No GRÁF. 3, é possível observar a evolução de envio de SPED Contábil
no Brasil, de 2008 a 2012. Mesmo em se tratando de números levantados até o
primeiro semestre do ano de 2012, há um aumento de envio de 2009 para 2010, o
número de empresas que enviaram essa obrigação acessória é maior.

Nº SPEDs ENVIADOS

Nº SPED CONTÁBIL NO BRASIL ENVIADO 2008/2012
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GRÁFICO 3 – Números de SPED contábil enviados no Brasil nos anos de 2008 a 2012
Fonte: Adaptado com base em dados da RFB (BRASIL, 2012).

O GRÁF. 4, que aponta o número de empresas no Estado de Minas
Gerais, considerando o período de 2008 a 2012, possui o mesmo movimento em
2009 e a mesma crescente.

Nº SPEDs ENVIADOS

Nº SPED CONTÁBIL EM MINAS GERAIS ENVIADO 2008/2012
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GRÁFICO 4 - SPED Contábil (empresas de Minas Gerais inseridas) de 2008 a 2012
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados da RFB (BRASIL, 2012).
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2.5 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nos anos de 1990, o termo informática é substituído pela expressão
“Tecnologia da Informação”, que caracteriza o conjunto de recursos tecnológicos e
computacionais para a geração e utilização da informação. Abrange desde as redes
de computadores às centrais telefônicas inteligentes, fibras óticas e comunicação
por satélites. Muito se evoluiu desde o desenvolvimento de soluções pontuais na
área da Tecnologia da Informação e Comunicação: telefones, computadores e
processadores, programas de computador, fibras óticas e comunicação sem fio.
Atualmente, a Tecnologia da Informação tem um papel importante, possibilita que as
organizações supram a necessidade de operar em um ambiente dinâmico que exige
disponibilidade de sistemas integrados de informação, confiabilidade, velocidade e
eficiência operacional.
O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) cria a nota fiscal
eletrônica e a escrituração digital fiscal e contábil, tendo como principal finalidade o
combate à sonegação e o aumento da formalidade das empresas e do nível de
arrecadação de impostos. Esse sistema representa avanços tecnológicos nos meios
de comunicação de códigos abertos e universais entre as empresas e os órgãos
fiscalizadores. Tal exigência, imposta por meios legais a todas as entidades
empresariais, tem provocado um grande passo na gestão da informação por meio da
adequação de sistemas em um padrão fiscal e contábil em âmbito nacional, por
intermédio de uma linguagem aberta e universal e com a utilização da Tecnologia da
Informação para emitir documentos padronizados, enviar e receber informações em
meios eletrônicos, em tempo real.
Para Campos Filho (1994), a Tecnologia da Informação caracteriza-se
como um conjunto de software e hardware que tem função de processamento de
informação que inclui coletar, transmitir, estocar, recuperar, manipular e exibir dados.
Todas essas tarefas podem estar incluídas em um microcomputador, conectado em
rede ou não, mainframes, scanners, leitoras de código de barras, estação de
trabalhos, software com planilhas eletrônicas de dados, entre outros.
É evidente que a Tecnologia da Informação tem facilitado e agilizado a
captação, o armazenamento, o tratamento e a disseminação de informações, tendo
caráter relevante para as organizações.
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2.5.1 Internet

A utilização da internet tem modificado a vida das pessoas, surgindo
como uma necessidade de melhorar a relação entre os indivíduos e para as
organizações. As empresas precisam informatizar seus sistemas e buscar
adequação ao meio digital, a fim de que possam estar inseridas no mercado
competitivo.
A Intercontinental Network (internet) surge na década de 1960 para
facilitar a comunicação nos computadores da área militar. Trata-se de uma rede de
comunicação, atualmente ao alcance de muitas pessoas, que possibilita a conexão
por meio de um computador ligado a uma linha telefônica, e tem se transformado na
principal forma de comunicação de dados utilizada pelas empresas.
A internet tornou-se um sistema mundial de computadores que trabalha
em rede e está disponível a qualquer indivíduo que possua um computador, uma
placa de fax modem, uma linha telefônica e um provedor. No Brasil, a popularização
dessa rede se deu em 1995, quando é criado o Universo On-line, que facilita o envio
de notícias a jornais, revistas, rádios, à televisão e a agências noticiosas. Com a
facilidade do uso da internet, essa rede tem ganhado o status de mídia autônoma,
independente e com custo infinitamente mais baixo que as mídias clássicas.
A Rede tem o seu uso profissional dentro de dois aspectos: por um lado, ela
é uma forma de se obter informação e um meio de comunicação
interpessoal, por outro lado, no sentido contrário, ela é um novo meio de
publicação e distribuição da informação (QUEIROGA, 2003).

Os modernos recursos tecnológicos têm propiciado novos canais de
comunicação, que passam também a ser utilizados pelas organizações. Segundo
Monteiro (2001), a internet foi criada como um veículo de comunicação alternativo e
ainda hoje é usada principalmente com esse propósito. Menos invasivo que o
telefone e menos formal que uma carta, o e-mail, por exemplo, é, atualmente, a
principal forma de utilização da rede.
Albertin (2000) considera a internet como o mais conhecido componente
de infraestrutura de rede infovia, autoestrada da informação, ou seja, redes de
telecomunicação de alta velocidade com escopo nacional ou internacional, que
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oferecem acesso aberto ao público em geral. É hoje um sistema de distribuição de
informação espalhado em vários países.
Segundo Tanebaum (1997), a World Wide Web (www) é a estrutura
arquitetônica que permite o acesso a documentos vinculados e espalhados por
milhares de máquinas na internet. Atualmente, o serviço www é um dos mais
populares da internet. Para que se compreenda do que é composta essa grande
fatia da rede, pode-se dividi-la nas seguintes estruturas:
a)

a web;

b)

o protocolo http (Hyper-Text Transfer Protocol);

c)

a linguagem html (Hyper-Text Markup Language);

d)

os navegadores.

Por meio dos recursos da internet, é possível efetuar operações
relacionadas ao manejo da informação, possibilitando estabelecer comunicação com
qualquer lugar do planeta onde exista um computador conectado à internet,
podendo-se transmitir arquivos entre computadores. Desta forma, o governo tem
utilizado essa tecnologia para receber os arquivos eletrônicos enviados pelas
empresas, com a utilização do SPED.

2.5.2 Correio eletrônico (e-mail)

A tecnologia digital revolucionou e facilitou o processo de comunicação
com a criação do correio eletrônico (e-mail), que é o serviço mais antigo da internet
e permite a troca de mensagens, com baixo custo e rapidez, entre pessoas que
estejam em qualquer lugar do mundo, bastando, para isso, estarem ligadas a um
provedor de serviço para conexão de internet.
O correio eletrônico (e-mail) possui como características:
a) identificação do remetente: é fundamental que o usuário do e-mail
mantenha atualizadas as informações nas configurações de sua conta,
não sendo agradável o recebimento de mensagens com remetente
desconhecido;
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b) identificação do assunto: é possível indicar, de maneira clara e objetiva,
o assunto em pauta. Isso ajuda a atrair a atenção e permite ao
destinatário a catalogação das mensagens para futuras consultas;
c) objetividade: os profissionais, cada vez menos, dispõem de tempo livre
e os textos longos e rebuscados normalmente são ignorados;
d)redação: o e-mail trata-se de um meio de comunicação sem
estabelecimento de contato visual com o interlocutor, portanto, é muito
comum ocorrerem erros de interpretação por uma das partes;
e) envio de arquivos: é possível o envio de arquivos eletrônicos anexados;
f) mensagem com cópias: é possível enviar mensagens para mais de um
destinatário.
Sobre o e-mail, Pinho (2003, p. 45) relata que
[...] nas empresas, o correio eletrônico deixou de ser um recurso opcional de
aumento de produtividade para tornar-se simplesmente obrigatório. Por ser
uma potente e versátil ferramenta para praticar a comunicação em duas
mãos, ele é também um dos novos e promissores instrumento de Relações
Públicas.

O uso do correio eletrônico (e-mail) aumenta a velocidade de distribuição
de informação para os públicos, visto que a mídia digital é muito mais ágil que outras
mídias utilizadas décadas atrás. Esse programa de envio e recebimento de
mensagens eletrônicas tem sido deveras útil. Basta comparar uma mensagem
transportada pelo e-mail e uma carta pelo correio, a agilidade e eficiência do e-mail é
indiscutivelmente óbvia. A facilidade que o correio eletrônico possui em permitir que
sejam anexados arquivos de documentos, imagens, sons, vídeos ou programas de
mensagens agiliza o processo comunicacional, uma vez que, em minutos, os
agentes do processo podem manter uma comunicação instantânea a quilômetros de
distância uns dos outros.
Com o advento do SPED essa nova forma de relacionamento passa a ser
utilizada pelas empresas para a transmissão das obrigações acessórias aos órgãos
fiscalizadores. Essa tecnologia da web, que tem sido estendida às atividades
empresariais, deve se tornar uma ferramenta que possibilite a redução de custos e
de tempo.
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2.5.3 Bancos de dados

As organizações têm demonstrado crescente necessidade de troca de
informações, quer seja entre clientes, fornecedores, órgãos fiscalizadores,
vendedores, compradores, entre outros. Diante da realidade atual, somente tem sido
possível realizar transações rápidas e seguras por meio de informações digitais
depositadas em um bando de dados. Além da troca de dados entre as entidades, é
preciso que as informações sejam armazenadas para, posteriormente, servirem de
base para processamentos.
Para Graves (2003), um banco de dados é um conjunto de informações
armazenadas de maneira que possam ser manipuladas. Há a permanência dos
dados em seus locais depois que o trabalho foi encerrado e o computador desligado,
como arquivos textos, planilhas e figuras.
Já para Tanenbaum (2000), banco de dados é uma forma de
armazenarem dados e gerir informações para sua posterior recuperação ou
atualização por um usuário. É preciso evitar perdas de dados por falhas de sistema,
acessos não autorizados e anomalias de dados.
Hoje o mercado tem se mostrado cada vez mais competitivo, as empresas
necessitam informatizar seus procedimentos diante da massa de informações
provenientes dos processos de integração de sistemas, como é o caso do comércio
pela internet, business intelligence, isso é de grande valia para a tomada de
decisões organizacionais. Os dados são armazenados utilizando-se banco de dados
como repositórios, eles não possuem a função específica de armazenagem, podem
recuperar, efetuar backup em tempo real e manter a segurança dos dados
imprescindíveis para o negócio da empresa. Para os padrões tecnológicos atuais,
garantir a segurança, a integridade e a autenticidade de informações, quer sejam
acessadas localmente ou enviadas pela internet, é o mínimo que se pode esperar.
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2.5.4 Rede de computadores

As redes de Computadores surgem da necessidade de interligação de
dois ou mais computadores, originando um conjunto de computadores interligados
fisicamente, desde poucos centímetros até milhares de quilômetros, interconectados
por meio de sistemas de comunicação, realizando trabalhos de processamento de
dados isoladamente ou em colaboração. Essas redes são classificadas quanto à
distribuição geográfica em três tipos, conforme a seguir.
Rede em Área Local – Local Area Network (LAN): segundo Soares
(1997), “são redes privadas, que permitem a interconexão de equipamentos de
comunicação de dados numa pequena região.” As Lan se distinguem de outros tipos
de redes por possuírem tamanho restrito, tecnologia de transmissão por difusão,
topologia em barramento, estrela e anel, entre outras características técnicas.
Rede de Área Metropolitana – Metropolitan Área Network (MAN): de
acordo com Soares (1997), “são redes que cobrem distâncias maiores do que as
Lan operando em velocidades maiores”.
Soares (1997) afirma que a Rede em Área de Longo Alcance – Wide Area
Network (WAN) – “são redes geograficamente distribuídas que contêm grandes
coleções de máquinas (hosts) que executam aplicações de usuários.” Essas
máquinas são conectadas por uma sub-rede de comunicação, cujo trabalho é
transportar mensagens de máquina a máquina, como um sistema telefônico,
simplificando, portanto, seu projeto.
Segundo Torres (2001, p. 5), “as redes de computadores surgiram da
necessidade da troca de informações, onde é possível ter acesso a um dado que
está fisicamente localizado distante de você”. Para Tanenbaum (1997), rede de
computadores é um conjunto de computadores autônomos interconectados,
trocando informações entre si, através de um fio de cobre, fibras ópticas, rádio,
micro-ondas, satélites de comunicação, entre outros.
As redes de computadores, atualmente, são fatores de competitividade
para as organizações que têm necessitado, cada vez mais, de informações rápidas
e seguras para permanecerem em um mercado inovador e globalizado.
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2.5.5 Arquivo digital e arquivo XML

O arquivamento de documentos, livros contábeis, livros fiscais, notas
fiscais no formado de papel, que demandava espaço, manuseio e dificuldade de
consulta no caso de uma necessidade de resgate de tais documentos, com o SPED
passa a ser feito em arquivo digital, armazenado em mídia eletrônica acessível por
meio da utilização de microcomputadores, com softwares adequados que o
reconheçam.
O arquivo Extensible Markup Language (XML) é uma tecnologia aberta
para auxiliar os sistemas de informação no compartilhamento de dados,
especialmente via internet. Para Anderson et al. (2001), o mecanismo de descrição
de dados XML é um modo de compartilhar informações via internet, pode ser
utilizado para troca de dados com outros usuários e programas em uma plataforma,
de maneira independente. Sua natureza autodescritiva o torna uma opção eficaz
para a solução de empresa a empresa e extranet e ainda possibilita compartilhar
dados entre programas, sem coordenação prévia.
Com essa possibilidade de armazenamento de informações em arquivos
digitais, tem desaparecido o arquivamento de documentos emitidos no papel. Isto
requeria muito espaço físico e dificuldade para transitar com os documentos. Por
meio do SPED, os documentos passam a ser elaborados no formato digital, o
armazenamento ocorre em meio eletrônico, em arquivo XML, tornando a
disponibilização rápida, ágil e prática para as empresas.
A criação da NF-e obrigou as empresas a disponibilizarem clientes por
meio do site Arquivo XML, conforme o seguinte funcionamento descrito a seguir:
a) via webservice as NF-e geradas pela empresa são enviadas para o

repertório arquivos XML (www.arquivosxml.com.br);
b) após o envio dos arquivos eletrônicos para o repositório arquivos XML,

NF-e, automaticamente o destinatário da NF-e é cadastrado no sistema,
bastando apenas a ele se cadastrar no repositório XML, NF-e, informando
o CNPJ da empresa emissora da NF-e e alguns dados de acesso;
c) assim, informando os dados de acesso (CNPJ/CPF, e-mail e senha), o

emissor da NF-e recebe o pedido de aceite de acesso ao site e ele
mesmo libera o seu acesso;
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d) com o aceite, a empresa pode acessar o site e baixar sua NF-e.

Essa forma de armazenamento de informações deve representar uma
redução de custos para as empresas e órgãos fiscalizadores, o arquivo digital pode
facilitar a aproximação das organizações e a obtenção de informações utilizadas
para auditorias fiscais.

2.5.6 Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD)

Na era digital e com a utilização dos recursos de tecnologia da
informação, os órgãos fiscalizadores têm alterado a forma de receber os dados
contábeis e fiscais e passam a fiscalizar as empresas de forma eletrônica, utilizando
as informações solicitadas em arquivos digitais.
Conforme Labortime (2012), no Manual Normativo de Arquivos Digitais
(MANAD) constam todas as informações necessárias para a geração do arquivo
digital a ser apresentado à Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) e para ser
entregue ao Auditor Fiscal da Previdência Social (AFPS).
De acordo com esse autor, as empresas obrigadas ao MANAD são as
que utilizam o sistema de processamento eletrônico de dados para
[...] o registro de negócios, atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e
previdenciária devem apresentar os arquivos digitais contendo informações
relativas conforme especificação do Manad (LABORTIME, 2012, p. 1).

2.5.7 Assinatura Digital, Certificado Digital e Programa Validador e Assinador (PVA)

O avanço tecnológico do SPED tem substituído assinaturas realizadas em
documentos impressos em papel, pela assinatura digital, que dá garantia de
integridade e autenticidade a arquivos eletrônicos. Essa forma de assinatura é um
conjunto de operações criptográficas aplicadas a um determinado arquivo. Conforme
Brasil (2011), a assinatura digital permite comprovar que o arquivo é verdadeiro e
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não foi alterado, sendo assinado pela entidade ou pessoa que possui a chave
criptográfica (chave privada) utilizada na assinatura. Com isso, os documentos antes
assinados de forma tradicional, com a utilização da caneta, pelo responsável legal
pela empresa e pelo contador, passam a ter assinatura digital, com validade legal e
reconhecimento de autenticidade de certificado digital.
O SPED também criou outro recurso tecnológico, o Certificado Digital,
documento eletrônico assinado digitalmente, contendo a identificação de uma
pessoa e chave pública utilizada na verificação da validade da assinatura,
reconhecido digitalmente por uma autoridade certificadora (BRASIL, 2011).
Outro recurso tecnológico criado pelo SPED é o Programa Validador e
Assinador (PVA), instrumento utilizado pelos órgãos fiscalizadores, como meio de se
evitar que sejam enviados arquivos digitais errados. Ele realiza a validação e a
conferência prévia das informações contidas nas obrigações acessórias das
empresas, evitando que sejam enviados arquivos inválidos.
Segundo Brasil (2012), o PVA executa os seguintes passos:
a) validação do arquivo contendo a escrituração;
b) assinatura digital do livro pela(s) pessoa(s) que tem poderes para

assinar, de acordo com os registros da Junta Comercial e do Contabilista;
c) geração e assinatura de requerimento para autenticação, dirigido à

Junta Comercial de sua jurisdição;
d) o PVA tem ainda as funcionalidades de visualização da escrituração e

de geração e recuperação de backup.
Tais recursos digitais têm representado grandes avanços para a
tecnologia da informação e a utilização da internet possibilita que as empresas
entreguem as obrigações acessórias sem o uso do papel e a distância, o que resulta
em economia, celeridade e segurança. Esse emprego da tecnologia deve provocar
uma mudança cultural para as empresas e os órgãos fiscalizadores, devido ao fato
de que as transações realizadas por meio digital têm sido efetuadas com autoria,
integridade da informação e validade jurídica.
Na sequência, apresentam-se os procedimentos metodológicos: as
tipologias de pesquisa, a abordagem metodológica, o universo e a amostra de
pesquisa, a coleta e a análise de dados.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os capítulos anteriores tiveram como objetivo fornecer as referências
teóricas nas quais se baseou o desenvolvimento da pesquisa. Este capítulo aborda
a metodologia utilizada, a tipologia de pesquisa, a abordagem metodológica, o
universo e os sujeitos de pesquisa, a coleta dos dados e a técnica de análise dos
dados.

3.1 TIPOLOGIA DE PESQUISA E ABORDAGEM METODOLÓGICA

A pesquisa consistiu em um estudo exploratório e descritivo de natureza
quantitativa e qualitativa (COOPER; SCHINDLER, 2003; GEORGE; BENNETT,
2005). Segundo Cooper e Schindler (2003), os estudos explanatórios buscam
investigar um problema em uma área pouco explorada e identificam, por meio de
inferências, as relações observadas entre os fenômenos pesquisados.
O estudo é de natureza descritiva. De acordo com Gil (2002), as
pesquisas descritivas geralmente são realizadas 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.
Além da pesquisa bibliográfica, foi desenvolvida uma pesquisa survey.
Malhotra (2002, p. 179) afirma que “survey é um método de obtenção de
informações sobre as percepções dos respondentes.” A pesquisa que originou esta
dissertação tem portanto sua delimitação definida da seguinte forma: é um recorte
no tempo e no espaço, reflete a percepção de empresas, contadores e órgãos
fiscalizadores no período de 2007 a 2012 sobre o SPED; é um recorte de empresas,
contadores e órgãos fiscalizadores, pois apenas reflete a percepção daqueles que
utilizaram os arquivos eletrônicos digitais.
Quanto à abordagem do problema, o presente estudo é de caráter
quantitativo e qualitativo. O enfoque quantitativo pressupõe a utilização de
instrumentos estatísticos para análise dos dados coletados. Ressalta-se que a
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abordagem não probabilística para análise de dados amostrais impõe restrições
quanto à generalização dos resultados obtidos e, por isso, os achados registrados
nesta pesquisa devem ser tomados como referenciais que orientem outros estudos.
Já pela abordagem qualitativa é possível analisar a complexidade do problema de
forma a alcançar a compreensão de suas particularidades e dos impactos que ele
provoca no ambiente onde está inserido.
Vianna (2001, p. 121) infere que a pesquisa quantitativa “envolve dados
numéricos, trabalhados a partir de procedimentos estatísticos variados e adequados
a cada situação específica.”
De acordo com Marconi e Lakatos (2008), a metodologia qualitativa, por
sua vez, preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos,
descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise
detalhada sobre investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento.
Já para Richardson (1999, p. 70), a abordagem qualitativa pode
“descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos
sociais”.
A escolha pelas abordagens metodológica quantitativa e qualitativa
resultou do interesse do pesquisador em focar as questões referentes à
compreensão e ao entendimento, em profundidade, sobre as repercussões do SPED
para empresas, contadores e órgãos fiscalizadores.

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA DE PESQUISA

O universo selecionado se constituiu de empresas (proprietários ou
diretores), contadores e órgãos fiscalizadores (Auditores Fiscais do Estado ou
Receita Federal), que têm vivenciado experiências com o projeto SPED, desde
2006, quando se deu início à utilização da NF-e. Cabe ressaltar que o SPED
impacta em cada um desses profissionais e/ou órgãos, de forma completamente
diferente, o que proporciona também visões diversas sobre o tema investigado.
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O método de amostragem utilizado nesta pesquisa foi o da amostragem
intencional, que é definida por Cooper e Schindler (2003, p. 169) como “uma
amostragem não probabilística que atenda a certos critérios”.
As empresas pesquisadas encontram-se na Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH), adotam o regime de tributação Lucro Real ou Lucro Presumido,
utilizam o SPED como forma de escrituração fiscal ou contábil, seja para emissão de
documentos fiscais, seja para cumprimento de obrigações acessórias. Compreende
essa base de informações 32 empresas.
Os contadores pesquisados são bacharéis em Ciências Contábeis, com
formação completa de nível superior, ocupam cargos em empresas privadas ou são
proprietários de escritórios de contabilidade que possuem experiência com o SPED
em suas atividades profissionais. Esta amostra abrange 51 profissionais.
Os órgãos fiscalizadores são representados por auditores fiscais da
Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais e da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, executam atividades de fiscalização de empresas e utilizam o
SPED em suas atividades profissionais, compreendendo 47 fiscais.
No total, foram enviados e entregues 130 questionários semiestruturados,
sendo 32 para empresas (proprietários ou diretores), 51 para contadores e 47 para
órgãos fiscalizadores (auditores fiscais do Estado ou Receita Federal) da RMBH.

3.3 ELABORAÇÃO E PRÉ-TESTE DE INSTRUMENTO DE PESQUISA

O instrumento de coleta de dados é apresentado no item 3.4 deste estudo
e foi submetido a um pré-teste (APÊNDICE A) com 10 pessoas, com o objetivo de
verificar a facilidade de compreensão, a forma de elaboração das respostas, o
tempo gasto para resposta e a quantidade de questões. O pré-teste foi realizado na
tentativa de se evitar ausência de respostas em função de perguntas ambíguas e de
solicitação de informações desconhecidas para os respondentes. Após esse
processo, foi possível obter um questionário com mais confiabilidade das perguntas,
o que indica que as respostas assumiram maior credibilidade.
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Kotler (2000) ressalta que se o pré-teste do questionário apresentar
alguns problemas, talvez seja oportuno modificá-lo e realizar um novo pré-teste
antes de definir o questionário a ser utilizado na pesquisa.
O instrumento foi validado e por meio do pré-teste observou-se a
necessidade de reformulação de duas questões, as de número 5 e 9. O tempo
médio de resposta durante o pré-teste foi de 5 a 10 minutos, considerado adequado
para não desestimular o respondente em relação ao tamanho do questionário.

3.4 COLETA DOS DADOS

O instrumento de coleta de dados usado foi um questionário tipo survey,
semiestruturado, composto por questões abertas e fechadas. Ele foi direcionado a
empresas (proprietários ou diretores), contadores (bacharéis em Ciências Contábeis)
e, por fim, aos agentes dos órgãos fiscalizadores (Auditores Fiscais do Estado ou
Receita Federal).
Para Marconi e Lakatos (2008), o questionário é um instrumento de coleta
de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser
respondidas por escrito e sem a presença do entrevistado.
A parte quantitativa foi composta por 12 afirmativas extraídas da literatura,
conforme demonstrado no QUADRO 1.
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QUADRO 1
Roteiro do questionário
Nº

PERGUNTAS
AUTORES
OBJETIVOS
Com a utilização do SPED, Bezerra (2011, p. 1) e a) Descrever o SPED, destacando as
os
órgãos
fiscalizadores Maia (2012).
principais mudanças tecnológicas
1 ficaram mais eficientes para
trazidas por ele;
identificar e combater fraudes
b) Analisar o SPED como novo
tributárias.
modelo de fiscalização;
d) Analisar a percepção das
empresas, contadores e órgãos
fiscalizadores
dos
efeitos
já
provocados pela adoção do SPED.
As empresas encontram-se Maia (2012), Santos d) Analisar a percepção das
2 preparadas para o SPED.
(2011, p. 1) e Gegers empresas, contadores e órgãos
(2012).
fiscalizadores
dos
efeitos
já
provocados pela adoção do SPED
3 A profissão de Contador Zanini (2010, p. 1).
d) Analisar a percepção das
passou a ser valorizada com
empresas, contadores e órgãos
o advento do SPED.
fiscalizadores
dos
efeitos
já
provocados pela adoção do SPED.
Com o SPED, aumentou o
a) Descrever o SPED, destacando as
4 compartilhamento
de Salvino et al. (2011, p. principais mudanças tecnológicas
Medeiros
e trazidas por ele.
informações entre os órgãos 27.),
fiscalizadores e as empresas. Guimarães (2006, p. b) Analisar o SPED como novo
67), Nasajon e Santos modelo de fiscalização.
(2010).
d) Analisar a percepção das
empresas, contadores e órgãos
fiscalizadores
dos
efeitos
já
provocados pela adoção do SPED.
5 O SPED contribuiu para Sampaio (2007), Ferrari b) Analisar o SPED como novo
e Guerra (2011).
redução da sonegação.
modelo de fiscalização.
d) Analisar a percepção das
empresas, contadores e órgãos
fiscalizadores
dos
efeitos
já
provocados pela adoção do SPED.
6 A arrecadação de tributos Lei: Decreto nº 6.022, b) Analisar o SPED como novo
aumentou em função do de 22 de janeiro de modelo de fiscalização.
2007 (BRASIL, 2007) e d) Analisar a percepção das
SPED.
Ilarino (2010).
empresas, contadores e órgãos
fiscalizadores
dos
efeitos
já
provocados pela adoção do SPED.
As empresas estão sendo Ribeiro (2012, p. 98) e b) Analisar o SPED como novo
7 mais fiscalizadas após a Duarte (2008).
modelo de fiscalização.
implementação do SPED.
d) Analisar a percepção das
empresas, contadores e órgãos
fiscalizadores
dos
efeitos
já
provocados pela adoção do SPED.
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Houve redução de custos Meni (2012) e Duarte a) Descrever o SPED, destacando as
8 operacionais
para
sua (2009b).
principais mudanças tecnológicas
entidade, em função da
trazidas por ele;
adoção do SPED.
d) Analisar a percepção das
empresas, contadores e órgãos
fiscalizadores
dos
efeitos
já
provocados pela adoção do SPED.
9 A adoção do SPED provocou Gegers (2012).
d) Analisar a percepção das
investimentos adicionais na
empresas, contadores e órgãos
sua entidade.
fiscalizadores
dos
efeitos
já
provocados pela adoção do SPED.
10 O SPED tem sido um meio Salvino et al. (2011).
d) Analisar a percepção das
seguro de transmissão das
empresas, contadores e órgãos
informações para os órgãos
fiscalizadores
dos
efeitos
já
fiscalizadores.
provocados pela adoção do SPED.
11 O SPED provocou melhorias Duarte (2009a, p. 1).
a) Descrever o SPED, destacando as
no
cumprimento
das
principais mudanças tecnológicas
obrigações
tributárias
trazidas por ele.
acessórias.
d) Analisar a percepção das
empresas, contadores e órgãos
fiscalizadores
dos
efeitos
já
provocados pela adoção do SPED.
12 O SPED provocou mudanças Paulino (2009, p. 1), d) Analisar a percepção das
culturais na sua entidade. Azevedo e Mariano empresas, contadores e órgãos
(como por exemplo,
a (2009).
fiscalizadores
dos
efeitos
já
impressão de Livros e
provocados pela adoção do SPED.
documentos em papel).
Fonte: Dados da pesquisa.

Entre as várias fontes de evidências existentes em um estudo de natureza
qualitativa, foram priorizadas como fontes primárias as seguintes questões de
pesquisa: 1) Quais seriam os reflexos positivos e negativos que o SPED trará para a
sociedade? 2) De que modo o SPED, como novo modelo de fiscalização, pode
melhorar as relações entre empresas, contadores e órgãos fiscalizadores? 3) Quais
as principais repercussões que o SPED trará para empresas, contadores e órgãos
fiscalizadores? 4) Você tem algum outro comentário pertinente?
Os participantes deste estudo foram contactados no período de outubro a
dezembro de 2012, por e-mail e pessoalmente. Para a devolução dos questionários
ao investigador, foram utilizados os mesmos meios de envio aos sujeitos da
pesquisa.
Para a coleta de dados das empresas, o pesquisador utilizou o seguinte
critério de escolha: empresas selecionadas a partir de sindicato patronal e
associação comercial e aquelas que prestam consultoria.
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A coleta de dados dos contadores foi realizada por meio do Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais e, ainda, por intermédio do
relacionamento profissional do pesquisador do presente estudo.
Quanto aos órgãos fiscalizadores, a coleta de dados foi realizada por
meio de Auditores Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais e
da Receita Federal do Brasil.
Quanto à identificação dos pesquisados, esta foi na forma alfa, ou seja:
Entrevistado 1 (ENTREV1), Entrevistado 2 (ENTREV2), Entrevistado 3 (ENTREV3),
Entrevistado 4 (ENTREV4) e Entrevistado 5 (ENTREV5), e assim por diante. Dessa
maneira, todos os participantes foram identificados pela sua representação alfa,
seguida de uma representação numérica, em relação aos indivíduos participantes.
Para a pesquisa, além do embasamento teórico obtido a partir da revisão
bibliográfica, também foi utilizado o conhecimento do pesquisador, advindo de
experiência obtida em situação real, no exercício de trabalho profissional, em mais
de 30 anos de atuação na área contábil e tributária.
Tem sido notório o aumento da preocupação com a área tributária, diante
de mudanças nas áreas administrativas, de exigências por maiores controles, da
necessidade de pessoal especializado e da aproximação dos órgãos fiscalizadores
com as empresas, o que pode estar sendo provocado pelo SPED, que tem
representado uma nova forma de escrituração contábil e fiscal, podendo ser uma
referência no controle de arrecadação tributária no Brasil e no combate à
sonegação.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS

Os resultados advindos das informações de 130 respondentes foram
submetidos à análise qualitativa e quantitativa. A parte quantitativa foi fundamentada
em estatísticas descritivas e compilação por grupos por meio da avaliação de
ranking médio. Os resultados dos testes estatísticos foram avaliados utilizando-se o
programa Statistical Pactage for the Social Sciences (SPSS) e SmartPLS, gerando
um conjunto de análises descritivas.
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A pesquisa apresentou caráter quali-quantitativo concordando com Paulilo
(2007), que afirma que somente quando as duas abordagens são utilizadas dentro
dos limites de suas especificidades é que podem dar uma contribuição efetiva para o
conhecimento.
A técnica de análise quantitativa

foi utilizada como ferramenta

metodológica para a obtenção de um entendimento sobre as repercussões do SPED
para empresas (proprietários ou diretores), contadores e órgãos fiscalizadores
(Fiscais do Estado ou da Receita Federal).
Para Malhotra (2002, p. 154), a análise quantitativa “é uma metodologia
que proporciona insights e compreensão do contexto do problema [...] e procura
quantificar os dados e aplica alguma forma da análise estatística.”
Para

avaliar

a

percepção

de

empresas,

contadores

e

órgãos

fiscalizadores Federal e Estadual, sobre a adoção do SPED, foram utilizadas
também questões afirmativas em relação à percepção dos respondentes, adotandose a “Escala Likert” de cinco categorias de respostas, que vão de “discordo
totalmente” a “concordo totalmente”. Segundo Malhotra (2002), essa é uma escala
de classificação bastante utilizada, exige que os respondentes indiquem um grau de
concordância ou discordância com cada uma das afirmações sobre os objetos de
estímulos.
As principais vantagens da escala Likert em relação às outras, segundo
Mattar (2001), são a simplicidade de construção, a utilização de afirmações que não
estão explicitamente ligadas à atitude estudada, permitindo que a inclusão de
qualquer item que se verifique empiricamente seja coerente com o resultado final.
Dentro do processo de análise descritiva foi utilizada a análise estatística
bivariada, a fim de investigar a presença de associações entre as configurações dos
pesquisados, em termos de percepção do SPED.
Para verificar se existe relação entre os itens avaliados e o perfil do
respondente foi utilizada a técnica intitulada Chi-Square Automatic Interaction
Detector (CHAID). Proposta por Kass, em 1980, essa técnica permite avaliar o
relacionamento entre uma variável dependente e outras em nível categórico ou
contínuo. O resultado é apresentado em forma de árvore, na qual são dispostas as
variáveis preditoras que mais estejam associadas à variável dependente. Os
subconjuntos resultantes apresentam maior homogeneidade internamente, em
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relação à variável dependente e com maior heterogeneidade possível entre os
subconjuntos formados (KASS, 1980).
A parte da análise qualitativa da pesquisa foi realizada por meio da
técnica de análise de conteúdo, buscando-se compreender o significado simbólico
das informações contidas nas questões abertas. Segundo Bardin (2006), esse
método se trata de técnicas de análise das comunicações, procura-se, por meio de
procedimentos objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter
indicadores quantitativos ou não, que levem à inferência de conhecimento relativo às
condições de produção/percepção (variáveis inferidas) das mensagens. Essa
técnica de pesquisa procura se afastar da ilusão de transparência dos fatos sociais,
busca uma compreensão para além dos significados imediatos.
A

análise

de

conteúdo

das

entrevistas

seguiu

os

seguintes

procedimentos: na fase de pré-análise foram transcritas as respostas. Em seguida, o
pesquisador realizou uma leitura com a finalidade de familiarizar-se com o material,
verificando se atendia ou não aos objetivos e pressupostos (BARDIN, 2006).
Na fase de análise do material, os dados brutos foram trabalhados e
decodificados, ou seja, foi realizada uma categorização dos conteúdos de forma a
facilitar a análise realizada (BARDIN, 2006). Após o tratamento dos dados coletados,
eles foram confrontados com o referencial teórico, quer dizer, relacionados à teoria
utilizada para embasar o projeto.
A validação interna dos resultados foi ampliada pelo processo de
triangulação, por meio do qual foram confrontadas as informações dos respondentes
com outras fontes do mesmo grupo, análise intragrupo, e de outros grupos, análise
intergrupos. A validade externa foi ampliada pelo confronto com o referencial de
base, corroborando, complementando ou contradizendo os resultados anteriores e
os fundamentos contidos na plataforma de sustentação teórica da pesquisa.
O próximo capítulo é destinado às avaliações qualitativas e quantitativas
do SPED.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo refere-se à apresentação dos dados coletados com os
participantes desta pesquisa. Cabe ressaltar que este estudo permitiu não apenas
examinar as diferentes percepções dos respondentes em relação ao tema proposto,
mas também explorar como os fatos são articulados e confrontados.

4.1 RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA

A pesquisa quantitativa foi realizada com base nas perguntas do
questionário (APÊNDICE A) aplicadas às empresas (proprietários e diretores), aos
contadores e auditores fiscais do Estado e da Receita Federal do Brasil. Foram
respondidos 130 questionários, subdivididos conforme GRÁF. 5.

GRÁFICO 5 - Tipo de respondente
Fonte: Dados da pesquisa.
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4.1.1 Descrição e análise dos resultados estatísticos

As afirmativas do questionário foram avaliadas por meio de uma escala
tipo Likert de concordância, que variou de 1 a 5, sendo que 1 indicou discordância
total e 5 concordância total, o valor 3 trata-se do centro da escala. Dessa forma,
médias superiores a 3 indicaram concordância, enquanto médias inferiores a este
valor indicaram discordância com a afirmativa.
Para verificar se existe relação entre os itens avaliados e o perfil do
respondente foi utilizada a técnica intitulada Chi-Square Automatic Interaction
Detector (CHAID). Proposta por Kass, em 1980, essa técnica permite avaliar o
relacionamento entre uma variável dependente e outras em nível categórico ou
contínuo. O resultado foi apresentado em forma de árvore, na qual foram dispostas
as variáveis preditoras que mais estavam associadas à variável dependente. Os
subconjuntos resultantes apresentaram maior homogeneidade internamente, em
relação à variável dependente e com maior heterogeneidade possível entre os
subconjuntos formados. Os critérios de divisão ou agrupamento utilizados nessa
técnica foram fixados em 5%, ou seja, os subconjuntos possuem significativa
diferença ao utilizarem o teste qui-quadrado (ao nível de 5%). As hipóteses foram
avaliadas pelo valor p. Valores p superiores a 0,05 indicaram ausência de diferença
significativa de percepção entre empresas, contadores e órgãos fiscalizadores.
Os dados constataram igualdade de percepção entre empresas,
contadores e órgãos fiscalizadores nas respostas em que o valor p foi superior a
0,05, nas afirmativas que os órgãos fiscalizadores ficaram mais eficientes para
identificar e combater as fraudes tributárias; a profissão de contador passou a ser
valorizada; o SPED tem sido um meio seguro de transmissão de informações para
os órgãos fiscalizadores e o SPED provocou melhorias no cumprimento das
obrigações tributárias acessórias (TAB. 6).
Foi possível observar, pelo valor obtido abaixo da média, que as
afirmativas “as empresas encontram-se preparadas para o SPED” e “houve redução
de custos operacionais em função da adoção do SPED” foram as únicas que
apresentaram média inferior a 3, indicando discordância (TAB. 6).
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TABELA 6
Estatística descritiva
Existência
CHAID
de
Desvio
Nº
QUESTÕES
Média
(Valor diferença
Padrão
p)
entre
grupos
1 Com a utilização do SPED, os órgãos fiscalizadores 4,25
0,79
0,23
Não
ficaram mais eficientes para identificar e combater
fraudes tributárias.
2 As empresas encontram-se preparadas para o SPED.
2,61
0,91
0,00
Sim
3 A profissão de contador passou a ser valorizada com o 3,58
0,96
0,10
Não
advento do SPED.
4 Com o SPED, aumentou o compartilhamento de 4,27
0,74
0,00
Sim
informações entre os órgãos fiscalizadores e as
empresas.
5 O SPED contribuiu para redução da sonegação.
3,82
0,93
0,00
Sim
6 A arrecadação de tributos aumentou em função do 3,47
0,93
0,03
Sim
SPED.
7 As empresas estão sendo mais fiscalizadas após a 3,48
0,88
0,05
Sim
implementação do SPED.
8 Houve redução de custos operacionais para sua 2,54
1,06
0,00
Sim
entidade, em função da adoção do SPED.
9 A adoção do SPED provocou investimentos adicionais na 4,02
0,98
0,00
Sim
sua entidade.
10 O SPED tem sido um meio seguro de transmissão das 4,08
0,85
0,87
Não
informações para os órgãos fiscalizadores.
11 O SPED provocou melhorias no cumprimento das 3,75
0,88
0,18
Não
obrigações tributárias acessórias.
12 O SPED provocou mudanças culturais na sua entidade 3,88
0,90
0,00
Sim
(como, por exemplo, a impressão de livros e documentos
em papel).
Fonte: Dados da pesquisa.

As FIG. 2 a 8 indicam as situações nas quais existiram diferenças
significativas entre grupos de respondentes e, então, como se deram as diferenças.
Destaca-se que não existiu nenhuma situação na qual fosse detectada diferença
significativa entre os três grupos: empresas, contadores e órgãos fiscalizadores. O
que foi detectado, nessas situações, foi a existência de dois grupos distintos, sendo
um composto por dois tipos de respondentes, ou seja, não foi encontrada nenhuma
circunstância que tivesse três resultados diferentes, sendo um para órgãos
fiscalizadores, outro para contadores e outro para empresas. Como é possível
observar nas figuras apresentadas a seguir, há momentos em que há um grupo
formado por contadores/empresas versus órgãos fiscalizadores e outra ocasião na
qual há um grupo formado por órgãos fiscalizadores/contadores versus empresas.
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Ou seja, sempre existe um agrupamento contendo dois dos três grupos
pesquisados.
A FIG. 2 mostra a avaliação dos respondentes em relação ao preparo
para o SPED. Observa-se que, para os órgãos fiscalizadores, as empresas
encontram-se preparadas para o SPED, isto pode ser observado por médias
equivalentes a 3,213. Já para o grupo formado por contadores e empresas não
ocorreu ainda a preparação das organizações em relação ao SPED, com média de
2,265. Essa percepção também pôde ser detectada por Gegers (2012), que revela
que no Brasil, no ano de 2012, 90% das empresas ainda não se encontravam
preparadas para lidar com o SPED Fiscal e com o correto cumprimento das
obrigações acessórias por meio digital, isto porque as empresas ainda precisam
fazer diversos ajustes internos, como a capacitação de mão de obra e investimentos
em TI.

FIGURA 2 - As empresas encontram-se preparadas para o SPED
Fonte: Dados da pesquisa.
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A FIG. 3 apresenta a percepção sobre o compartilhamento de
informações propiciado pelo SPED. Observa-se que para os órgãos fiscalizadores o
SPED aumentou o compartilhamento de informações entre eles e as empresas, com
média 4,000. O grupo formado por contadores e empresas confirma essa percepção
pela média 4,422, que também é confirmada por Salvino et al. (2011, p. 27), que
colocam que, diante dos avanços tecnológicos, da globalização e da necessidade de
implementar novos processos, as empresas e o Fisco sentem que devem
acompanhar esse novo cenário modernizado, a fim de aumentar a integração e o
compartilhamento de informações. Por esse motivo foi criado o SPED, que tem
provocado mudanças no método de escrituração contábil e fiscal, trocando o papel
por recursos digitais.

FIGURA 3 - Com o SPED aumentou o compartilhamento de informações
entre os órgãos fiscalizadores e as empresas
Fonte: Dados da pesquisa.

É apresentada, na FIG. 4, a percepção se o SPED contribuiu para a
redução da sonegação. A média obtida pelos órgãos fiscalizadores, de 3,298, é
inferior à média apresentada pelo grupo formado por contadores e empresas, 4,120.
Portanto, a pesquisa demonstra que para os órgãos fiscalizadores o grau de

108

afirmação que o SPED contribuiu para a redução de sonegação fiscal é menor.
Reforçando isso, Sampaio (2007) afirma que o SPED é uma ferramenta eficaz no
combate à sonegação fiscal.

FIGURA 4 - O SPED contribuiu para a redução da sonegação
Fonte: Dados da pesquisa.

Na análise da FIG. 5, em relação ao aumento de arrecadação de tributos
em função do SPED, observa-se que os órgãos fiscalizadores e o grupo formado por
contadores e empresas têm a percepção de que esse fato aconteceu, o que é
confirmado por Ilarino (2010), que relata que a informatização do sistema tributário,
criado pelo Governo Federal, teve o objetivo de unificar e cruzar as informações
contábeis e fiscais das empresas para aumentar a arrecadação de imposto.

109

FIGURA 5 - A arrecadação de tributos aumentou em função do SPED
Fonte: Dados da pesquisa.

Buscou-se identificar se houve redução, nas empresas, de custos
operacionais em função da adoção do SPED. A FIG. 6 mostra que a média para os
órgãos fiscalizadores é de 3,128, superior à encontrada no grupo formado por
contadores e empresas, 2,205, o que revela divergência de percepção com relação
à redução de custos operacionais. Na visão de Meni (2012), o SPED eleva o custo
para as empresas, ainda que seja fundamental para o mercado, sua implantação
onera gastos com treinamento de pessoal e preparação de equipes internas e
clientes. Esta também foi a percepção do grupo de empresas e contadores.
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FIGURA 6 - Houve redução de custos operacionais para sua entidade,
em função da adoção do SPED
Fonte: Dados da pesquisa.

Na FIG. 7, é possível constatar que a adoção do SPED provocou a
necessidade de investimentos adicionais pelas entidades, o que pode ser observado
na média alcançada pelos órgãos fiscalizadores, 3,816. No grupo formado por
contadores e empresas percebeu-se um alto nível de evidenciação em função de
valores equivalentes, 4,656. Isto é explicado por Gegers (2012), que revela que
empresas, para lidarem com o SPED Fiscal e o correto cumprimento das obrigações
acessórias por meio digital, precisam fazer diversos investimentos em capacitação
de mão de obra e em tecnologia da informação.
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FIGURA 7 - A adoção do SPED provocou investimentos adicionais na sua
entidade
Fonte: Dados da pesquisa.

Quando se buscou identificar se o SPED provocou mudanças culturais
para as empresas, foi constatado (FIG. 8) que elas ocorreram. Isto devido à média
apresentada pelos órgãos fiscalizadores, 3,755, e pelo grupo formado por
contadores e empresas, 4,281. Essa situação também foi abordada por Azevedo e
Mariano (2009), ao relatarem que o SPED tem alterado a forma de cumprimento das
obrigações, resultando na alteração da “cultura do papel”, presente na sociedade,
para a utilização de arquivos digitais.
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FIGURA 8 - O SPED provocou mudanças culturais na sua entidade
como, por exemplo, na impressão de livros e documentos em papel
Fonte: Dados da pesquisa.

Os dados mostrados nesta pesquisa confirmam os estudos já feitos e
apresentados por Sant’Ana e Telo (2010). Por intermédio de uma pesquisa sobre as
mudanças culturais nas organizações, na área contábil e no Governo em função do
SPED, os autores concluem que haverá um impacto na cultura organizacional,
mudando formas de elaboração de trabalhos e gerando preocupações com a
veracidade das informações. Wessling (2010), em estudo sobre o Sistema Público
de Escrituração Digital e seus impactos na gestão das informações contábeis e
gerenciais, concluiu que o SPED contribuirá positivamente para a gestão das
informações contábeis e gerenciais; que passou a representar um avanço
tecnológico; exigiu mais dos profissionais da contabilidade e da área de tecnologia
da informação; necessita de capacitação para atuar de forma efetiva; e a sua
implantação deverá diminuir significativamente a sonegação.

113

4.1.2 Descrição e análise dos resultados de empresas

Na TAB. 7 foram apresentados os resultados obtidos a partir da
verificação de questões respondidas pelas empresas. Os dados constatam que as
organizações foram contrárias à segunda e à oitava afirmações. Pela média obtida,
nota-se que, na percepção delas, as empresas não se encontram preparadas para o
SPED e não houve redução de custos em função da adoção do SPED, observada
por médias inferiores a 3. Verifica-se baixa variação nas respostas em torno da
média, o que demonstra que as empresas vêm percebendo o SPED de forma
homogênea, e isto pode ser detectado pelo valor encontrado para o desvio padrão
das organizações, que indica que não houve variabilidade expressiva em torno da
média, ou seja, as percepções foram similares.

TABELA 7
Resultados estatísticos da percepção de empresas sobre o SPED
AFIRMAÇÕES

1
2
4,47 2,25
0,57 0,84
5
2
5
2
Fonte: Dados da pesquisa.
MÉDIA
DESVIO PADRÃO
MODA
MEDIANA

3
3,88
0,98
4
4

4
4,59
0,56
5
5

5
4,06
0,84
4
4

6
3,72
0,99
4
4

7
3,66
0,87
4
4

8
2,16
1,27
2
2

9
4,66
0,48
5
5

10
4,16
0,77
4
4

11
3,97
0,78
4
4

12
4,28
0,73
4
4

Por meio dos resultados obtidos na primeira questão, observa-se que, na
percepção das empresas pesquisadas, os órgãos fiscalizadores ficaram mais
eficientes para identificar e combater fraudes tributárias com a utilização do SPED.
Isto pode ser percebido pela média de 4,47. A baixa variabilidade em torno da
média, observada pelo desvio padrão 0,57, indica que as organizações tiveram
percepções similares. A análise da mediana confirma a premissa de que as
empresas investigadas apresentam um grau de confirmação considerável e o valor
modal encontrado, de 5 pontos, representa a forte percepção de que os órgãos
fiscalizadores ficaram mais eficientes para identificar e combater fraudes tributárias
com a utilização do SPED. Esta situação pode ser confirmada por Bezerra (2011),
que afirma que o fisco tende a se tornar mais rápido na identificação de fraudes
tributárias. Na visão desse autor, o Governo está mais exigente com todas as
empresas.
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Na questão 2, com média alcançada de 2,25, verificou-se que a
percepção das empresas é que elas não se encontram preparadas para o SPED. Os
resultados obtidos demonstram alto grau de confirmação dessa percepção pelo valor
modal e pela mediana igual a 2.
A análise da questão 3 indica que as empresas reconhecem que ocorreu
valorização da profissão de contador, demonstrada pelo valor da média 3,88. Porém,
o valor obtido pelo desvio padrão, 0,98, indica que houve alta variabilidade em torno
da média. Isso revela que algumas organizações não concordam que a profissão de
contador foi valorizada em função da adoção do SPED. Ainda assim, a tendência
apontada pela mediana e o valor da moda igual a 4 indica a confirmação do item
avaliado.
Foi possível analisar em conjunto as questões 4 e 9, em função do alto
grau de confirmação. Isso pode ser percebido por médias próximas a 5 e pelo alto
grau de evidenciação apontado pelas medianas e modas igual a 5, que indicam que
houve, na percepção das organizações, elevação do grau de compartilhamento de
informações das empresas com os órgãos fiscalizadores, e necessidade de
investimentos adicionais em função da adoção do novo modelo de escrituração
contábil e fiscal.
As questões 5 e 6 evidenciam que o SPED contribuiu para a redução da
sonegação e aumentou a arrecadação de tributos, como é possível perceber pelas
médias 4,06 e 3,72. A análise de tendências, por sua vez, indicou uma inclinação ao
alto grau de confirmação pela mediana e pelo valor da moda igual a 4. Contudo, o
valor obtido pelo desvio padrão 0,84 e 0,99 revela que houve alta variabilidade em
torno da média, o que indica que algumas empresas não concordam que o SPED
contribuiu para a redução da sonegação e elevou a arrecadação de tributos.
Na questão 8, percebe-se que para as empresas a adoção do SPED não
reduziu os custos operacionais. Isso pode ser constatado pela obtenção de valor
abaixo da média de 2,66. A alta variabilidade em torno da média, observada pelo
desvio padrão 1,27, indica que as empresas não tiveram percepções similares. A
moda e mediana igual a 2 confirma a premissa de que as empresas pesquisadas
não concordam que a adoção do SPED reduziu os custos operacionais.
Os resultados da questão 10 apontam que a nova forma de transmissão
das informações para os órgãos fiscalizadores é mais segura, conforme
demonstrado pela média de 4,16 e constatado também por Salvino et al. (2011), que
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ressaltam que o SPED é bastante seguro, na emissão de uma NF-e as informações
nela contidas são validadas pela Receita Federal do Brasil e pelas Secretarias de
Fazendas Estaduais. Somente após essa verificação a nota fiscal é considerada
válida. Os resultados obtidos da moda e mediana igual a 4 demonstram alto grau de
confirmação de que o SPED é um meio seguro para a transmissão de obrigações
acessórias.
Por meio da questão 11, um alto nível de evidenciação da informação
analisada foi constatado. Ou seja, a maioria das empresas possui percepção de que
o SPED provocou melhorias no cumprimento das obrigações acessórias. Como o
desvio padrão é 0,73, de forma similar ao ocorrido nas outras questões, observa-se
que as organizações não tiveram a mesma percepção da afirmação, com razoável
plenitude.
Com a análise da questão 12, foi possível observar que o SPED provocou
mudanças culturais, o que é confirmado por média equivalente a 4,28, indicando que
as empresas passaram por mudanças na cultura, como a troca de impressão de
livros e documentos fiscais por arquivos digitais. A moda e a mediana foram iguais a
4 e evidenciam o grau de confirmação dessa afirmação. Isto também é constatado
por Paulino (2009). De acordo com esse autor, o mundo está cada vez mais
informatizado, nos dias atuais nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da
informática, é por meio dela que tudo é resolvido, é muito difícil não pensar em
mudanças, transformações, inovações organizacionais.
Ortega e Pilenghy (2011), em estudo sobre os procedimentos adotados
no processo de Escrituração Contábil Digital – ECD: estudo de caso em uma
indústria de granitos, também confirmaram que o SPED visa integrar os dados dos
contribuintes

junto

ao

Fisco

municipal,

estadual

e

federal,

mediante

o

compartilhamento das informações em um único banco de dados; haverá uma
economia de papel, preservação do meio ambiente e a redução de custos
administrativos

com

melhoria

da

qualidade

das

informações.

Dentre

as

desvantagens observadas, destacou-se o custo com sistemas de informação para
atender as exigências do Fisco.
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4.1.3 Descrição e análise dos resultados de contadores

Estão apresentados na TAB. 8 os resultados obtidos a partir da
verificação das questões respondidas pelos contadores. Os dados analisados
apontam que os contadores tiveram percepções contrárias à afirmação de que as
empresas se encontram preparadas para o SPED e também à afirmação de que
houve redução de custos em função da adoção do SPED, observado por médias
inferiores a 3. De modo similar, as empresas tiveram as mesmas percepções com
relação a essas afirmativas.

TABELA 8
Resultados estatísticos da percepção de contadores sobre o SPED
AFIRMAÇÕES

1
2
MÉDIA
4,24 2,27
DESVIO PADRÃO 0,86 0,67
MODA
4
2
MEDIANA
4
2
Fonte: Dados da pesquisa.

3
3,61
0,98
4
4

4
4,33
0,77
5
4

5
4,12
0,79
4
4

6
3,61
0,92
4
4

7
3,63
0,92
4
4

8
2,20
0,85
2
2

9
4,02
0,91
4
4

10
4,16
0,68
4
4

11
3,67
0,95
4
4

12
3,78
1,06
4
4

Na primeira questão, buscou-se avaliar a eficiência dos órgãos
fiscalizadores para identificar e combater fraudes tributárias. Observou-se que para
os contadores os resultados indicam que os órgãos fiscalizadores se tornaram mais
eficientes. Isto pode ser percebido pela média equivalente a 4,24. Nesta questão foi
possível observar que houve variação significativa na semelhança de percepção dos
contadores pelo desvio padrão igual a 0,86. A análise de tendências, por sua vez,
indicou um elevado grau de confirmação dessa percepção pela mediana e moda
iguais a 4.
Na segunda questão, como a média alcançada foi de 2,27, constatou-se,
na percepção dos contadores entrevistados, que as empresas não se encontram
preparadas para o SPED e, de forma similar, as empresas tiveram essa mesma
percepção. Como o desvio padrão é de 0,67, observa-se que na maioria das vezes
os contadores tiveram percepção similar. Esse também é o pensamento de Maia
(2012), que afirma que as empresas ainda precisam se adaptar a essa era da
tributação digital do SPED e o desconhecimento e despreparo podem acarretar
prejuízos.
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Da análise da questão 3, buscou-se identificar se os contadores
percebem que sua profissão passou a ser mais valorizada com o advento do SPED.
O resultado da média obtida de 3,61 evidencia que os contadores concordam com a
valorização da profissão. Observa-se, porém, que o desvio padrão, equivalente a
0,98, indica que eles não tiveram uma percepção harmônica, mas o valor modal
encontrado, igual a 4, representa a presença de forte confirmação da relação de
influência do SPED na valorização da profissão de contador.
As questões 4 e 5, analisadas em conjunto em virtude da média
alcançada de 4,33 e 4,12, revelam que o SPED aumentou o compartilhamento de
informações entre os órgãos fiscalizadores e as empresas e contribuiu para a
redução da sonegação. O baixo valor observado no desvio padrão, de 0,77 e 0,79,
indica que os contadores possuem percepções similares. Essas afirmações foram
também confirmadas por Salvino et al. (2011), segundo esses autores, diante dos
avanços tecnológicos, empresas e órgãos fiscalizadores percebem que devem
acompanhar esse novo cenário modernizado, aumentando a integração e o
compartilhamento de informações.
Com a análise da questão 7 é possível perceber que as empresas têm
sido mais fiscalizadas. A média de 3,63 demonstra que elas passaram a ser mais
fiscalizadas com o advento do SPED. Pode-se perceber, também, que o desvio
padrão elevado indica que vários contadores acreditam que as empresas não
passaram a ser mais fiscalizadas. Ainda assim, a tendência apontada pela mediana
evidencia a confirmação do item avaliado.
Na questão 8, os resultados apontam que não ocorreu redução de custos
com a adoção do SPED. Isso pode ser percebido por média próxima ao equivalente
a 1. Também houve boa evidenciação de que a adoção do SPED não provocou a
redução de custos operacionais, pela moda e mediana estarem com valor igual a 2.
Porém, o desvio padrão apresentou um valor significativo, apontando para uma
divergência significativa na percepção de contadores quanto a esse item.
Na questão 10, buscou-se avaliar se o SPED é um meio seguro para a
transmissão de informações. Os resultados obtidos demonstram que para os
contadores o SPED é um meio seguro. Pode-se observar, também, que ocorreu
similaridade da afirmação pelo baixo valor do desvio padrão, significando que a
maioria dos profissionais de contabilidade entrevistados confia no SPED.
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Com a análise da questão 11 foi possível constatar que o SPED provocou
melhorias no cumprimento das obrigações acessórias. Como o desvio padrão
apresentou um valor de 0,95, de forma similar ao que aconteceu nas outras
questões, observa-se que não ocorreu a mesma percepção para alguns contadores.
Porém, pela moda e mediana, a maioria deles concorda com essa melhoria.
A questão 12 avaliou se o SPED provocou mudanças culturais. A análise
da mediana confirma a premissa de que a adoção do SPED apresenta grau de
confirmação considerável e o valor modal encontrado, de 4 pontos, representa forte
confirmação de que o SPED provocou mudanças culturais.
Ilarino (2009), em estudo sobre o SPED e os impactos da sua
implantação em uma empresa do ramo da indústria automobilística, confirma a
percepção de contadores de que o profissional contábil é peça-chave para sucesso
do processo de utilização do SPED; que é necessário treinamento dos profissionais
contábeis para utilizar os novos softwares; que o mercado passou a exigir
profissionais especializados e capazes de desenvolver novas habilidades; que a
implantação de um sistema causou impactos em diversas áreas da empresa, não só
na contabilidade, mas também nas áreas como a de TI e logística; e que as
informações enviadas de forma on-line ao Fisco precisarão estar dentro das normas
do sistema de tributação brasileiro.

4.1.4 Descrição e análise dos resultados de órgãos fiscalizadores

Estão apresentados na TAB. 9 os resultados obtidos a partir da
verificação das questões respondidas pelos órgãos fiscalizadores. Os dados
analisados apontam que esses órgãos não tiveram percepções contrárias às
afirmações da pesquisa, para eles: o SPED é eficiente para combater fraudes
tributárias; as empresas se encontram preparadas; houve redução de custos e
aumento da arrecadação fiscal. Porém, observou-se que a elevada variabilidade em
torno da média dos resultados apresentados pelo desvio padrão 0,57 indica que os
órgãos fiscalizadores não tiveram percepções similares.
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TABELA 9
Resultados estatísticos da percepção de órgãos fiscalizadores sobre o SPED
AFIRMAÇÕES

1
2
4,15 3,21
0,72 0,88
4
3
4
3
Fonte: Dados da pesquisa.
MÉDIA
DESVIO PADRÃO
MODA
MEDIANA

3
3,34
0,87
3
3

4
4,00
0,75
4
4

5
3,32
0,91
3
3

6
3,21
0,81
3
3

7
3,26
0,79
3
3

8
3,13
0,82
3
3

9
3,64
1,03
4
4

10
4,00
0,98
4
4

11
3,70
0,83
3
4

12
3,68
0,78
4
4

A análise da primeira questão se deu na tentativa de avaliar se os órgãos
fiscalizadores ficaram mais eficientes. Percebeu-se, pela nota obtida, média igual a
4,15, a confirmação dessa afirmativa. A moda e mediana iguais a 4 realçam a
premissa de que o SPED proporcionou maior eficiência para identificar e combater
fraudes tributárias. Bezerra (2011) evidencia isso ao afirmar que o fisco está se
tornando mais rápido na identificação de fraudes tributárias, obrigando as empresas
a se adaptarem a essa nova realidade.
O resultado obtido na questão 2, de forma contrária à percepção de
empresas e contadores pesquisados, demonstra que para os órgãos fiscalizadores
as empresas estavam preparadas para operarem o novo sistema. Isto pode ser
confirmado pela média obtida de 3,21. No entanto, a análise de tendências indica
uma inclinação ao baixo grau de confirmação pela mediana e pelo valor da moda
igual a 3. Isso significa que os órgãos fiscalizadores não possuem afirmação
contundente quanto ao preparo das empresas em relação ao SPED. O valor obtido
pelo desvio padrão de 0,88 também demonstra que houve alta variabilidade em
torno da média, indicando que para vários fiscais as empresas ainda não estão
preparadas para essa nova realidade.
O resultado da questão 3 indica que os órgãos fiscalizadores percebem
que a profissão de contador se valorizou após o advento do SPED. Porém, os
valores encontrados de modo e mediana revelam que, para esses órgãos, não há
um elevado grau de afirmação.
A análise da questão 4 revela que houve aumento no compartilhamento
de informações entre os órgãos fiscalizadores e as empresas. A tendência apontada
pela moda e mediana iguais a 4 indica um alto grau de confirmação do item
avaliado.
Na questão 5, buscou-se avaliar a redução da sonegação fiscal. A média
obtida, de 3,32, confirma que na percepção dos órgãos fiscalizadores o SPED
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contribuiu para a redução da sonegação. No entanto, os valores encontrados da
moda e mediana, equivalentes a 3, revelam baixo grau dessa afirmação, e o alto
grau de variabilidade em torno da média, encontrado no desvio padrão igual a 0,91,
indica que a percepção da influência do SPED na redução da sonegação fiscal
possui visão muito diferente.
As questões 6 e 7, em função de um baixo nível de afirmação, podem ser
observadas em conjunto. Para os órgãos fiscalizadores o SPED provocou o
aumento na arrecadação e as empresas têm sido mais fiscalizadas. Pode-se
observar, nos resultados obtidos pela média de 3,21 e 3,26, que não houve elevado
grau de concordância com relação às afirmativas. Essa evidência pode também ser
confirmada pelos valores encontrados na moda e mediana igual a 3. Isto indica que,
embora os órgãos fiscalizadores concordem que o SPED tenha aumentado a
arrecadação e as empresas estejam sendo mais fiscalizadas, eles ainda não
possuem afirmação categórica sobre esses itens.
A questão 8 buscou avaliar se houve redução de custos operacionais em
função da adoção do SPED. É possível observar que, na percepção dos órgãos
fiscalizadores, a redução de custos ocorreu, o que é confirmado pela média 3,13.
Contudo, os resultados obtidos pela moda e mediana de 3 indicam baixo nível de
afirmação.
A avaliação realizada na questão 9 foi com relação à necessidade de
investimentos adicionais em função da adoção do SPED. Observou-se um desvio
padrão alto, o que revela que alguns fiscais respondentes da pesquisa tiveram
percepções muito diferentes. Porém, a moda e mediana iguais a 4 demonstram que
os órgãos fiscalizadores possuem elevado grau de afirmação sobre esse itens
analisados.
A questão 10 destaca um alto nível de confirmação de que o SPED é um
meio seguro para a transmissão de informações aos órgãos fiscalizadores. Isso
pode ser confirmado pela média igual a 4 e pela elevada inclinação moda e mediana
equivalente a 4. Com o desvio padrão de 0,98, pode-se perceber que fiscais não
possuem opiniões similares quanto a esse item pesquisado.
Nas questões 11 e 12, os resultados obtidos demonstram que o SPED
melhorou a forma de transmissão de informações aos órgãos fiscalizadores e
provocou mudanças culturais. As duas afirmativas, avaliadas em conjunto, revelam
elevado grau de afirmação pelas modas e medianas alcançadas. De forma similar,
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conforme ocorrido em outras questões, foi apresentada alta variabilidade dos valores
em torno da média obtida pelo desvio padrão, demonstrando percepções diferentes.
Menezes (2011) em estudo sobre Brasil e Portugal, a troca de
experiências fiscais, a implantação do IVA no Brasil e do SPED em Portugal,
também confirmou a percepção dos órgãos fiscalizadores de que o SPED provocou
uma maior troca e padronização das informações contábeis e fiscais, reduziu os
custos, otimizou as obrigações acessórias para os contribuintes, a transmissão dos
dados passou a ser de forma única. Na sua pesquisa ele comprovou também que o
SPED criou um fluxo de informação mais abrangente permitindo a identificação de
ilícitos tributários, melhorou os controles dos processos, aumentou eficiência no
acesso às informações e possibilitou uma fiscalização mais efetiva com o
cruzamento de dados e auditoria eletrônica.

4.2 RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA

Com o objetivo de avaliar as expectativas futuras de empresas,
contadores e órgãos fiscalizadores, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa por
meio de 4 questões abertas. Assim, este subitem refere-se à apresentação de dados
coletados com os participantes do estudo. Salienta-se que esta pesquisa permitiu
não apenas examinar as diferentes percepções dos respondentes em relação ao
tema proposto, mas também explorar como os fatos são articulados, confrontados e
alterados e, ainda, fazer uma análise mais profunda sobre o tema investigado.
É importante destacar que, embora todos os respondentes estivessem
centrados no mesmo tema e respondessem às mesmas perguntas, cada um
focalizou a sua perspectiva acerca da temática, trazendo, com isso, enriquecimento
para o estudo.
Os respondentes foram nomeados com siglas: ENTREV1, ENTREV2,
ENTREV3, ENTREV4, ENTREV5, e assim sucessivamente, evitando-se o
rompimento do sigilo assegurado, como detalhado no Capítulo 3, seção 3.3 desta
dissertação.
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4.2.1 Descrição e análise dos resultados de empresas

As empresas selecionadas situam-se na Região Metropolitana de Belo
Horizonte e atuam nos setores de comércio, indústria e prestação de serviços de
diversos ramos, como fabricação de cimento, peças de concreto para construção
civil, peças para máquinas de grande porte, assim como construtoras, comércio de
máquinas e peças para veículos, comércio de produtos eletroeletrônicos, entre
outras. Os questionários foram aplicados aos diretores ou proprietários, a seguir são
destacados os principais resultados.

4.2.1.1 Reflexos positivos e negativos que o SPED traz para a sociedade

A análise relativa aos reflexos positivos foi variada, tendo sido abordados
os seguintes aspectos: sonegação fiscal, arrecadação maior de impostos,
otimização de processos, qualificação do profissional, tecnologia, desburocratização,
Fisco, custos, redução de tempo, qualidade da informação, inovação nas práticas
contábeis, conscientização das obrigações fiscais, diminuição das obrigações
acessórias, gestão, controle e recursos financeiros.
No que diz respeito aos itens sonegação fiscal e obrigações acessórias,
foram avaliados positivamente pelos respondentes:
Acredito que os reflexos serão positivos para empresas idôneas e que
pagam seus impostos devidamente e negativos para as que sonegam. Não
se pode ter apenas mais obrigações acessórias sem resultados. Novas
obrigações sempre geram custos para empresas. As empresas precisam de
retorno do investimento de alguma forma (ENTREV1).
Os reflexos positivos seria a diminuição de obrigações acessórias (o que
não ocorreu ainda), além de evolução tecnológica das organizações no
sentido de prestação de informações ao Fisco (ENTREV10).
Uniformizar as obrigações acessórias (ENTREV17).
Espera-se que com a implementação do SPED em âmbito geral seja
minimizado o volume de sonegação fiscal diante da certeza de
acompanhamento das transações mercantis efetivadas no dia a dia
empresarial (ENTREV7).
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O SPED, carro-chefe da Administração Tributária Nacional na busca por
eficiência e combate à sonegação (ENTREV8).
O SPED fará com que os grandes sonegadores passem a recolher mais
tributos. Entretanto, será difícil saber se a sociedade será beneficiada, pois
os últimos anos o que se tem visto é o constante desvio de verba pública
(ENTREV9).
Aperfeiçoamento do combate à sonegação fiscal (ENTREV3; ENTREV8;
ENTREV12).

Essa questão da sonegação foi reforçada por Sampaio (2007), que
visualiza o SPED como uma ferramenta eficaz no combate à sonegação. A
escassez de recursos pressiona os órgãos fiscalizadores a serem mais eficientes na
arrecadação e fiscalização, o SPED surge como resposta às seguintes indagações:
como é possível fiscalizar operações em um país com dimensões continentais e
hábitos de informalidade muito disseminados? Como solucionar as dificuldades para
cooperação e integração entre órgãos arrecadatórios? Como também solucionar o
problema da falta de tecnologia para combater e reduzir a sonegação e aumentar a
arrecadação? (SAMPAIO, 2007).
Quanto às informações que o SPED deve possuir, os respondentes
concordam nos seguintes aspectos: integração com o Fisco, agilidade e
confiabilidade, menor burocracia, redução de fraudes, controle dos órgãos
fiscalizadores e processos e melhoria no processo nos níveis fiscal e tributário.
Haverá melhoria e qualidade da informação; redução do envolvimento
involuntário em práticas fraudulentas; uniformização das informações que o
contribuinte presta; redução de custos administrativos (ENTREV14).
A integração do Fisco com a empresa, mediante o compartilhamento das
informações contábeis e fiscais; uniformizar as obrigações acessórias;
identificação de atos ilícitos (ENTREV17).
Agilidade e confiabilidade nas fiscalizações e apurações das informações
(ENTREV18).
Maior controle dos órgãos fiscalizadores sobre as informações prestadas
pelas empresas e, consequentemente, maior agilidade na arrecadação
(ENTREV19).
Em princípio o SPED fará com que as empresas se organizem melhor,
invistam mais na área administrativa e passem a perceber que o cuidado
com a informação é imprescindível (ENTREV6).
Possibilidade de fácil cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais, e
de intercâmbio de informações entre a União, os Estados e os Municípios, o
que também auxilia no combate à sonegação; uniformização de
informações fiscais (ENTREV8).
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Menor burocracia nos processos de apuração de impostos e informações
tributárias (ENTREV20).
Foco nos controle e processos. Melhoria na qualidade das informações.
Melhoria na qualificação das equipes contábil/fiscal. Racionalização de
alguns processos, devido à unificação de informações (ENTREV25).
[...] o SPED traz uma maior conscientização das obrigações fiscais por parte
de empresários e Contadores, pois força a busca do conhecimento e
informação, melhoria dos processos que envolvem o funcionamento da
empresa como um todo, principalmente a nível fiscal e tributário
(ENTREV26).

Confirmando essas evidências reveladas nas entrevistas, Bezerra (2011,
p. 1) afirma que o Fisco tende a se tornar mais rápido na identificação de fraudes
tributárias, obrigando as empresas a se adaptarem a essa nova realidade. O
Governo está “fechando o cerco” para todas as empresas, incluindo pequenas e
médias, que precisam estar preparadas paras as mudanças.
Ressalta-se ainda, pelas entrevistas, a importância da redução de custos
e de tempo para armazenagem de documentos fiscais, redução de operações
informais e aumento da presença da fiscalização.
Haverá redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento
de papel (ENTREV8).
A redução de custos com a não obrigatoriedade de impressão de livros não
deixa de ser um ganho (ENTREV11).
Redução do período despendido com a presença de Auditores Fiscais nas
instalações do contribuinte (ENTREV12).
Redução de tempo nas tarefas diárias do profissional de Contabilidade
desde que as empresas estejam preparadas com programas adequados e
profissionais capacitados para inserir as informações corretas no SPED
(ENTREV13).
Redução custo na armazenagem de documentos fiscais. Redução no tempo
de paradas em Postos Fiscais; nas empresas já preparadas, facilidade na
importação de dados; diminuição de erros na emissão de documentos
fiscais; maior controle por parte do Fisco (ENTREV21).
Redução das operações informais. As empresas serão obrigadas a se
organizarem melhor, investindo inclusive em ferramentas de gestão e
controle, o que aumentará o nível de profissionalismo das mesmas; as
empresas mais organizadas geram maior segurança e garantia para o
consumidor final, refletindo na qualidade dos serviços prestados
(ENTREV23).

Sobre a redução de custo, Meni (2012) possui visão diferente da
encontrada nesta pesquisa. Esse autor afirma que o SPED elevou o custo para as
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empresas: “[...] ainda que ele seja fundamental para o mercado, sua implantação
tem elevado os gastos com treinamento de pessoal e preparação de suas equipes
internas” (MENI, 2012).
Os respondentes apontam outros reflexos positivos do SPED para a
sociedade:

integração

desburocratização,

da

controle,

União,

Estados

fiscalização,

e

Municípios,

modernização

dos

tecnologia,
processos

e

arrecadação de impostos.
O grande destaque do SPED é promover uma atuação integrada de União,
Estados e Municípios no recolhimento e consulta de dados fiscais e
contábeis das empresas. Os documentos enviados ao programa são
eletrônicos, e utilizam-se da chamada certificação digital como assinaturas.
Por meio da integração das informações constantes no SPED, o Fisco terá
um mapeamento de todas as operações realizadas pelo contribuinte. Com
isso, antes mesmo de dar saída de uma mercadoria, será preciso solicitar
autorização fiscal via emissão da NF-e, concedendo- se, desse modo, um
controle em tempo real de cada movimento feito pela empresa. Tudo ficará
mais fácil para o Fisco, que não precisará mais requisitar informações, pois
elas já estarão disponíveis por meio do SPED, via programas padronizados,
incluindo plano de contar criado pela própria RFB. Não se deve, é verdade,
fechar os olhos aos aspectos positivos do Programa (uniformização de
obrigações acessórias, redução do uso de papel, etc.); contudo, ao fim, os
contribuintes estarão diariamente disponibilizando seus dados e expondo-se
a elevados riscos de autuação (ENTREV8).
É nítido o avanço tecnológico e a desburocratização. Como eu falo, o SPED
é a maior Inovação nas práticas contábeis. Se por um lado ele representa
um “problema” no sentido de exigir o aprendizado de novas metodologias e
técnicas, é, ao mesmo tempo, na grande oportunidade para que as
empresas conquistem novas posições num mercado caracterizado por forte
concorrência e padronização dos serviços (ENTREV5).
Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio de
informações entre as administrações tributárias, o que permite reduzir a
sonegação fiscal; Aumento da produtividade do auditor por meio da
eliminação dos passos para coleta dos arquivos, ajudando a combater a
sonegação (ENTREV8).
Modernização nos processos de interação entre administração pública e as
empresas. As empresas apresentarão uma diminuição de erros
operacionais. O Fisco apresentará mais velocidade no acesso às
informações dos contribuintes. Diminuição do envolvimento involuntário em
práticas fraudulentas (ENTREV12).
Indiretamente, através de uma melhoria na arrecadação de impostos, onde
pressupomos uma melhoria nos investimento do poder público na
sociedade, mediante uma melhor arrecadação (ENTREV16).

Enfatiza-se também a importância dos contadores, gestores das
organizações e auditores nos reflexos positivos do SPED para a sociedade:
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[...] valorização da classe de Contadores (ENTREV3).
Com o advento do SPED, os gestores das organizações ampliaram suas
atenções de forma que o gerencial tenha sempre um acompanhamento
fiscal e contábil. No que tange à classe contábil, houve valorização devido
às complexidades trazidas pelos arquivos, que devem que ser sanadas por
profissionais qualificados (ENTREV4).
Haverá um amento da produtividade do auditor por meio da eliminação dos
passos para coleta dos arquivos, ajudando a combater a sonegação e
viabilização da arrecadação de receita no período temporal/competência,
possibilidade de fácil cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais, e de
intercâmbio de informações entre a União, os Estados e os Municípios [...]
(ENTREV22).
Haverá aumento da receita para os cofres públicos, tendo como base o
grande controle fiscal gerado pelo SPED. O Governo terá uma ferramenta
de gestão eficaz, que poderá ser utilizada para tributar ainda mais seus
contribuintes (ENTREV29).

Os reflexos negativos ressaltados pelas empresas foram mencionados
levando-se em consideração questões como: necessidade de investimento em
equipamentos, treinamento, escassez de mão de obra e dificuldade de adequação
por parte das empresas.
Em princípio, a adaptação das empresas às exigências do SPED exigirá
investimentos, tanto em equipamentos e softwares quanto em treinamento
de pessoal, fato que pode gerar repasse de custos ao preço final de
produtos e serviços. Também haverá dificuldades de adequação por parte
de empresas parcialmente informais, podendo gerar encerramento de
negócios que até então eram viáveis, promovendo fechamento e, por
consequência, a sociedade sofreria com a diminuição da oferta e/ou da
concorrência, além de possíveis demissões (ENTREV2).

Verificou-se

que

a

rapidez na

entrega

das

informações,

pelos

contribuintes, aos órgãos fiscalizadores pode gerar equívocos desnecessários e
aumentar a insegurança jurídica das empresas, quebrar o sigilo comercial e
industrial, abrindo dados da organização a diversos fiscais de diferentes
competências, sem o adequado controle, aumentar o risco de a empresa ficar
impedida de emitir documentos fiscais e impedir a obtenção de Certidão Negativa de
Débitos (CND). Os respondentes pelas empresas também mencionaram que a multa
pela não entrega dos arquivos fere os princípios de capacidade contributiva e do
confisco da razoabilidade. Outro fator abordado foi em relação às mudanças
necessárias para a implantação do sistema de NF-e, que demandam um “salto”
tecnológico para muitas empresas, gerando um grande desafio de integrar, de forma
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eficaz e veloz, as gestões de logística e fiscal. Esses são reflexos negativos do
SPED para a sociedade, reforçados pelo ENTREV8.
A pesquisa demonstra a necessidade de as empresas (proprietários ou
diretores) se preocuparem com os custos gerados pelo SPED, como evidenciam os
relatos a seguir:
Haverá elevação de custo e dificuldades de implementação do sistema
(ENTREV8).
Custo na implantação [...]; aumentará o custo de conformidade para
implantar o novo sistema; custos com treinamento; (ENTREV12).
Acredito que em longo prazo pode vim a trazer um aumento do custo para
as empresas (ENTREV16).
Existe custo para se adequar os sistemas da empresa ao SPED
(ENTREV17).
Faltará pessoal qualificado para manusear e analisar as informações que
serão transmitidas na EFD, tendo a empresa que incorrer de custos
elevados para contratar profissionais qualificados (ENTREV19).
Os custos dos formulários de contingência são elevados, com isto
aumentará os gastos das empresas (ENTREV21).
Elevará os custos de implantação e manutenção de sistemas (ENTREV25).
A falta de mão de obra qualificada pode acarretar em alto custo como
multas e outras penalidades, e ainda, haverá dificuldade que as empresas
têm para o envio de informações precisas para envio à Contabilidade
(ENTREV26).

A pesquisa sinalizou que as empresas não estão preparadas para
utilizarem o SPED, uma vez que não desejam arcar com os custos relacionados a
aumento dos honorários de contabilidade ou salário de contador especializado.
Haverá fechamento de muitas micro e pequenas empresas por falta de
preparo e adequação às obrigações exigidas pelo Fisco (ENTREV13).
Ocorrerá imposição da implantação, mesmo sem o devido preparo das
empresas (ENTREV14).
Empresas menores ou com alto grau de informalidade, que não
conseguirem se adaptar tendem a sair do mercado, favorecendo as grandes
redes e diminuindo a concorrência. O consumidor final pode ser altamente
impactado, pagando mais caro para obter o mesmo serviço. As empresas
que se adaptarem terão que investir em tecnologia e outras adequações,
aumentando seu custo operacional para manter uma nova estrutura. A
conta será repassada ao consumidor final. As empresas ficaram mais
dependentes de seus Contadores (ENTREV23).
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As despesas que os órgãos teriam para nos fiscalizar será passada para as
empresas e as mesmas passarão a fornecer todas as informações que os
órgãos fiscalizadores teriam que apurar (ENTREV18).
Na visão dos contribuintes, a implantação de procedimentos internos para
geração do SPED onerará mais as empresas, sendo que, o contribuinte
acredita que é de responsabilidade do seu Contador este serviço
(ENTREV27).
Os reflexos negativos estão surgindo através da evidência de que muitas
empresas não estão preparadas para lidar com o grande número de
informações a que estão sendo exigidas demonstrando a carência da
qualificação dos colaboradores (ENTREV28).

Confirmando as informações desta pesquisa sobre o despreparo das
empresas em relação à adoção do SPED, Maia (2012) relata que a organização
precisa se adaptar a essa era da tributação digital, o desconhecimento do
empresário acarreta um despreparo que leva ao prejuízo.
Também foram levados em consideração aspectos negativos como:
[...] necessidade de controle das informações enviadas ao governo; risco de
invadirem os sistemas e ocorrer uma tentativa de violação de sigilo fiscal;
bloqueio de emissão de NF pela receita, caso ocorra algum litígio de
impostos estaduais e municipais ou simplesmente por erro de
preenchimento (ENTREV12).

Aspectos relacionados à NF-e foram também considerados como reflexos
negativos: “demora na autorização para emissão da NF-e; custo elevado dos
formulários de contingência; clientes com cadastro irregular; e a NF-e não será
emitida” (ENTREV21).

4.2.1.2 De que modo o SPED, como novo modelo de fiscalização, pode melhorar as
relações entre empresas, contadores e órgãos fiscalizadores

Entre as respostas, as empresas destacam como melhorias que com a
implantação do SPED os contadores passaram a ter função ainda mais importante
nas organizações, assumindo papel estratégico, principalmente nos aspectos
relacionados ao planejamento tributário. O novo modelo de fiscalização deve
contribuir para que as empresas se organizem de forma a racionalizarem seus
custos tributários e obterem lucro sem terem que utilizar o mecanismo de
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sonegação. Também os órgãos fiscalizadores devem pensar mais na orientação do
que na punição, dando suporte aos processos das organizações, para que sejam
estruturados e controlados, afinal, o objetivo maior deve ser o crescimento
econômico de todos e não ações de caráter punitivo, como se veem no Brasil há
algum tempo.
Haverá a conscientização de que é importante trabalhar de maneira
correta, o cenário da profissão de contador mudará, isto porque as empresas devem
buscar profissionais especializados e com maior qualificação, o que beneficiará e
valorizará a classe. Os gestores organizacionais devem procurar trabalhar mais, de
forma gerencial, com foco fiscal e contábil, aproximando-se dos contadores para
elaborarem trabalhos em conjunto. Quanto aos órgãos fiscalizadores, eles passarão
a acompanhar as empresas por meio de arquivos digitais, facilitando a identificação
de qualquer irregularidade que venha a ocorrer.
Com o SPED, a Receita Federal deve investir na melhoria de seus
sistemas para verificar as inconsistências nas informações digitais enviadas pelas
empresas, surgirão novas demandas, para serviços de consultoria tributária, que
auxiliem as organizações nesse processo. Após a adoção do SPED, tem ocorrido
significativo aumento de inconsistências dos dados gerados pelas empresas, que
obriga a uma adequação de processos de gestão das informações relacionadas aos
tributos, para resolver esse problema. Haverá contribuição para a melhoria contínua
dos processos das organizações, fazendo surgir necessidade de auditorias da
qualidade da informação, realizadas por empresas especializadas nesse tipo de
trabalho.
O SPED reduzirá a presença de auditores fiscais nas organizações, isto
porque o acesso às informações ficará mais rápido e será realizado de forma
eletrônica, tanto por parte dos órgãos fiscalizadores, como pelas empresas. Haverá
uma simplificação e agilidade nos itens de intenso controle fiscal, como comércio
exterior, regimes especiais e trânsito de mercadorias entre unidades da Federação.
O novo modelo de escrituração diminuirá a concorrência desleal, em
função de maior transparência e facilidade na fiscalização, evitando-se assim, a
sonegação fiscal. Empresários e contadores deverão se conscientizar de que a
contabilidade mudou e a integração contador/empresa deve ser maior.
Como toda mudança, esta também requer tempo. Como se trata de nova
tecnologia, acredita-se que ela beneficiará todos os usuários, ou seja, empresas,
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contadores e Governo. As informações geradas de forma eletrônica pelo SPED
serão valiosas para todos, facilitarão a viabilidade de conciliação e aumentarão a
confiabilidade na apuração dos impostos.
O SPED provocará uma reflexão sobre o novo momento vivenciado pelos
contadores, propondo alternativas para a profissão de forma que esses profissionais
possam melhor se preparar para o enfrentamento dos desafios apresentados na era
digital.
Ressaltam-se outros pontos importantes identificados pela pesquisa sobre
as operações e transações realizadas no SPED:
Haverá maior transparência das operações. Comprometimento maior dos
empresários, que passam a ser mais solidários com as informações
elaboradas pelos Contadores. Fiscalizações começam antes da chegado do
fiscal na empresa (ENTREV2).
Promoverá um melhor acompanhamento das transações contábeis e fiscais
das empresas pelos órgãos fiscalizadores, o SPED é uma poderosa
ferramenta de apoio na identificação de situações que necessitem ser
examinadas, cabendo para isto estarem também preparados para sua
adequada utilização (ENTREV6).
A organização e estruturação deverão ocorrer em cadeia, os meus
fornecedores e clientes deverão estar enquadrados num mesmo padrão
para atender as demandas dos órgãos competentes, isso além de facilitar o
trabalho da fiscalização tornará os negócios entre as empresas mais
rápidos, já que os dados que transitaram entre elas terão melhor qualidade
(ENTREV5).

Esta pesquisa também possibilitou a constatação de que todas as partes
envolvidas, inclusive os órgãos fiscalizadores, ainda têm muito a aprender sobre o
SPED. Sugere-se que os órgãos fiscalizadores realizem, nos primeiros anos,
orientação às empresas e aos contadores, para demonstrar como será realizado o
cruzamento de dados. Cabe destacar que haverá maior rapidez das informações e
diminuição da sonegação. A contribuição nesse processo de aprendizado ajudará
muitas empresas que ficam prejudicadas por concorrentes mal intencionados que
praticam preços abaixo do mercado porque sonegam. “Acredito que com o SPED a
tendência é acabar com a sonegação” (ENTREV9).
Foi possível observar também que a desburocratização ocorre na era
digital (Contabilidade):
Vai melhorar muito as relações, pois vai diminuir muito a burocracia e a
frequência do profissional de contabilidade aos órgãos públicos. Nota que já
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não existe muita procura de informações dos profissionais de contabilidade
nos órgão públicos (ENTREV12).

Ainda sobre o profissional de contabilidade, a pesquisa revelou que, se
ele não se adequar à nova realidade do SPED, enfrentará muita dificuldade para se
manter no mercado, por isso, há necessidade de muito estudo e preparação. O
SPED trouxe muitos desafios e oportunidades para profissionais e empresas.
Hoje, o contador precisa fazer com que o contribuinte entenda melhor quais
são os objetivos da fiscalização, aonde ela quer chegar, e como será feita a
punição, em função das informações (declarações) ter passado a ser
entregues mensalmente através de certificados digitais on-line, fazendo com
que ele seja mais cauteloso (ENTREV28).

O SPED fará com que contadores e empresas trabalhem em sintonia e
mais próximos. Percebe-se que haverá uma valorização do contador. Quanto às
relações com os órgãos fiscalizadores, cessarão os confrontos entre o fiscal, a
empresa e o contador.
O SPED obrigará as empresas a investirem em informatização e melhoria
dos processos. Essas ações permitem gerar informações mais precisas,
reduzirá erros na escrituração contábil e fiscal e facilitará identificar
eventuais falhas. A relação com o Fisco passou a ser mais direta e
transparente e as ações tendem a tornarem-se mais preventivas
(ENTREV24).
O novo modelo de fiscalização tornará mais transparente a relação
empresa/órgãos fiscalizadores. O contador ganhará mais importância na
estrutura empresarial, passando a ser parte fundamental na gestão das
organizações, nas tomadas de decisão, na revisão de estruturas tributárias
e no planejamento estratégico (ENTREV22).

Elucidando os pontos colocados pela ENTREV22, Zanini (2010, p. 1)
esclarece que as mudanças pelas quais passou a profissão do contabilista, desde
2008, foram maiores do que as ocorridas em séculos de evolução. Antes, esse
profissional apenas tinha contato com informações de produtos e com a
movimentação da empresa depois do processo de negócio finalizado, seu trabalho
era viabilizar o pagamento de impostos devidos e escriturar, manualmente ou em
sistemas de computador, as informações das notas emitidas, fatores que tornavam a
rotina do contador muito operacional. Com o surgimento do SPED, o trabalho se
revolucionou e as mudanças são favoráveis à profissão.
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A escrituração digital obrigará a organização a criar padrões em seus
processos, tal ação será responsável pela redução do tempo de resposta entre
contabilidade e empresa, além disso, os órgãos fiscalizadores passarão a ter acesso
às informações, de forma mais rápida e interativa.
Através da uniformização das informações que o contribuinte prestará às
diversas informações a unidades federadas, terá rapidez no acesso às
informações, aumentará a produtividade do auditor através da eliminação
dos passos para coleta dos arquivos, troca de informações entre os próprios
contribuintes a partir de um layout padrão, possibilitará o cruzamento entre
os dados contábeis e os fiscais, disponibilidade de cópias autênticas e
válidas da escrituração para usos distintos e concomitantes (ENTREV23).
A padronização das informações facilitará a geração do arquivo de forma
correta, a unificação de várias interpretações, evitará o descobrimento de
erros após vários anos de atividade das empresas. A agilidade também na
recepção das informações facilitará o relacionamento entre empresa,
contadores e Fisco, pois dão condições de trabalhar com fatos recentes,
diferente do que ocorria nos meios de fiscalização antes do SPED
(ENTREV29).

Acredita-se que o SPED melhorará os processos internos das empresas,
que deverão fazer investimento em tecnologia e qualificação de mão de obra.
Haverá ainda um estreitamento na relação organização versus contabilidade e, com
isso, melhor aplicação da legislação. Em contrapartida, o Fisco terá acesso a
informações mais precisas, que servirão de base para uma educação fiscal ou para
cobrar tributos não recolhidos.
Com o SPED, haverá maior clareza nas informações e isso será
imprescindível para o sucesso de uma empresa e, consequentemente, para o
trabalho dos contadores que geram informações, assim, a relação entre contribuinte
e órgão fiscalizador será plena, como é ressaltado no seguinte depoimento:
os órgãos fiscalizadores deverão trabalhar mais em função da fiscalização
preventiva com as empresas e contadores (ENTREV26).
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4.2.1.3 Principais repercussões que o SPED traz para empresas, contadores e
órgãos fiscalizadores

Em 2008, com o início do SPED, alterou-se a forma de armazenamento
de dados de notas fiscais, de livros e documentos que fazem parte da escrituração
comercial e fiscal das empresas. Esse novo modelo facilita o gerenciamento das
informações por parte da organização, proporciona economia de tempo e dinheiro e
ainda permite maior controle dos órgãos fiscalizadores sobre os dados tributários da
empresa.
Esta pesquisa também apontou a necessidade de aceitação de uma nova
cultura operacional com a utilização da tecnologia digital, na qual as informações
devem ser passadas em tempo hábil e com segurança. Isto acarretará ganho para a
fiscalização, que receberá as informações de forma eletrônica e em tempo real. Com
o novo cenário, as empresas precisam estar preparadas para os impactos advindos
do SPED, o que exige revisão profunda nos processos e sistemas de gestão
aplicados na organização e que atendam às obrigações tributárias acessórias e
evitem riscos de autuação.
Para garantir o funcionamento do sistema na transmissão e validação de
arquivos eletrônicos, é necessário que a empresa conte também com um
profissional da área de TI. Haverá maior exigência de atualização com relação às
modificações dos sistemas, uma vez que o SPED fará uma “cópia” de todo o banco
de dados da empresa, para disponibilizar ao Fisco. Os órgãos fiscalizadores, por sua
vez, devem manter os sistemas receptivos em condições de receber o elevado
volume de informações que chegarão das empresas. Eles também terão melhoria no
modo de autuação para acompanharem o desempenho organizacional, serão
generalistas na fiscalização, além de passarem a realizá-la a distância.
Percebe-se que a empresa terá aumento nos custos com sistemas fiscais,
com a necessidade de qualificação e treinamento de funcionários e gastos com
auditoria e consultoria tributária para evitar multas de entrega de informações
incompletas e incorretas. Os contadores terão maior gasto com qualificação e
aumento do reconhecimento profissional. Já para os órgãos fiscalizadores, haverá
maior integração das esferas municipal, estadual e federal. Isto se comprova nos
seguintes relatos:
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Haverá necessidade imediata de qualificação de pessoal, implementação de
melhores soluções de TI e atualização frequente do corpo técnico
responsável pela apresentação e validação das obrigações fiscais. Quanto
aos órgãos fiscalizadores, esses se beneficiarão de uma estrutura rápida e
eficaz na apuração e avaliação dos dados informados pelos contribuintes
(ENTREV6).
Surgirá mudança no perfil do profissional contábil, mudança de cultura,
onde não envolve somente a mudança tecnológica, e sim os três pilares:
processos, sistemas e pessoas. Envolve a formação de raciocínios,
controles e decisões. Praticam a “Contabilidade de Resultados”, ou seja,
não só produzem as informações, mas são capazes de interpretá-las,
oferecendo suas reflexões, previamente, com a velocidade que só a
informática permite como a contribuição à melhoria do desempenho à
entidade (ENTREV5).
Para as empresas, haverá necessidade de qualificar melhor seus
colaboradores, pois estes terão que ter uma visão bem mais crítica sobre as
informações a serem prestadas ao Fisco. Para os contadores, será a
oportunidade de mostrar ao empresário o quanto é importante ter controle
sobre as informações inseridas nos sistemas informáticos das empresas e
requerer/exigir alterações. Para a fiscalização, haverá uma maior facilidade
na fiscalização dos contribuintes (ENTREV19).
As empresas terão um maior investimento em tecnologia, qualificação de
funcionários e ajuste do tratamento fiscal e tributário nos processos de
industrialização e comercialização. Os contadores buscarão a qualificação
através de cursos de aperfeiçoamento, melhoria nos processos internos e
estreitamento da relação empresa versus contabilidade. Para os órgãos
fiscalizadores, haverá redução de custo com a dispensa de emissão e
armazenamento de papel, menor custo administrativo, mais facilidade em
detectar fraudes tributárias (ENTREV26).
As empresas passarão a investir na parte administrativa adquirindo software
e pessoas mais qualificadas. O contador: passará a ser um gestor de
informações se atualizando a todo o momento e qualificando profissionais
para dar suporte às empresas. Órgãos fiscalizadores terão acesso mais
rápido às irregularidades através do cruzamento das informações
(ENTREV28).
Acredita-se que a capacitação das pessoas será um fator em evidência. As
empresas trabalharão com um número maior de informações. O SPED
obrigará as empresas a modernizarem seus processos ao ter que lidar com
a informática. Nos tempos modernos, isto é essencial (ENTREV29).

O SPED se torna uma nova era para todas as empresas, para os
contadores e órgãos fiscalizadores, sem distinção. Os impactos serão sentidos em
todas as áreas, desde a infraestrutura tecnológica, financeira, administrativa,
passando por todos os processos empresariais até chegar à evolução cultural das
pessoas.
O SPED fará com que as informações sejam mais rápidas e confiáveis, e
facilitará para os órgãos fiscalizadores o trabalho de fiscalização das
empresas (ENTREV17).

135

A era digital diminuirá a sonegação fiscal por meio da interligação entre
órgãos competentes (ENTREV18).
Padronizará os métodos e técnicas de trabalho das equipes contábeis e
fiscais. Mudará os processos que envolvem sistemas de informações.
Mudará o perfil profissional do Contador. Melhorará a qualidade das
informações fiscalizadas (ENTREV20).
Para as empresas do ramo de TI, haverá um crescimento, nessa área,
viabilizando novas contratações, e exigirá cursos de especialização dos
profissionais da área. Para o governo, reduzirá as atividades externas, uma
vez que a fiscalização será online (ENTREV21).
O Fisco terá acesso ao banco de dados das empresas a qualquer tempo, e
com isto, requer mais especialização dos profissionais no mercado
(ENTREV22).

Sobre os impactos causados pela nova era do SPED, para Duarte (2009),
o SPED e seus projetos “não modificam nem pretendem modificar o sistema
tributário nacional. Seu objetivo é a modernização da sistemática atual do
cumprimento das obrigações acessórias.”
Surgirão muito trabalho, muitas dúvidas e muita necessidade de adequação.
O contador passará a ter um papel importante de orientação do empresário
em relação às novas regras. As empresas deverão adequar processos e
sistema, chegando à gestão de Recursos Humanos, dependendo da
estrutura existente. Os órgãos fiscalizadores passarão a influenciarem em
algumas regras das empresas, interferindo um pouco mais nas
organizações (ENTREV23).
Proporcionará uma maior agilidade na fiscalização (fiscalização eletrônica).
Haverá valorização do profissional contábil e tributário/fiscal. Aumentará o
nível de informatização nas empresas. (ENTREV25).

O impacto no primeiro momento é de “desconforto” diante de um sistema
fiscal que se inicia, exigindo de muitas empresas adaptação às dificuldades trazidas
por essa realidade. Algumas organizações podem ter mais dificuldades e sofrer
consequências, caso continuem com a informalidade. Os contadores devem alertar
as empresas de forma a promoverem a regularização de todos os processos
tributários, pois a fiscalização passa a ter todas as “armas” que um dia sonhou.
Basta apenas um desencontro de informação para que seja dado o sinal de alerta
aos fiscais. Observou-se que o objetivo do SPED não é o de prejudicar os
empresários, porém, aqueles que não estiverem atentos à nova forma de
fiscalização, estarão sujeitos aos riscos.
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Diminuirá as operações sem registro contábil e fiscal, haverá uma maior
responsabilidade dos empresários e contadores, proporcionará maior
agilidade no desencadeamento das fiscalizações (ENTREV3).
As repercussões são grandes já que muitas empresas não estão
preparadas para cumprir as obrigações exigidas pelos órgãos públicos,
também faltam profissionais capacitados no mercado de trabalho e o tempo
para as empresas se adequarem às exigências que resultam em pedido
constante de prorrogação para cumprimento das obrigações (ENTREV13).
As empresas terão dificuldades em lidar com o SPED, pois, o sistema será
uma novidade para a maioria dos contribuintes e trará altos custos com o
aperfeiçoamento do processo (ENTREV14).

Por meio da integração de informações, o Fisco tem mapeado todas as
operações dos contribuintes. Percebe-se que, antes mesmo de dar saída a uma
mercadoria, é preciso solicitar autorização fiscal via emissão da NF-e, concedendose, desse modo, um controle em tempo real de cada movimento realizado pela
empresa. Assim, qualquer equívoco cometido pelo contribuinte pode ser percebido
pelo Fisco, desde um erro meramente formal, até uma operação realizada com um
contribuinte irregular. Além disso, ao final de cada período de apuração, a empresa
deve prestar detalhes das informações sobre a situação em que se encontra,
deixando exposta sua contabilidade ao Fisco, que terá livre acesso às operações
praticadas, inclusive, muitas vezes, a sigilos comerciais ou industriais etc. Tudo ficou
mais fácil para o Fisco, que não precisa mais requisitar informações, elas já estão
disponíveis por meio do SPED, via programas padronizados, incluindo plano de
contas criado pela própria RFB. Não é possível relegar os aspectos positivos do
programa, como a uniformização de obrigações acessórias, a redução do uso de
papel

e

outras,

contudo,

ao

fim,

os

contribuintes

estarão

diariamente

disponibilizando seus dados e se expondo a elevados riscos de autuação. Portanto,
o SPED será o “terror” das contabilidades e dos contadores, conforme relatos de
entrevistados:
Até o momento apenas o Fisco foi beneficiado com a implementação do
SPED. Entretanto, é preciso que o Governo de alguma forma repasse para
as empresas parte dos ganhos gerados com aumento de arrecadação e
evolua no sentido de reduzir as obrigações acessórias que oneram de forma
importante os custos das empresas (ENTREV11).
A maioria das empresas não acredita que vai se conseguir chegar ao SPED
para todos os tributos e impostos. Os Contadores ainda não estão
preparados para atender a toda a demanda. Os órgãos fiscalizadores
também não estão preparados para uma fiscalização eficaz (ENTREV24).
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É importante expor que o SPED levará a empresa a melhorar sua
organização e seu controle de processo interno, atribuindo maior responsabilidade a
todos os setores, já que as informações que são geradas para o SPED são bastante
estratificadas, o que proporciona ao Fisco auditoria detalhada sobre os dados da
empresa.

4.2.1.4 Comentários pertinentes ao SPED

Pode-se afirmar que esse será o caminho para se promover uma reforma
tributária no Brasil. Hoje, com o nível de informalidade existente, torna-se insegura
qualquer tipo de reforma, afinal, os Governos não podem e não devem correr o risco
de uma falência do setor público.
Com o SPED, o controle sobre os agentes econômicos do país, propicia
uma projeção de arrecadação e a segurança do montante a ser arrecadado.
Isto pode dar aos Governos a tranquilidade necessária para redução da
carga de impostos, sem com isto promover a queda da arrecadação pública,
pelo contrário, acredito que a grande maioria dos empreendedores vai para
a formalidade a partir do momento que tiverem a certeza que valerá a pena
pagar impostos justos e viver sem o fantasma de uma devassa fiscal,
podendo demonstrar de forma clara e legal que seus ganhos são idôneos
(ENTREV2).

O SPED está valorizando os contadores. Porém, o escritório contábil que
estiver desatualizado, despreocupado com investimentos em espaço físico, com
atualizações dos colaboradores, com equipamentos tecnológicos etc., terá
dificuldades e problemas para realinhar os honorários com seus clientes. Assim, a
classe contábil tende a trabalhar com a formulação de honorários compatíveis com o
seu custo.
A carga de trabalho agregada com esta nova obrigatoriedade vem
obrigando melhor qualificar os profissionais da área contábil/fiscal e
investimentos na área de tecnologia. Os órgãos fiscalizadores, por sua vez,
devem também se qualificar de forma a saber utilizar adequadamente o
volume de informações correlacionadas que recebe. Ressalto que de nada
adiantará se Contadores e empresas fizerem sua parte e os órgãos
fiscalizadores permanecerem com procedimentos e formulários antigos de
fiscalização (ENTREV4).
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Acredito que o SPED é uma grande oportunidade para os contadores. As
empresas irão necessitar de mais consultoria e auditoria tributária. Também
é um grande nicho de mercado da educação, pois os profissionais terão que
se qualificar para este novo contexto de informações eletrônicas
(ENTREV4).
A médio e longo prazo o SPED será uma excelente ferramenta para
contadores, empresários e Fisco, pois todos os processos que envolvem a
geração do arquivo terão sido melhorados e uniformizados, mas de início
trouxe sobrecarga de serviços, aceleração da busca de conhecimento e de
certa forma nos mostrou falhas de orientação fiscal às empresas, o que em
algumas situações causam multas e outros transtornos (ENTREV15).
Foi um grande avanço tecnológico, quando estiver funcionando em sua
capacidade plena (SFD-Fiscal, PIS e COFINS, Social, etc.) proporcionará à
fiscalização uma agilidade quase instantânea na análise das informações e
cobrança do imposto (ENTREV11).
O SPED tem sido uma oportunidade de negócio para as empresas de TI,
que a cada dia é chamada a desenvolver soluções que prometem fazer uma
pré-auditoria antes da entrega das obrigações (ENTREV16).
Acredito que será um sistema eficiente na formatação e geração de dados,
porém, deveria realmente ser utilizado para fiscalizar com mais afinco
empresas que sonegam impostos. Isso possibilitaria uma concorrência mais
leal entre empresas que realmente cumprem com suas obrigações
trabalhistas e fiscais (ENTREV1).
Quanto à penalidade imposta em caso de atraso ou não entrega dos
arquivos digitais, considera-se o valor exorbitante, o que acaba por trazer
um retorno negativo ao responsável pelo envio do SPED, que por temor de
não cumprir o prazo juntamente com a pressão causada pela penalidade, o
bom desempenho do trabalho pode vir a ser prejudicado (ENTREV3).
O SPED é uma forma mais eficiente de fiscalização e controle, um “caminho
sem volta”, mas que tem muito que se adequar ainda para “cumprir seus
ideais”, e provar realmente “a que veio” (ENTREV13).
O sistema surgiu para fazer a escrituração dos registros fiscais das
empresas em formato digital, o que representa um avanço da
informatização, da relação entre o Fisco e os contribuintes (ENTREV6).
Vai gerar muitas oportunidades para a classe contábil e outras como
consultorias, programadores e técnicos, etc. (ENTREV7).

Os resultados demonstram que o SPED substituirá as obrigações
acessórias, tem como finalidade chegar a todos os tributos e impostos de forma que
se possa pensar, até mesmo, em tributação única; com isso, acredita-se em um
novo cenário tributário no Brasil.
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4.2.2 Descrição e análise dos resultados de contadores

Os resultados das entrevistas com os contadores foram descritos e
analisados conforme a seguir.

4.2.2.1 Reflexos positivos e negativos que o SPED traz para a sociedade

Os contadores foram bastante enfáticos no posicionamento sobre a
questão e apresentaram pontos como maior transparência das informações
declaradas, acesso rápido às informações, redução de custos administrativos e de
papel, preservação do meio ambiente, combate à sonegação e aumento de
arrecadação fiscal.
Aumentará o compartilhamento
arrecadação (ENTREV8).

das

informações,

segurança

de

Trará um controle maior por parte do Fisco, com informação em arquivo
para consulta o tempo que for necessário (ENTREV9).
A uniformização das informações para as entidades eliminará papéis, e
contribuirá para o combate a fraudes, etc. (ENTREV16).
Haverá maior segurança na transferência das informações empresa/órgãos
fiscalizadores (ENTREV36).
[...] trará mais transparência e agilidade nas informações e reduzindo
fraudes e sonegação de impostos (ENTREV41).
Os empresários estarão mais influenciados a ter um controle rigoroso em
nível de gestão e informações para o Fisco (ENTREV42).
[...] dará mais transparência às informações declaradas, uma vez que são
mais detalhadas (ENTREV51).

Como destaque de ponto positivo para a sociedade, é que os jovens
contadores terão mais conhecimento que os antigos profissionais, pois
[...] as informações estão minuciosas, sendo tratadas uma a uma, e os
contadores mais antigos terão que se adaptar ao novo modelo de
fiscalização (ENTREV11).
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Verificou-se também que o SPED tem como reflexo positivo a
[...] facilidade e agilidade na entrega das obrigações acessórias,
modernizando e otimizando a fiscalização; identificar com maior rapidez as
ilegalidades tributárias; eliminação da duplicidade de informações enviadas
ao Fisco, com o envio das informações unificadas (ENTREV12).

Também foram levados em consideração aspectos relacionados à
importância de se erradicar a ocorrência da sonegação fiscal. Se isto ocorrer, o
Fisco arrecadará mais e haverá tendência de a arrecadação ser utilizada em prol da
sociedade.
Haverá redução da sonegação (ENTREV3).
Como reflexos positivos incluem-se o aumento da arrecadação de tributos,
dado ao maior grau de dificuldade em se sonegar os mesmos impostos pelo
SPED, além do aumento na facilidade em se transmitir informações para os
órgãos fiscalizadores (ENTREV4).
[...] a redução da sonegação a economia poderá ser mostrar diferenciada
(ENTREV7).
Os reflexos positivos para a sociedade será uma maior transparência nas
apurações das empresas, redução da sonegação fiscal, aumentando a
arrecadação dos cofres públicos, podendo haver maiores investimentos na
população (ENTREV13).
Positivamente, o SPED contribuirá para o fim da sonegação fazendo com
que as entidades recolham o que lhes é devido aos cofres públicos
(ENTREV15).
Combater a sonegação e melhorar as informações em geral (ENTREV24).
Haverá maior qualidade e agilidade das informações, diminuição da
sonegação (ENTREV26).
Creio que não seja possível fiscalizar todas as empresas, mas é inegável
que o SPED é uma importante ferramenta contra a sonegação
(ENTREV29).
Educar os contribuintes a parar de sonegar, aumentar a arrecadação e o
repasse de verbas (ENTREV31).
Efetivo controle fiscal, combate
escrituração fiscal (ENTREV32).

à

sonegação,

aprimoramento

da

Informalidade diminuída, também a sonegação de impostos, mais
transparência, fiscalização mais precisa (ENTREV33).
Os reflexos positivos em relação à redução de sonegação (ENTREV44).
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Verificou-se, por meio das entrevistas, que o SPED pode gerar redução
da sonegação fiscal, diminuir o consumo de papel, melhorar a agilidade nas
obrigações acessórias, reduzir a competição desleal, tendo em vista que a
sonegação fiscal ficará mais difícil. Nesse sentido, todas as empresas estarão
competindo de forma igual, pois a sonegação tende a diminuir e gerar menos
impostos.
A redução da sonegação será evidente, ocorrerá aumento da necessidade
de mão de obra qualificada para desenvolvimento das atividades referente
ao SPED [...] (ENTREV2).
Ética; evitará a sonegação e com isto a concordância fiscal, alternará a
sociedade para a necessidade de contratar profissionais mais qualificados
(ENTREV18).
Aumentará a arrecadação tributária, valorizando o trabalho de planejamento
tributário. Haverá uma valorização do profissional da área, desde quem
lança as notas até a gerência (ENTREV27).
Proporcionará maior controle dos impostos, gerando aumento da
arrecadação tributária. Maior investimento por parte das empresas em
capacitação profissional. Melhor remuneração. Houve também um maior
reconhecimento profissional (ENTREV35).
Ocasionará
mudança
de
paradigmas,
com
relação
aos
administradores/sócios, evitando-se equívocos na gestão que poderiam ser
cometidos “sem intenção de lesar o órgão arrecadador” (ENTREV37).
Levará a uma redução da sonegação, podendo no futuro gerar um imposto
menor, em função de maior arrecadação. Valor excessivo da multa cobrada
pela não entrega no valor de R$5.000,00 (ENTREV45).
Só houve reflexo positivo para as empresas que sempre primaram pela boa
gestão, o mesmo não se pode dizer para as que sempre procuram sonegar
(ENTREV49).

A partir do relato dos respondentes, pode-se inferir que a diminuição do
consumo de papel é também um dos aspectos positivos do SPED, conforme
descrito nos trechos de entrevistas a seguir:
Haverá redução de consumo de papel com impacto no meio ambiente,
incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias e maior
arrecadação de tributos (ENTREV22).
Diminuirá a impressão de livros e documentos, fim à obrigatoriedade da
AIDF (ENTREV30).
Reduzirá o uso excessivo de papel, beneficiando o meio ambiente; eliminar
a lavagem de dinheiro e dar tratativas diferentes para os recursos públicos
(ENTREV38).
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Outros aspectos positivos da avaliação, segundo ENTREV20, ENTREV46
e ENTREV47, dizem respeito à organização, ao controle, às mudanças
socioculturais e à fiscalização.
Exigirá maior organização e controle (ENTREV20).
Provocará mudanças socioculturais, alinhamento das informações para o
Fisco, menos sonegação (ENTREV46).
Aumentará o controle
permitindo redução na
contábeis e os fiscais,
armazenamento de
(ENTREV47).

da fiscalização entre as repartições fazendárias,
sonegação fiscal; fácil cruzamento entre os dados
redução de custos com a dispensão de emissão e
papel. Uniformização de informações fiscais

As entrevistas apontam como reflexos positivos para a sociedade:
melhoria na aplicação da legislação tributária; diminuição de práticas ilegais e
aumento da competitividade entre as empresas; melhores preços; extinção de
“paraísos” fiscais; aumento da arrecadação;e melhoria na aplicação dos recursos
públicos; maior agilidade e confiabilidade na emissão de documento fiscal;
uniformização de obrigações acessórias; melhoria para o meio ambiente; e redução
de custos mediante a eliminação de papel.
Pode-se afirmar que para a sociedade somente haverá pontos positivos, a
melhoria na arrecadação de impostos pode ser refletida em melhoramentos em
geral. É possível verificar que, para a sociedade, o SPED já tem trazido benefícios
de recordes contínuos de arrecadação nas três esferas de governo, Federal,
Estadual e Municipal, porém, espera-se que tais recursos sejam realmente
destinados à sociedade. Maior fiscalização pode se transformar em aumento de
arrecadação e retorno social.
Maior fiscalização, portanto maior arrecadação,
investimentos para a sociedade (ENTREV25).

com

isto,

mais

Aumento da arrecadação tributária, valorizando o trabalho de planejamento
tributário. Maior possibilidade de reverter a arrecadação para o benefício
social e podendo até promover uma reforma tributária (ENTREV28).

Confirmando o diagnóstico apresentado nesta pesquisa, a proposta de
criação do SPED, por meio do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, tem como
objetivo melhorar o controle do sistema tributário, obter informações dos
contribuintes, em tempo real, para uma fiscalização efetiva e, consequentemente,
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para aumentar a arrecadação. O SPED apresenta-se como uma revolução na
relação entre empresas e órgãos fiscalizadores com a criação da nota fiscal
eletrônica, a implantação de livros contábeis fiscais eletrônicos e a informatização
entre órgãos fiscalizadores e contribuintes. Desde 2008, está cada vez mais
presente nas empresas, transformando-se em uma poderosa ferramenta para
armazenar e cruzar informações contábeis fiscais e assim combater a sonegação e
elevar a arrecadação fiscal para o Brasil (BRASIL, 2007).
Por meio dos depoimentos coletados é possível detectar os reflexos
negativos do SPED para a sociedade. Verifica-se que alguns contadores ainda não
estão preparados para lidar com esse sistema. Alguns Estados possuem muita
dificuldade e continuam obrigando o contribuinte a imprimir os livros, mesmo com a
entrega das informações eletronicamente; as empresas passam a ser mais
dependentes de softwares que gerem os arquivos; os empresários brasileiros ainda
não possuem comprometimento com o SPED, deixando de entregar documentos
importantes.
Outro ponto negativo é o despreparo de profissionais na utilização do
SPED, o que pode acarretar dificuldades no trabalho de geração dos arquivos
digitais.
[...] seria o despreparo por parte dos usuários (ENTREV9).
O reflexo negativo trazido pelo SPED é que as empresas tiveram aumento
de custos para compra de sistemas, qualificação de funcionários; o Fisco
passa a ter a informação das empresas em tempo real, a insegurança por
não saber se a informação que está sendo enviada é o que o Fisco deseja
(ENTREV12).
[...] poderia ser a dificuldade de compreensão de alguns campos do sistema
(ENTREV51).

Em uma perspectiva mais abrangente, alguns respondentes evidenciam
que algumas empresas não estão preparadas para se adaptarem às novas regras
do SPED.
O desembolso será inevitável para as empresas para se adaptar às novas
regras do SPED, é um ponto negativo ao pequeno e médio empresário
(ENTREV2).
Os reflexos negativos é a geração de um passivo tributário grande por parte
das empresas que não estão preparadas para essa realidade e nem
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acompanhando essa evolução e, consequentemente, o fechamento dessas
empresas (ENTREV13).
Para a sociedade os pontos negativos são a elevação de custos nas
empresas e a excessiva exposição dos empresários, bem como o
contribuinte passa a ser penalizado com multas, por quaisquer tipos de
erros de informações (ENTREV14).
Um dos efeitos negativos foi a forma como foi implementado, pois a maioria
das empresas não estava preparada e nem mesmo o ente público
(ENTREV29).
[...] nem todas as empresas estão preparadas (ENTREV33).
[...] o investimento em tecnologia exigido para a adaptação, que nem
sempre as empresas estão preparadas financeiramente (ENTREV41).
Necessidade de investimentos por parte de empresas, que nem sempre
possuem recursos para investir (ENTREV48).

Aspectos relacionados à redução da mão de obra também foram
mencionados pelos respondentes:
Poderá haver redução da mão de obra operacional contábil/fiscal, em
função de investimentos de informática em curto prazo (ENTREV1).
Um ponto negativo será a redução da demanda de mão de obra pouco
qualificada (ENTREV15).
Reduzirá a mão de obra operacional (ENTREV22).

Pode-se abordar a elevação dos custos adicionais para as empresas, na
implantação do SPED, como evidenciam os depoimentos a seguir:
Ocorre demora na parametrização de sistema para adaptação e aumentará
os custos de adequação (ENTREV16).
Haverá custo muito alto e também dificuldades na implementação do
sistema (ENTREV17).
Maior custo operacional para as empresas (ENTREV18).
As empresas terão custos com a implantação do SPED, isto pode impedir
investimentos em outras áreas da empresa (ENTREV19).
Aumentará custos, tempo e talvez pessoal (ENTREV21).
Custos elevados de sistemas. Terá dificuldade para aquisição e
implementação de sistemas. Elevará o grau de dificuldade na operação dos
sistemas. Devido ao elevado grau de exposição, possibilidade de
sonegação através da aquisição de produtos sem nota fiscal, pagando um
preço maior e repassando o custo para o consumidor final. As multas serão
altíssimas pela falta de transmissão - além da realidade financeira da
empresa. Impossibilitará o contribuinte faturar, caso haja suspensão da

145

inscrição estadual devido à falta de cumprimento de obrigação acessória.
Lentidão em alguns momentos no sistema digital (ENTREV23).
Custo elevado para implantação sistema e treinamento de pessoal para
atender ao SPED (ENTREV26).
A atualização deverá ser constante e a empresa tem que investir muito na
qualificação dos profissionais e a cada dia o custo da empresa tem que
visar à diminuição (ENTREV27).
Muito gasto a desembolsar para empresas que não utilizam programas de
prateleira (Mastermaq, Alterdata, Lynaslogic, etc.). Programa como o SAP
necessita de interfaces de adequação a obrigação e compra de licenças
para cada nova obrigação (ENTREV28).
Excessiva exposição ao Fisco, quebra de sigilo industrial e comercial,
elevado custo de implantação (ENTREV30).
Demora na parametização de sistema para adaptação, custo de adequação
(ENTREV40).

No que diz respeito aos resultados esperados e alcançados com a
qualificação

profissional,

pode-se

afirmar

que

as

empresas

necessitam

sobremaneira de profissionais qualificados.
Haverá mudança cultural, devido à falta de capacidade profissional
(ENTREV36).
Necessitará de investimento na qualificação profissional de colaboradores,
ou busca no mercado de profissionais preparados e consequentemente,
mais valorizados (aumento do custo com pessoal) (ENTREV37).
Haverá exigência de mão de obra qualificada, o que poderá acarretar em
demissões para aqueles que não procurarem se especializar no assunto
(ENTREV39).

Durante o depoimento, o ENTREV42 reconhece que a transmissão da
informação ainda não é totalmente eficiente: “[...] a parte da informática para
transmissão de informações ainda não é 100%.” Constata-se a preocupação com “a
segurança e armazenamento da informação e certificados digitais” (ENTREV33). Os
depoimentos evidenciam que o contribuinte é obrigado a entregar as informações de
forma mais rápida, o que pode gerar equívocos desnecessários, existirá ainda
elevado custo e haverá dificuldades na implementação do sistema, além do risco de
a empresa ficar impedida de emitir documentos fiscais em caso de falta da CND.
Vale ressaltar que será cobrada multa pela não entrega dos arquivos, que fere os
princípios da capacidade contributiva.
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4.2.2.2 De que modo o SPED, como novo modelo de fiscalização, pode melhorar as
relações entre empresas, contadores e órgãos fiscalizadores

Os empresários passam a ter maior contato com a área da contabilidade
para realizarem as obrigações acessórias, evitarem o máximo de erros e
transmitirem, ao Fisco, as informações com veracidade e confiança. O Fisco passa a
ter maior facilidade de realizar o cruzamento de dados e a fiscalização dos
contribuintes, não sendo mais necessária a visita ao estabelecimento empresarial,
apenas a solicitação de informações por parte dos órgãos fiscalizadores.
A contabilidade tem um prazo curto para realizar o seu fechamento,
devido à entrega das obrigações fiscais, com isso ocorrerá menor atrito entre órgãos
fiscalizadores e empresas/contadores, para isso, a empresa precisa estar mais
preparada para fornecer à contabilidade informações de maneira organizada e
confiável. Isso, por si só, será de grande importância para o contador, que utilizará
esses dados para repassar, aos órgãos fiscalizadores, a situação da organização,
por meio de Demonstrações Contábeis. Devido ao fato de a informação ser passada
em tempo real, com transparência e padronização entre as esferas do Governo, a
empresa será obrigada a ter maior organização. Os dados devem chegar em tempo
real para os órgãos fiscalizadores, sem a necessidade de visita à empresa. O
contador, apesar de maiores responsabilidades, terá informações mais claras e
objetivas, facilitando o andamento de seu trabalho. Dessa forma, pode-se dizer que
o SPED estreitará as relações entre empresas, contadores e órgãos fiscalizadores.
Pode melhorar com a simplificação e agilização dos procedimentos perante
o controle da administração tributária, uniformizando as diversas
informações prestadas pelo contribuinte, às diversas unidades federadas
(ENTREV1).
A relação será mais transparente, de forma a evitar questionamentos
desnecessários [...]. Aumentando a transparência e clareza nas informações
transmitidas pelas empresas para os órgãos fiscalizadores (ENTREV3).
A informação chegará mais rápido aos órgãos fiscalizadores, e retornam
mais rápido às empresas, caso tenham por parte do Contador (ENTREV5).
O SPED tende a aumentar a comunicação, pois as informações corretas
passivas de punição quando não são coerentes (ENTREV6).
Gerando informação correta e de qualidade para atender os órgãos
fiscalizadores e o Contador tem o papel de prestar estas informações,
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demonstrando assim sua importância tanto para as empresas quanto para
fiscalização (ENTREV8).
As informações são processadas no momento de sua geração, assim as
empresas terão que se adequar aos novos procedimentos. Sendo assim, as
informações terão que ter uma maior veracidade, impedindo a sonegação
(ENTREV10).
A unificação das informações facilitará os trabalhos das empresas,
Contadores e também a forma de fiscalização dos órgãos, evitando o envio
de informações duplicatas erradas (ENTREV11).
Trazendo um entendimento único sobre as informações a serem geradas,
cadastros dos produtos por NCM e maior fidedignidade e transparência nas
divulgações de resultados dos balanços (ENTREV13).
Melhorando a qualidade das informações, combatendo a sonegação e
simplificando a fiscalização (ENTREV14).
Cruzamento de informações, informações precisas (ENTREV15).
Unificação das informações, diminuição de erros na escrituração fiscal
devido à eliminação da digitação dos documentos fiscais (ENTREV29).
As informações têm de ser uniformes, assim todos terão um só modelo para
debaterem as divergências (ENTREV32).
Através da troca eletrônica de informações (ENTREV36).
Através de melhores informações que são mais objetivas, e analíticas
(ENTREV42).
As informações ficaram mais ágeis e os dados são analisados sem a
necessidade de manusear documentos, tornando os trabalhos dos fiscais e
dos Contadores menos estressante (ENTREV46).
A informação chega mais rápido aos órgãos fiscalizadores, e retorna mais
rápido às empresas, caso tenha alguma pendência, o processo é mais
dinâmico (ENTREV48).

Para os contadores, o SPED facilita a elaboração das obrigações
acessórias, no momento da emissão e entrega dos relatórios, mas apenas quando o
sistema estiver funcionado corretamente. Com um padrão definido, os órgãos
fiscalizadores terão mais facilidade em analisar as informações e evitar a sonegação
(ENTREV16).

Na medida em que aumenta a transparência das informações e padroniza a
maneira de como estas informações precisam ser geradas e transmitidas,
aumentará a sinergia e o intercâmbio destes entes. Isto melhorará as
relações (ENTREV17).
As informações são transmitidas mais rápidas, porque a empresa, ao fazer
o processo, agiliza para a contabilidade, chegando mais rápido aos órgãos
fiscalizadores. Através destas informações o governo não precisa fiscalizar
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as empresas diretamente em seu estabelecimento, diminuindo custos e
agilizando soluções de possíveis problemas (ENTREV21).
Como as informações irão automaticamente para o Fisco, a comunicação
será mais eficiente (ENTREV24).
Poderá melhorar na medida em que as informações prestadas pela
empresa são mais confiáveis, isso facilita a fiscalização. Para os
Contadores e a empresa, diminuiu a emissão de livros e a tendência é
reduzir as inúmeras obrigações acessórias que temos atualmente
(ENTREV28).
Haverá uma melhoria na qualidade das informações passadas de empresa
para Contador e deste para os órgãos fiscalizadores, de forma imediata,
permitindo a conferência e/ou correção da tributação dos produtos junto ao
contribuinte (ENTREV37).

Duarte (2009) reforça a questão dos reflexos positivos relatando que o
SPED traz benefícios para a simpliﬁcação das obrigações acessórias como dispensa
de solicitação da AIDF, não escrituração da NFS-e na Declaração Mensal de
Serviços (DMS), dispensa de escrituração no livro de registro e apuração do Imposto
Sobre Serviço (ISS), maiores recursos para o gerenciamento das NFs emitidas e
recebidas e eliminação de erros de cálculo e de preenchimento de documentos de
arrecadação.
A escrituração digital proporciona maior agilidade e controle pelas
entidades fiscalizadoras; identificação do contribuinte e mapeamento de todas as
operações por ele realizadas; diminuição de práticas ilegais com redução de custos
para empresas, contadores e órgãos fiscalizadores; informações detalhadas das
prestações e operações efetuadas pela organização; melhoria nos procedimentos e
controles internos e externos; redução de processos burocráticos e do uso excessivo
de papéis; importação de arquivos; maior agilidade e eliminação de erros na
escrituração e apuração dos tributos e na recepção de documentos pelos órgãos
fiscalizadores; maior interação entre empresas e contadores; escrituração no
estabelecimento e geração de arquivos na Contabilidade; constante troca de
informações; maior integração das áreas contábil, tecnológica e logística. Esses
fatores foram reforçados pelo ENTREV22.
Os órgãos fiscalizadores devem trabalhar mais em função da fiscalização
preventiva das empresas e contadores. Os contadores, por sua vez, têm a
oportunidade de valorização de seu trabalho, de sua profissão, devem orientar os
contribuintes, pesar as dificuldades para atender a essa obrigação acessória, o seu
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trabalho fica mais próximo da realidade empresarial. O SPED provoca a redução da
sonegação e, por isso, o contador se sentirá mais seguro com as informações
transmitidas para o Fisco.
Com o aprimoramento da Contabilidade e controle fiscais, com o
aprimoramento do combate à sonegação, dando as empresas, como os
profissionais da Contabilidade e os órgãos fiscalizadores melhorarão suas
relações (ENTREV31).

Os resultados das entrevistas identificam a redução da sonegação por
meio da diminuição de fraudes, do aumento da clareza e informatização dos
processos.
Haverá redução de fraudes nos processos de fiscalização. Análise sem
interferência das relações pessoais (ENTREV7).
Informatização dos processos com a consequente exclusão de livros e
documentos em papel (ENTREV20).
Através da contribuição e colaboração de ambos, serão transparentes e
objetivos nas informações (ENTREV23).
Os contadores estarão sendo mais procurados, pois os empresários estão
mais receosos, as empresas estão mais transparentes e os envolvidos com
mais colaboração aos serviços contábeis e os órgãos fiscalizadores com
mais agilidade e facilidade na autuação e conferência das informações
(ENTREV39).

Por se tratar de uma declaração digital e completa, os órgãos fiscais terão
conhecimento de como as empresas estão realmente trabalhando, propiciando
maior fiscalização. Por sua vez, as empresas precisam ter mais cautela e
preocupação para não serem fiscalizadas, podendo, com isso, gerar menos trabalho
para os órgãos fiscalizadores.
Surge a necessidade de um trabalho em equipe, com mais atenção e
dedicação dos contadores, em conjunto com as empresas e órgãos fiscalizadores.
Haverá necessidade de mais cursos onde contadores, empresários e
órgãos fiscalizadores participassem juntos para que todos “falassem a
mesma língua” (ENTREV40).
Fará com que Contadores, contribuintes (empresa) e órgãos fiscalizadores
trabalhem juntos contra a sonegação, pois as informações geradas serão
avaliadas (ENTREV44).
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A relação entre as empresas, Contadores e órgãos fiscalizadores ficará
mais dinâmica e efetiva. O processo de fiscalização ficará mais dinâmico e
os Contadores e as empresas éticas e sérias só têm a ganhar (ENTREV45).

Com o SPED, os órgãos fiscalizadores apenas digitam no campo busca
de software específico do SPED e conseguem uma resposta rápida e precisa sobre
auditoria tributária. Há ainda outras vantagens como redução de custos e de papel,
uniformização das informações prestadas, melhoria da qualidade dos dados e
possibilidade de cruzamento de dados fiscais e contábeis.
Através da racionalização de tarefas e procedimentos, possivelmente serão
no futuro gerados sistemas mais eficientes para linkar informações, bem
como transmissão de dados mais corretos (ENTREV43).

Com o SPED, as empresas não mais consideram o contador como um
profissional que simplesmente calcula um imposto, mas como a pessoa responsável
por orientar e apresentar informações adequadas ao Fisco, evitando possíveis
fiscalizações e autuações.

4.2.2.3 Principais repercussões que o SPED trará para empresas, contadores e
órgãos fiscalizadores

No primeiro momento, o maior desafio das empresas é a adaptação ao
SPED, pois isto requer mudança de cultura, adequação dos procedimentos para que
a informação seja enviada corretamente ao Fisco. A exposição de dados, em tempo
real, aos órgãos fiscalizadores pode acarretar sérios problemas, tanto para as
empresas, quanto para os contadores.
O SPED produz uma mudança cultural e a quebra de paradigmas. Os
contadores devem estar preparados, ao passo que seu trabalho se torna mais
relevante, não se resume apenas em impressão de livros e obrigações acessórias.
Para os órgãos fiscalizadores minimiza a possibilidade de sonegação, gerando
benefícios para a sociedade.
O SPED trará uma mudança cultural, exigindo a implantação de controles
internos mais rígidos, obrigando as empresas a descobrirem seus reais
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custos operacionais, investimentos na profissionalização dos funcionários
da área contábil, bem como eliminar a “barreira” entre as empresas e Fisco,
através da habitualidade / aproximação das relações (ENTREV13).

A escrituração digital torna transparente a identificação de ilícitos
tributários com a melhoria de controles em processo, a rapidez no acesso das
informações e a fiscalização efetiva das operações.
As empresas devem tornar seus processos eficazes ao adquirirem
sistemas de informática que atendam às exigências do Fisco. Isso também pode
repercutir em despesas aos empresários e contadores. Para o Fisco, o reflexo é que
ele passa a receber informações mais confiáveis e de forma padronizada, o que
gera agilidade no processo de fiscalização e notificação dos contribuintes para
regularização de pendências.
Acredito que seja maior segurança na transmissão de informações e melhor
organização nas empresas (ENTREV3).
Aumentará a qualidade de informação, confiabilidade e rapidez (ENTREV6).
Haverá maior compromisso entre empresas e Contadores para prestar
estas informações e o maior nível de informações prestadas ao Fisco, ou
seja, informação quase em tempo real (ENTREV8).
Informações sucintas requerem especialização. Empresas, contadores e
órgãos fiscalizadores terão que se especializarem para conseguirem
avalizar, gerar, validar as informações que serão prestadas (ENTREV10).

Complementando, Salvino et al. (2011, p. 27) afirmam que, diante dos
avanços tecnológicos, da globalização e da necessidade de implementação de
novos processos, as empresas e o Fisco devem acompanhar o cenário
modernizado, a fim de aumentarem a integração e o compartilhamento de
informações. Visando entrar nesse cenário é que foi criado o SPED, que é a
mudança do método de escrituração e obrigações acessórias. Os livros e
documentos contábeis e fiscais que eram todos em papel tornam-se digitais.
É possível observar nas respostas dos entrevistados que o SPED, além
de trazer maior agilidade e clareza nas informações fornecidas pelas empresas aos
órgãos fiscalizadores, facilita o trabalho dos contadores, uma vez que se trata de um
modelo de transmissão mais simples do que os que se encontram em vigência. Esse
sistema promoverá melhor organização da empresa, padronização de processos e
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redução da sonegação. A Contabilidade se torna mais clara, mais valorizada e com
menos atrito com os órgãos fiscalizadores.
Integração das informações nas esferas Federal, Municipal e Estadual com
custos de adequação fiscalização ativa (ENTREV15).
Informações confiáveis, transparentes e rápidas (ENTREV16).
Promover compartilhamento de informações, melhoria na qualidade das
mesmas e agilidade no retorno do Fisco para o contribuinte (emissão de
CNDs, parcelamentos, etc.) (ENTREV21).
O SPED veio para fazer com que todas as informações sejam transmitidas
e armazenadas, de modo online, para os órgãos fiscalizadores. Isto faz com
que a fiscalização seja mais rigorosa e as empresas tenham que tomar mais
cuidados antes de qualquer operação (ENTREV24).
Melhor qualidade nas informações, redução de gastos com impressos,
melhor acompanhamento na tributação da empresa e conscientização dos
empresários que as empresas têm que serem informatizadas para
acompanhar os órgãos fiscalizadores (ENTREV42).

A informação que é disponibilizada a várias modalidades do SPED
oferece oportunidade de filtro e auditorias verticais e horizontais dentro dos arquivos,
pode inclusive ser estendida comparativamente por segmentos. O setor de TI tem
percebido a oportunidade de negócio com o advento do SPED e oferecido serviços
especializados para a geração e entrega das obrigações. A percepção do
investigador do presente estudo com relação aos escritórios de Contabilidade é a de
que eles têm deixado a obrigação para o empresário e as empresas de TI têm
captado esses clientes para solucionar o problema deles e, consequentemente,
recebem a fatia que o escritório contábil poderia estar explorando.
Cabe destacar que o volume de informações que as empresas precisam
disponibilizar gera muito trabalho, as organizações não estão ainda preparadas. O
poder coercitivo do Estado impõe a forma de prestar informações, o que gera
estresse. Os órgãos fiscalizadores não sabem ainda o que fazer com tantas
observações.
A partir de dados coletados para esta pesquisa e aqui analisados, foi
possível perceber a importância da qualificação de contadores, empresas e órgãos
fiscalizadores. Isto se comprova nos relatos de entrevistas:
Investimento tecnológico, capacitação dos profissionais, fortalecimentos da
relação empresa e Contador aos órgãos fiscalizadores, agilidade nos
processos de análise documental (ENTREV7).
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Profissionalização obrigatória das empresas e Contadores. Já os órgãos
fiscalizadores estarão, no meu ponto de vista, terão as informações
“mastigadas” (ENTREV9).
A princípio seriam alguns transtornos, por falta de preparo tanto das
empresas quanto dos Contadores (ENTREV23).
Os Contadores têm que estar mais qualificado para vigiar os tipos de
informações disponibilizadas nos arquivos SPED (ENTREV27).
Hoje, não basta somente se preocupar em ter a graduação. O Contador tem
que buscar cursos, palestras, manuais, consultorias, para atender às
exigências do governo. Ou seja, o Contador que não se preparar para
transmitir o SPED corre o risco de ficar fora do mercado de trabalho
(ENTREV31).
Aumento de custos para Contadores com capacitação profissional, aumento
de custos para as empresas com novos investimentos em equipamentos,
programas e pessoal qualificado, já para os órgãos fiscalizadores,
facilidades diminuindo a fiscalização externa (ENTREV37).
Acredito que irá melhorar a comunicação entre as empresas e Fisco, além
de exigir mais capacitação por parte do Contador (ENTREV50).

Verificou-se, por meio das entrevistas, que as empresas devem investir
em equipamentos de informática e na qualificação de seus profissionais, além de
acompanharem, de maneira ativa, as evoluções vindouras do SPED. Os contadores
precisam se qualificar e estar atentos às alterações do SPED. Os órgãos
fiscalizadores devem se modernizar e qualificar seus fiscais para aproveitarem ao
máximo o benefício de integração eletrônica das informações que conduzem à
redução da sonegação fiscal.
O SPED traz transparência, a sonegação se torna mais difícil e arriscada,
forçando a empresa a adotar melhores práticas e agilidade nos serviços. O contador
passa a desempenhar papel fundamental quanto ao processamento de informações,
à transmissão de dados aos órgãos pertinentes e, assim, obtém gradativamente
valorização de sua profissão. Para os órgãos fiscalizadores haverá agilidade quanto
ao processamento das informações e autuação (ENTREV41).
Para empresas é maior transparência e correção em suas operações,
evitando-se fraudes, sonegação, geração de passivos ocultos, etc. Para
Contadores é forçar a execução da escrituração contábil em tempo real,
evitando-se acúmulo de serviços em períodos de encerramento do
exercício. Para os órgãos fiscalizadores é maior controle, exatidão e rapidez
nas informações das transações das empresas, possibilitando uma
intervenção mais eficaz e rápida (ENTREV38).
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Esse novo modelo de fiscalização obriga a empresa a trabalhar de forma
organizada e a seguir um padrão, que exige mais conhecimento do profissional,
conhecimento que pode ser compartilhado com os demais.

4.2.2.4 Comentários pertinentes ao SPED

Segundo os entrevistados, o sucesso na implementação do SPED
depende, além de outros fatores, da visão que o contribuinte possui desse sistema.
Ele deve funcionar como uma ferramenta para melhorar os controles internos e
aspectos tributários, podendo se tornar um forte aliado dos órgãos fiscalizadores,
inclusive possibilitando a redução de custos tributários. Contudo, se o entendimento
for apenas que o SPED é mais uma obrigação acessória injusta e onerosa, com o
intuito de render maior arrecadação aos cofres públicos, o negócio pode se tornar
extremamente difícil, caro e até inviável.
O SPED trará grandes benefícios e otimizações a empresas, contadores e
órgãos fiscais na condição em gerir reduções de custo a nível “Brasil”, com
melhorias na qualidade e rapidez no acesso das informações (ENTREV1).
O Brasil vem adotando vanguarda na forma de apuração e contabilização
de seus registros contábeis. O SPED é um dos avanços recentes, outro
exemplo já iniciado e em fase de consolidação são as Normas
Internacionais de Contabilidade (IFRS). Necessita-se, ainda, avançar em
Governança Corporativa, auditorias externas, publicações de balanços em
jornais, demonstrando transparência para toda a sociedade e pares
empresariais (clientes, fornecedores, funcionários, Fisco), mas estamos
avançando. Mudança de cultura é gradual. O SPED representa valorização
profissional do Contador, bem como da própria Ciência Contábil. Todos
estão ganhando (ENTREV7).

Pode-se inferir que o SPED deve contribuir com a diminuição das
obrigações acessórias, que ainda não foram eliminadas, mas os órgãos
fiscalizadores ainda não estão preparados para utilizar toda a integração que o
SPED possibilita, o que tem gerado retrabalhos para os contadores, por exemplo,
hoje existem informações idênticas em três declarações diferentes.
O SPED estará no contexto da evolução das informações e no
melhoramento do relacionamento entre entes fiscalizadores, empresários e
Contadores. Proporcionando um ganho à sociedade referente à
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arrecadação de tributos, devido à dificuldade imposta aos sonegadores de
imposto (ENTREV2).

Percebe-se que as empresas ainda estão despreparadas para a
escrituração digital, tornando-se necessária uma conscientização, por parte de seus
contadores, a respeito de uma escrituração contábil transparente, correta e dentro
do prazo, além de investimento em sistemas que facilitem a transmissão de
informações sem muitos erros e transtornos.
Acredito que os órgãos fiscalizadores, assim como as empresas ainda não
estão adequadamente preparados para o SPED. Todos estão em fase de
adequação a essa nova obrigatoriedade eletrônica (ENTREV10).

O despreparo das empresas com o SPED também é confirmado por
Santos (2011, p. 1), que relata que a complexidade do SPED é tão grande que
[...] mesmo os especialistas na matéria se encontram frequentemente diante
de dificuldades de interpretação do texto constitucional. Podemos imaginar
então a dúvida em que se encontram milhares de empresas Brasil afora,
obrigadas, por força de lei, a se adequarem ao SPED. Porque, para essas
empresas, as dúvidas não são conceituais, mas apresentam dificuldades
totalmente operacionais.

A partir dos relatos das entrevistas foi possível verificar que a multa pelo
atraso da transmissão dos arquivos digitais é exagerada, o que deve causar maior
preocupação aos contadores.
[...] angústia, desespero, medo, principalmente quando a transmissão ficou
para o último dia devido problemas técnicos de informática, ou seja, não
depende somente do Contador, os profissionais de TI também estão
envolvidos (ENTREV13).
[...]deveria ser criado um manual que atenda a forma de tributação aplicada
a cada ramo de atividade de forma específica, pois o material disponível é
genérico, trazendo dúvidas ao profissional. Principalmente a definição para
código de Situação Tributária do PIS/COFINS, falta uma demonstração na
prática (ENTREV17).

Para as empresas de TI e para os consultores tributários, o SPED veio
como um negócio, devido a sua implantação são oferecidos serviços e produtos que
promovam a adequação tributária e a uniformização de informações.
De modo geral, o SPED traz para todos os envolvidos uma mudança de
cultura, voltada às inovações tecnológicas da era digital, possibilita maior clareza
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nas operações. Por se tratar de uma inovação em nível de informações, traz
consequências complexas para a inteiração sobre o assunto. Cada dia se exige
mais em todos os setores, do Governo, dos empresários, contadores e demais
colaboradores. As áreas da empresa precisam estar em sintonia, ou seja, é
necessário desenvolver-se um método para tornar mais fácil a execução da
exigência do Fisco.
O SPED é uma evolução necessária e todos, contadores, empresas e
governo, têm a ganhar. Contudo, o Governo deve conduzir o processo de
implementação dessa ferramenta com cautela, como um parceiro das empresas, até
que os profissionais se adaptem à nova realidade.

4.2.3 Descrição e análise dos resultados de órgãos fiscalizadores

Os resultados das entrevistas com os órgãos fiscalizadores foram
descritos e analisados conforme a seguir.

4.2.3.1 Reflexos positivos e negativos que o SPED trará para a sociedade

Para os órgãos fiscalizadores, a utilização do SPED acarreta diversos
reflexos positivos, como maior facilidade da informação. Isto se comprova nos
seguintes relatos:
Haverá mais agilidade na busca de informações (ENTREV5).
Aumentará o compartilhamento de informações, rapidez na tramitação de
documentos e redução da sonegação (ENTREV3).
Melhorará e controlará as informações para o Fisco (ENTREV7).
Levará uma maior facilidade de acesso às informações por parte do Fisco
(ENTREV3).
Uniformizará as informações contábeis e fiscais, facilitando o cumprimento
de obrigações decisórias das empresas (ENTREV16).
Será uma tentativa de melhorar as informações para o Fisco (ENTREV18).
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Evidenciou-se, no discurso dos respondentes, que as questões positivas
que facilitam a utilização do SPED são complementares, levando-se em
consideração a melhoria na arrecadação, a sonegação fiscal e a transmissão de
dados.
A partir do momento em que a população cobrar a emissão de NFs haverá
uma melhoria na arrecadação e menor sonegação (ENTREV1).
Haverá agilidade na transmissão de dados, aumento da arrecadação e
diminuição da sonegação fiscal, entre outros (ENTREV2).
Diminuição da sonegação (ENTREV4).

Enfatiza-se também a importância do controle na utilização do SPED:
Permitirá maior controle da sociedade (ENTREV9).
Permitirá um maior controle dos impostos e da carga tributária (ENTREV10).
Como ponto positivo, o SPED poderá ser um instrumento mais eficaz de
controle, se bem utilizado (ENTREV14).

No entanto, os reflexos positivos para a sociedade, ressaltados por esses
respondentes, foram mencionados levando-se em consideração questões como a
redução da burocracia, o aumento da fiscalização, a redução da utilização de papel
e a reforma tributária. Isso se comprova nos relatos a seguir:
Haverá menor burocracia e maior eficiência da fiscalização tributária
(ENTREV8).
Os órgãos fiscalizadores terão maior eficiência nos métodos de fiscalização
(ENTREV11).
Reduzirá a utilização de papel (ENTREV12).
Será a preparação da base da administração tributária para a reforma
tributária (ENTREV17).

Verificou-se que haverá transparência nas informações prestadas pelas
empresas, o que trará reflexos para a sociedade:
Terá mais transparência, modernização, racionalização, redução de custos
e da corrupção (ENTREV6).
Ocorrerá maior transparência por parte das empresas (ENTREV19).
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Haverá mais transparência; maior segurança; maior controle (ENTREV20).

Pode-se inferir que há possibilidade de ocorrerem mudanças culturais nos
cidadãos, visando à inibição da prática de fraudar o SPED em quaisquer situações.
Foram levados em consideração, como reflexos negativos pelos órgãos
fiscalizadores, aspectos relacionados aos custos:
Aumentará os custos nas empresas com o investimento na informática
(ENTREV5).
Haverá custos de implantação e dificuldade de readequação cultural
(ENTREV6).
Haverá custo de implantação para algumas atividades econômicas
(ENTREV11).
Os Investimentos em informática e tecnologia por parte
empresas,deverão acarretar aumento dos custos (ENTREV12).

das

O aumento de custo também pode ser confirmado por Meni (2012), que
afirma que o SPED gera custo para as empresas. Ainda que ele seja fundamental
para o mercado, sua implantação eleva os investimentos em treinamento de pessoal
e preparação de equipes internas e de clientes.
É possível perceber resistência ao SPED com a repugnância de pessoas
e empresas em ter que alimentar ainda mais o Fisco, com o cumprimento de
obrigações acessórias a elas impostas, já que cabe às autoridades fiscais exercer o
seu poder, sem ter que requerer dos contribuintes qualquer trabalho adicional para a
consecução de tais objetivos. Este é um item reforçado pelo ENTREV15. Verificouse resistência por meio dos relatos a seguir:
Haverá resistência pela baixa escolaridade das pessoas (ENTREV6).
Está tendo uma imposição de um sistema moderno em um país precário
(ENTREV13).
Ocorre o desvio da destinação de capital da empresa em equipamentos de
informática (ENTREV16).

Constatou-se que para uma eficiente utilização do SPED na sociedade
será preciso que ocorra uma mudança cultural e, para isso, a população tem que ver
os resultados da utilização desse sistema. Sem que isto aconteça, será morosa a
evolução do SPED.
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4.2.3.2 De que modo o SPED, como novo modelo de fiscalização, pode melhorar as
relações entre empresas, contadores e órgãos fiscalizadores

Como reflexo da utilização do “Governo digital”, que é uma espécie de
fiscalização eletrônica, as prefeituras se tornam mais rápidas e práticas com a
utilização de arquivos digitais. O contato entre empresas e contadores, com a
fiscalização, passa a ser apenas para situações em que há pendências e, ao mesmo
tempo, estas podem ser sanadas, muitas vezes, sem a presença do contribuinte no
prédio da prefeitura. Tudo isso deve gerar um desgaste menor na relação, provocar
a diminuição do número de processos administrativos e tornar o contribuinte mais
responsável para cumprir as obrigações acessória e principal.
Com a implantação desse novo modelo as relações foram facilitadas
municipalmente pela utilização do instrumento da WEB, dando contornos de
modernidade (ENTREV8).

Essa percepção também é a de Duarte (2009), para ele o SPED é um
avanço tecnológico com o objetivo de modernização da sistemática atual do
cumprimento das práticas fiscais.
O SPED possibilita a padronização de informações para a União, os
Estados e os Municípios. Entre a União e os Estados haverá sincronização de
informações e procedimentos, os Municípios devem também se preparar, pois cada
um possui uma legislação própria para o ISS. Acredita-se que, à medida que houver
a evolução do SPED, se reduzirão as obrigações acessórias exigidas pelo Fisco.
Como exemplo:
algumas dispensas, como o Livro de Registro de Apuração de ICMS,
Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com
Mercadorias e Serviços - SINTEGRA e outras (ENTREV3).

Segundo os entrevistados, as relações serão ainda mais claras do que o
Fisco necessita, em vez de se imporem sistemáticas de informações que apenas
trazem benefícios unilaterais, em prol do exercício da fiscalização, e de se propiciar
trabalho, apreensão, prazos exíguos para cumpri-los e, acima de tudo, de forma
compulsória e sem adequada orientação contributiva.
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Haverá padronização das informações para a União, Estados e Municípios
e agilidade nos processos (ENTREV4).
Haverá maior rapidez e precisão no fornecimento das informações
(ENTREV5).
Proporcionará informações mais abrangentes e precisas (ENTREV9).
Talvez como instrumento de informações a serem disponibilizadas ao Fisco
(ENTREV16).
Com as informações via meio magnético diminuirá a necessidade de muitos
contatos entre o Fisco e o contribuinte (ENTREV20).

Ressalta-se, porém, que em um sistema totalmente integrado/digital fica
mais ágil a transferência e o armazenamento de informações e documentos das
empresas para os contadores e órgãos fiscalizadores, sendo fundamental que o
SPED se torne um instrumento facilitador e confiável, quando utilizado como base
de dados reais entre eles.
Fica evidente que o acesso de dados, a transparência e a fiscalização
podem, para os respondentes, melhorar as relações entre empresas, contadores e
órgãos fiscalizadores, como pode ser confirmado pelas entrevistas a seguir:
Facilitar no acesso dos dados (ENTREV7).
O SPED fornecerá uma base de dados com maior abrangência para
estudos e ações do Governo (ENTREV10).
Haverá maior transparência (ENTREV11).
Aumentará a eficiência da fiscalização (ENTREV12).

Por meio do SPED, os indícios de irregularidades serão identificados,
permitindo ao contribuinte as respectivas correções.
Ele facilita o acesso dos dados por parte dos órgãos fiscalizadores
(ENTREV14).

É possível verificar ainda que:
o cumprimento das obrigações acessórias poderá facilitar o
acompanhamento fiscal permitindo o rápido contato entre o físico contato e
gerentes. As dúvidas serão respondidas de forma formal e direta
(ENTREV18).
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O SPED elimina um interminável preenchimento de livros e formulários
referentes às obrigações contábeis fiscais, simplifica

processos e

efetua

padronizações, como redução de burocracia, de mão de obra e de controle e outras.
Por consequência, facilita o inter-relacionamento entre os interessados.

4.2.3.3 Principais repercussões que o SPED traz para empresas, contadores e
órgãos fiscalizadores

Para os órgãos fiscalizadores, o medo do controle do Estado, em relação
à escrita contábil das empresas, será maior enquanto a cultura não for aceita. Com o
passar do tempo, os envolvidos terão consciência da importância e dos benefícios
desse controle.
Para os órgãos fiscalizadores, a utilização do SPED amplia a
competitividade para empresas e contadores, pois as informações são processadas
em tempo real. Quem não tiver competência terá dificuldades de se manter no
mercado. O SPED propicia um monitoramento em tempo real dos contribuintes,
aumenta a demanda de tecnologia e expertise para processamento e análise de
informações eletrônicas de dados, conforme relatos a seguir:
Para o Fisco haverá a redução da sonegação e melhorará o monitoramento
das empresas. Aumentará a competitividade para as empresas e
Contadores (ENTREV3).
Demandará uma maior organização das empresas, e juntamente um maior
controle da movimentação da empresa por parte dos órgãos fiscalizadores
(ENTREV4).

É possível perceber, pelas entrevistas, que os contribuintes passam a ter
suas informações entregues aos órgãos fiscalizadores em tempo real, permitindo
que a fiscalização ocorra de maneira simultânea à transmissão dos dados, conforme
se comprova pelas entrevistas:
Aumentará a facilidade no acesso dos dados (ENTREV6).
Aumentará a rapidez na comunicação entre as partes (ENTREV8).
Proporcionará a agilidade e consistência nas informações (ENTREV12).
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O principal reflexo positivo seria a facilidade (rapidez) no intercâmbio das
informações entre as empresas, Contadores e órgãos fiscalizadores
(ENTREV13).
Obrigará a melhora na qualidade das informações a serem disponibilizadas
ao Fisco (ENTREV15).

Dentro do conjunto de acontecimentos apontados pelos respondentes, a
detecção de erros, os custos, as fraudes, a produtividade, os recursos tecnológicos
econômicos e sociais foram considerados nas entrevistas. Observa-se que haverá
necessidade de empresas, contadores e órgãos fiscalizadores incorporarem esses
quesitos ao SPED.
Ficará
mais
fácil
a
detecções
de
quaisquer
empresas/contabilização pela fiscalização (ENTREV 12).

erros

das

Diminuirá o custo. Melhorará a qualidade de informações deixando o Fisco,
com grande poder de análise (ENTREV19).
Dará mais eficiência ao Estado, maior facilidade e praticidade aos
Contadores e diminuindo os custos às empresas (ENTREV1).
Reduzirá os erros, fraudes e custos; irá melhorar a produtividade com a
utilização dos recursos tecnológicos, e consequentemente, econômicos e
sociais (ENTREV7).
Inicialmente provocará maiores custos (ENTREV11).
A empresa poderá ter menor custo (ENTREV120).

Pôde-se observar, no decorrer das entrevistas, como a burocracia
acarreta para a administração muitas divisões, regras, controles e procedimentos
redundantes, é desnecessária para o funcionamento do SPED. A utilização desse
sistema demanda “menor burocracia” (ENTREV5; ENTREV21).
Outro ponto importante destacado nas repercussões que o SPED traz
para empresas, contadores e órgãos fiscalizadores é a transparência. Isto se
comprova nos seguintes relatos:
Haverá maior transparência e menor intervalo entre o fato e a fiscalização
deste fato (ENTREV9).
Provocará maior transparência (ENTREV10).
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Verificou-se, ainda, que, em cidades com baixo desenvolvimento e
precária estrutura, o acesso para pequenas empresas fica totalmente comprometido,
pois depende de conexões, internet e dispositivos eletrônicos.
Fica inviável, uma vez que nem todos têm o conhecimento necessário e
nem mesmo os equipamentos necessários (ENTREV14).

4.2.3.4 Comentários pertinentes ao SPED

Dentre os comentários feitos pelos órgãos fiscalizadores, destacam-se: o
SPED deu um “alargamento” na economia formal, nos registros oficiais de entrada e
saída de mercadoria, no trânsito de produto sem registro contábil e a economia
informal se encontra em desvantagem por não utilizar o SPED.
É conveniente destacar que as autoridades fiscais precisam visitar as
empresas no intuito de orientá-las, em vez de apenas exigirem, sem tomar
conhecimento das dificuldades naturais das organizações, que precisam “dispor,
também, de mecanismos e empresas para a sua gestão empresarial e, sem
qualquer estrutura ainda sólida, ter que trabalhar para o Fisco, municiando-o com
dados e ou informações ainda não prontas, com substância e ou consolidadas”
(ENTREV4).
Para os órgãos fiscalizadores é “preciso mais tempo de vida do sistema
para analisar sua aplicabilidade e configurações para ser um instrumento eficiente”
(ENTREV6), o que é confirmado pelas entrevistas a seguir:
[...] é prematuro fazer uma avaliação (ENTREV2).
[...] o sistema ainda está necessitando de muitos ajustes (ENTREV3).

Confirmando essa percepção, Santos (2011) relata que o SPED é tão
complexo que mesmo os especialistas na matéria se encontram frequentemente
diante de dificuldades de interpretação do texto constitucional. Pode-se imaginar,
então, o estado de dúvida em que se encontram milhares de empresas Brasil afora,
obrigadas, por força de lei, a se adequarem ao SPED. Porque, para essas
organizações, as dúvidas não são conceituais, mas de ordem prática.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste estudo deve-se à importância do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), o qual se destaca como uma das principais mudanças
tecnológicas em relação à escrituração contábil e fiscal de empresas e também na
forma de fiscalização do Governo, tendo como objetivo principal o combate à
sonegação e o aumento da arrecadação. Apesar de o projeto ter sido implantado há
5 anos, ainda existem muitas dúvidas e necessidade de conhecimento e discussão
sobre esse tema.
Nesse sentido, a proposta deste trabalho foi a de investigar a percepção
de empresas, contadores e órgãos fiscalizadores federais e estaduais da RMBH, em
relação à adoção do SPED. Com base no objetivo geral, foram elaboradas quatro
questões que nortearam a pesquisa: (I) descrever o SPED, destacando as principais
mudanças tecnológicas trazidas por ele; (II) analisar o SPED como novo modelo de
fiscalização; (III) analisar a percepção de empresas, contadores e órgãos
fiscalizadores dos efeitos já provocados pela adoção do SPED; (IV) avaliar as
expectativas futuras de órgãos fiscalizadores, de empresas e contadores sobre as
perspectivas na utilização do SPED.
Para obter as respostas a essas indagações, foi elaborado um
questionário, composto por 12 questões fechadas e 4 abertas, tendo por base o
referencial teórico sobre o tema. Após a escolha dos sujeitos a serem pesquisados,
desenvolveu-se uma investigação exploratória e descritiva, com aplicação de um
survey, utilizando-se abordagens quantitativa e qualitativa. Foram aplicados 130
questionários semiestruturados: 32 para empresas (proprietários ou diretores), 51
para contadores e 47 para órgãos fiscalizadores (auditores fiscais do Estado ou
Receita Federal do Brasil) da RMBH.
Na analise dos resultados, com base nos objetivos propostos na
pesquisa, foram feitas questões para certificar se as empresas estavam preparadas
para o SPED. Pelos resultados apresentados, verificou-se que os grupos dos
respondentes formados por empresas, contadores e órgãos fiscalizadores possuem
percepções diferentes. Essas divergências mostraram que, para os órgãos
fiscalizadores, as empresas encontram-se preparadas para o SPED, enquanto a
visão de empresas e contadores contrasta com essa ideia. Sobre a questão de as
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empresas estarem preparadas para o SPED, também nos estudos feitos por Ilarino
(2009) detectou-se esta mesma percepção, a empresa pesquisada pela autora teve
que adquirir softwares, hardwares e contratar mão de obra especializada para
implantação do sistema para atender as exigências do SPED.
Já em relação à redução de custos, verificou-se que para os órgãos
fiscalizadores houve redução de custos em função da adoção do SPED. De forma
contrária a essa percepção, para empresas e contadores isso não ocorreu devido,
principalmente, à necessidade de investimentos adicionais em equipamentos de
informática, treinamento de pessoal e contratação de especialistas. Ortega e
Pilenghy (2011) puderam também comprovar esta percepção. Em seu estudo, esses
autores evidenciaram que uma das desvantagens do SPED foi o aumento de custo
na aquisição de sistemas de informação para atender as exigências do Fisco.
Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram similaridade de
opiniões entre os respondentes, o que permitiu constatar questões como as
destacadas a seguir.
Os respondentes tiveram a percepção de que o SPED foi um marco da
era digital, que ele representa um avanço tecnológico na sistemática do
cumprimento de obrigações acessórias pelas empresas, simplifica processos como
autenticação eletrônica e contribui para a modernização do sistema de fiscalização
tributária. Os órgãos fiscalizadores passam a ter acesso às informações de forma
rápida e interativa por meio de arquivos eletrônicos. Amplia-se o compartilhamento
de dados entre órgãos fiscalizadores e empresas, tornando-os mais eficientes para
identificar e combater fraudes tributárias. A utilização do SPED permite reduzir a
sonegação fiscal e também atua no aumento da arrecadação tributária, devido ao
fortalecimento da fiscalização por meio de arquivos digitais, eliminando etapas na
coleta dos dados. Contribuindo para confirmar as percepções dos respondentes
desta pesquisa, Geron et al. (2009), em estudo sobre o SPED e a percepção dos
contribuintes em relação aos impactos da sua adoção, concluíram também que esse
sistema constitui-se em uma revolução caracterizada pela transição da contabilidade
em papel para a digital, o que poderá gerar significativa redução nos custos,
combate à sonegação, além de possibilitar o cruzamento de informações entre
contribuintes para a verificação de ocorrência de sonegação fiscal de maneira
eletrônica por um sistema criado para essa finalidade, e não mais de forma manual.
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A pesquisa demonstrou que tanto os contadores como as empresas e os
órgãos fiscalizadores ainda não estão totalmente preparados para o SPED, tendo
muito a aprender sobre o tema. As organizações devem se preparar e padronizar
seus processos para se adequarem à era digital, os contadores precisam se
preparar para a nova realidade trazida pelo SPED e os órgãos fiscalizadores
necessitam adequar-se ao novo modelo de fiscalização. A profissão de contador
passou a ser mais valorizada com o advento do SPED. Isso porque, para o
entendimento e a operacionalização, haverá necessidade de atuação do profissional
da Contabilidade. Ilarino (2009), em estudo sobre o SPED e os impactos da sua
implantação em uma empresa do ramo da indústria automobilística, reforça os
apontamentos desta pesquisa. Com base nos relatos desse autor, a implantação do
sistema causou impactos em diversas áreas da empresa, não só na contabilidade,
mas também em áreas como a de TI e a de logística; as informações para os órgãos
fiscalizadores passaram a ser enviadas de forma on-line, obrigando as empresas a
terem maior atenção com as normas do sistema de tributação brasileiro, o que
provocará uma tendência no aumento da procura por especializações na área de
Contabilidade.
Com relação à segurança oferecida pela utilização do sistema, verificouse que o SPED é um meio seguro de transmissão de informações para os órgãos
fiscalizadores. O SPED também provocou mudanças culturais ao substituir os
arquivos no formato de papel pelos eletrônicos, resultando na eliminação da “cultura
do papel”. Com os dados obtidos nesta pesquisa, foi possível avaliar também as
perspectivas de empresas, contadores e órgãos fiscalizadores sobre a utilização do
SPED. Os respondentes destacam os seguintes pontos: as empresas passarão a
ser mais fiscalizadas, haverá redução de sonegação e aumento de arrecadação
fiscal.
Em síntese, pôde-se concluir, com a pesquisa sobre a percepção de
contadores, empresas e órgãos fiscalizadores, que o SPED representa um avanço
tecnológico, moderniza o sistema de fiscalização tributária, provoca inovação nas
práticas de escrituração contábeis e fiscais, gera mudança cultural, exige o
aprendizado de novas metodologias e técnicas, proporciona maior transparência de
informações prestadas pelas empresas, fortalece o controle da fiscalização por meio
de arquivos digitais, reduz a sonegação fiscal e aumenta a arrecadação do Governo.
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Ao realizar a pesquisa, o investigador deste estudo se confrontou com a
limitação referente ao número de publicações e artigos a serem consultados, pela
escassez de material acadêmico sobre o tema abordado.
Recomenda-se que outros pesquisadores deem continuidade ao estudo
do construto aqui abordado, com a ampliação do número de respondentes. Entendese que, dessa maneira, será possível a obtenção de outros resultados quanto à
percepção de empresas, contadores e órgãos fiscalizadores. Pode-se ainda aplicar
o mesmo questionário em regiões diferentes, a fim de comparar a percepção do
SPED nas diversas partes do Brasil.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO
FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

As repercussões do SPED: uma análise da percepção
de empresas, contadores e órgãos fiscalizadores na Região Metropolitana de Belo
Horizonte/MG.
PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO:

No quadro a seguir, são apresentadas algumas afirmações. Gostaria que você
indicasse o seu grau de concordância com elas, marcando o nº de 1 a 5 que melhor
expresse sua opinião.
Nº

PERGUNTAS

Com a utilização do SPED,
os órgãos fiscalizadores
ficaram mais eficientes
para identificar e combater
fraudes tributárias.
2
As empresas encontram-se
preparadas para o SPED.
A profissão de Contador
3
passou a ser valorizada
com o advento do SPED.
Com o SPED, aumentou o
4
compartilhamento
de
informações
entre
os
órgãos fiscalizadores e as
empresas.
5
O SPED contribuiu para
redução da sonegação.
6
A arrecadação de tributos
aumentou em função do
SPED.
As empresas estão sendo
7
mais fiscalizadas após a
implementação do SPED.
Houve redução de custos
8
operacionais para sua
entidade, em função da
adoção do SPED.
A
adoção do SPED
9
provocou
investimentos
adicionais na sua entidade.
O SPED tem sido um meio
10 seguro de transmissão das
informações
para
os
órgãos fiscalizadores.
O
SPED
provocou
11 melhorias no cumprimento
das obrigações tributárias
acessórias.
1

DISCORDO
DISCORDO
TOTALMENTE

NEM
CONCORDO CONCORDO
DISCORDO
TOTALMENTE
NEM
CONCORDO

1
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5
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3

4

5

1

2

3

4

5

1

2
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4

5

1

2

3

4

5
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O
SPED
provocou
12 mudanças culturais na sua
entidade
(como,
por
exemplo, a impressão de
Livros e documentos em
papel).

1

2

3

4

5

QUESTÕES ABERTAS
1) Quase seriam os reflexos positivos e negativos que o SPED trará para a
sociedade?

2) De que modo o SPED, como novo modelo de fiscalização, pode melhorar as
relações entre empresas, contadores e órgãos fiscalizadores?

3) Quais as principais repercussões que o SPED trará para empresas, contadores e
órgãos fiscalizadores?

4) Você tem algum outro comentário pertinente?

