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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar de que forma as novas normas de 

escrituração contábil impactaram na estratégia e aprendizado dos serviços contábeis 

dos escritórios de contabilidade de Três Corações. Para esse fim, realizou-se uma 

pesquisa qualitativa descritiva, por meio de um estudo de casos múltiplos. A unidade 

de análise foi composta por 13 escritórios registrados no Conselho Regional de 

Contabilidade de Minas Gerais, onde foram entrevistados os proprietários e 

gestores. Todas as unidades estudadas apontaram que, com o advento das novas 

normas de escrituração contábil - o SPED - houve a mudança de cultura no sentido 

do aprendizado constante, enfatizando contínuos treinamentos, palestras, 

consultorias técnicas, reuniões de aperfeiçoamento mútuo, o que impactou em 

serviços contábeis de maior qualidade.  Observou-se que os escritórios procuram se 

adequar às novas normas, enfatizando a troca de experiência entre os 

colaboradores e o aprendizado organizacional, incorporando ao exercício da 

profissão. Observou-se, também, que poucos escritórios apresentam diversificação 

de serviços, como consultorias e assessorias, evidenciando a importância de seus 

serviços e da informação contábil, revertendo em lucratividade. Analisando os 

resultados, chegou-se à conclusão que os escritórios de contabilidade foram 

impactados pelas novas normas de escrituração de contábil, provocando mudança 

cultural nos escritórios, na prática de escrituração contábil e fiscal, exigiu o 

aprendizado em novas metodologias e técnicas, proporcionando transparência e 

agilidade nas informações prestadas aos clientes, acelerando o processamento das 

informações aos clientes e aos órgãos fiscalizadores.  

 

Palavras-chave: Escritórios de Contabilidade. Estratégia. Normas. Escrituração.      

Sped.  

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The aim of this research was to analyze how the new bookkeeping standards have 

impacted on the strategy and learning process of the accounting services of the 

accounting offices from Três Corações. For this purpose, it was carried out a 

qualitative descriptive search through a multiple case study. The analysis unit was 

composed by 13 registered offices in the Regional Accounting Council of Minas 

Gerais, in which the owners and managers were interviewed. All the units studied 

indicated that, with the advent of the new bookkeeping standards, the SPED, the 

accounting culture changed in the perspective of constant learning, emphasizing 

continuous training, lectures, technical consultancies and mutual improvement 

meetings, generating higher quality accounting services. It was observed that the 

offices are seeking to adapt to the new regulations, focusing on the experience 

exchange among workers and organizational learning, incorporating it to their 

professional practice. It was also noted that few offices present services 

diversification, such as consulting and advisory services, highlighting the importance 

of their services and accounting information, reverting it to profitability. Analyzing the 

output, it was concluded that the accounting offices were impacted by the new 

bookkeeping rules, causing culture change in them, in their bookkeeping and tax 

accounting practice, and it required learning new methodologies and techniques, 

providing transparency and promptness in the information provided to customers, 

speeding up the information processing to the clients and to the inspection agencies. 

 

Keywords: Accounting Offices. Strategy. Standards. SPED. 
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1 Introdução 

 

A contabilidade vem passando por profundas inovações e adequações, decorrentes 

da crescente necessidade de controle por parte das organizações, além de 

respostas rápidas e consistentes advindas das informações inerentes ao processo 

decisório. Segundo Pereira (2011) informações com qualidade e objetividade são 

essenciais para que os processos empresariais tenham êxito.  

 

Com o dinamismo do mercado, as mudanças ocorridas na sociedade e a rapidez 

com que as informações acontecem, o conhecimento e o avanço tecnológico têm 

influenciado na forma com que as informações contábeis são processadas. 

 

A promoção dessa iniciativa impôs a criação do Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED), um instrumento que uniformize e possibilite o intercâmbio de 

informações entre os muitos órgãos públicos de contabilização e fiscalização nas 

esferas federal, estadual e municipal (Brasil, 2012).  

 

Com isso, a contabilidade, mais propriamente os escritórios prestadores de serviços 

contábeis, tiveram que se especializar e buscar um diferencial agregando valor à 

entrega dos serviços prestados. Assim, mudanças também ocorreram no perfil do 

profissional da contabilidade que passou de uma visão apenas técnica para gestor 

de negócios. 

 

Mello (2010) testifica que, neste novo contexto, as empresas passam a ter uma 

preocupação maior com a qualidade das suas informações e, para tanto, realizam 

revisão de seus processos internos, contribuindo para a redução de erros e 

retrabalhos. 

 

Nessa conjuntura, o profissional da contabilidade, além de atender às demandas 

empresariais e fiscais de seus clientes, indicou mudanças no perfil do contador. 

Historicamente, o profissional de contabilidade pouco ou nada usava de estratégia 

para conquistar ou fidelizar seus clientes, uma vez que os clientes permaneciam em 

um mesmo escritório por muitos anos ou por toda vida de uma empresa. Com a 

implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), onde a escrituração 
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contábil se padronizou, as transferências dos clientes de escritórios se facilitaram,  

tornando-se mais frequentes, forçando aos escritórios uma nova orientação para o 

mercado. 

 

Day (1994) retrata a orientação para o mercado como vantagem competitiva, por 

meio de inteligência de mercado e ações de gerenciamento funcional. Sendo que a 

orientação para o mercado, precisa de processo de aprendizagem para que as 

empresas se amplifiquem.  

 

Slater e Narver (1995) sustentam que a orientação para o mercado necessita de 

aprendizagem organizacional, para criar valor superior aos clientes e para que as 

organizações não sejam facilmente imitadas. 

 

Na mesma linha de pensamento, descreveu que a aprendizagem de alto nível usada 

por meio dos gerentes no momento certo, pode resultar em tomadas de decisão 

mais precisas, com clara noção da realidade de toda a equipe. 

 

Essa aprendizagem organizacional é compreendida como estratégia para as 

empresas se permanecerem inteiradas, em face das inquietações e exigências do 

mercado competitivo, acrescidas, assim, ao funcionamento organizacional 

(Khandekar & Sharma, 2006). 

 

A estratégia adotada é capaz de garantir às empresas o diferencial competitivo 

necessário para levá-las a uma posição de liderança. Para mais,  importante do que 

estabelecer novos conhecimentos é fazer conexões com conhecimentos já 

existentes, estendendo a rede de relacionamentos internos e externos da 

organização (Eboli, 2004). 

 

O grande avanço da tecnologia e a necessidade de um número maior de 

informações cada vez mais rápidas e precisas levam os escritórios a buscarem 

soluções mais estratégicas e eficientes, trazendo o sucesso às organizações.  
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Diante deste cenário de mudanças, a implantação de novas estratégias de atuação 

profissional são requisitos fundamentais para atender às demandas de 

implementação do SPED (Campos, 2012). 

 

Desse modo, esse estudo buscou analisar os impactos da nova norma de 

escrituração fiscal na estratégia e aprendizado dos escritórios contábeis. O estudo 

foi realizado nos escritórios de contabilidade registrados no Conselho Regional de 

Contabilidade, na cidade de Três Corações, Minas Gerais. 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. Inicialmente, a Introdução 

descreve o problema da pesquisa, a problematização com a importância do estudo, 

os objetivos geral e específico e as justificativas que motivaram este trabalho. Na 

Fundamentação Teórica apresenta-se a revisão da literatura, que dá moldes e 

suporta a pesquisa. Como direcionamento, estão a estratégia e a aprendizagem 

organizacional que dão suporte às mudanças organizacionais ocorridas, que estão 

centradas nas normas de escrituração fiscal por meio de bases teóricas e estudos 

empíricos. Em seguida, é apresentada a Metodologia com os procedimentos 

metodológicos usados para o alcance dos objetivos da pesquisa, para identificar o 

problema investigado. Na quarta parte são apresentados os Resultados e sua 

análise, confrontando com referencial teórico adotado no trabalho. Finalmente, nas 

Considerações Finais e Gerenciais estão descritas as considerações do autor.   

 

1.1 Problematização 

 

A lei contábil (n° 11.638), foi promulgada em 2007 e começou a valer em sua 

totalidade em 2010 (Lei nº 11.638, 2007). Por meio dela foi que o Brasil adotou as 

Normas Internacionais de Contabilidade, trazendo modificações e impactos ainda 

discutidos na atualidade. Admite que o processo de normatização contábil seja 

centralizado em uma entidade. O que a lei fez foi validar o papel do CPC – Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis, uma instituição independente, que foi constituída 

em 2005 com as características exigidas pela nova lei. Inclusive, o CPC já emitiu 

alguns pronunciamentos técnicos, sendo estes aprovados pela CVM – Comissão de 

Valores Mobiliários (Alberto Neto & Fernandes, 2016). 
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Uma das mudanças é que a Lei 11.638/07, em seu art. 3º, torna extensa a 

obrigatoriedade de seu emprego às sociedades de grande porte, estipulando 

parâmetros monetários fixos para estabelecer as empresas de grande porte como 

sendo aquelas cuja receita anual supere os R$ 300 milhões e os ativos sejam 

superiores a R$ 240 milhões. E, ainda, independentemente de sua constituição 

jurídica ser sociedade anônima ou limitada, passa a ter obrigatoriedade de manter 

escrituração contábil e de elaborar demonstrações financeiras com observância nas 

disposições da lei (Alberto Neto & Fernandes, 2016; Lei nº 11.638, 2007). 

 

Há também indicação para que as PMEs (Pequenas e Médias Empresas) dessem 

início para examinar e pesquisar o impacto sobre seu ajustamento, com um prazo 

diferenciado, podendo fazer a adaptação ao novo padrão contábil em 2013, porém, 

em virtude de sua complexidade, este segmento ainda não obteve ajustamento total 

nesse novo contexto contábil (Martins, 2016). 

 

Para evitar medidas punitivas, o segmento das PMEs precisa conhecer 

profundamente o novo padrão contábil, ou seja, entender as normas aplicáveis à 

este segmento e estudar as normas do CFC – Conselho Federal de Contabilidade 

TG 1000 e ITG 1000 e OTG 1000 para as MEs e EPPs (Conselho Federal de 

Contabilidade [CFC], 2012). 

 

Outros pontos significativos das novas normas são: o tratamento fiscal da 

escrituração contábil para fins tributários e a distribuição de lucros, que independe 

do regime tributário como o Simples, Presumido ou Real, com maior impacto no 

Regime Tributário Lucro Real. Pode-se também destacar entre as novidades 

trazidas pela lei, a possibilidade da RFB – Receita Federal do Brasil desclassificar a 

contabilidade da empresa e arbitrar o lucro desta para fins fiscais, caso ela não 

tenha adotado as novas normas contábeis na sua escrituração contábil e entregue à 

RFB pelo SPED ECD – Sistema Público de Escrituração Digital: Escrituração 

Contábil Digital (Souza, Kruger, Mazzioni, & Petri, 2015). 

 

O propósito de todas as interpelações da Nova Lei Contábil está centrado na busca 

pela convergência das normas brasileiras de contabilidade ao padrão internacional, 

com o intuito de transformar a contabilidade em uma linguagem internacional de 
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forma homogênea para a exigência do mercado de capitais, hoje, totalmente 

globalizado (Alberto Neto & Fernandes, 2016). 

 

No meio empresarial brasileiro, escrituração é o nome que a legislação escolheu 

para exprimir o ato de se efetuar lançamentos em contas, geralmente para fins 

contábeis, subsequente compilados em livros e/ou fichas. Assim, além de 

escrituração contábil, também são comuns as expressões ‘escrituração mercantil ou 

comercial’ e ‘escrituração tributária ou fiscal’ (Tax Contabilidade, 2017). 

 

A Escrituração Contábil Digital, plano do Governo brasileiro que atualizou as 

relações entre o Estado e os contribuintes, está com algumas alterações na nova 

versão do Manual 2017. A ECD foi instituída há 10 anos com o objetivo de trazer 

para dentro do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) operações contábeis 

com maior qualidade, agilidade e segurança, reduzindo, assim, a burocracia e 

otimizando os processos. 

 

O SPED é uma sistemática recente e complexa, que exige uma impecável 

adaptação dos processos internos das organizações com os demais processos 

externos. Tal colaboração poderá oferecer ganhos consideráveis na gestão tributária 

das organizações, devido as empresas terem informações suficientes para ‘acalmar’ 

o fisco, e ainda as utilizarem para gerir seus negócios, diferenciando-se de seus 

concorrentes por meio de decisões inteligentes e bem fundamentadas (Trolesi, 

2017). 

 

Para Silva (2012), ao se observar estrategicamente o ambiente competitivo das 

organizações na atualidade, o cenário que se apresenta é de inúmeros desafios, 

dentre os quais se destacam: concorrência consideravelmente maior e de paradeiro 

desconhecido; constantes mudanças dos mercados; fugacidade das estratégias das 

organizações e suas vantagens competitivas e novas tendências sociais, 

tecnológicas, econômicas, demográficas, políticas e organizacionais em que, 

necessariamente, precisam se adaptar. 

 

Silva (2012) pondera que, embora arriscar faça parte da estratégia, conhecer e 

gerenciar os riscos é administrar o futuro.  
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É necessário adotar estratégias em serviços que possam começar com uma visão 

do local, como também do objetivo do empreendimento. Esta estratégia é formulada 

abordando questões a respeito do mercado-alvo, do conceito em serviços, da 

estratégia operacional e do sistema de prestação de serviços (Gianesi & Corrêa, 

1994). 

 

Pode-se considerar que agir estrategicamente significa posicionar-se 

competitivamente de forma singular e sustentável, desenvolvendo atividades de 

forma diferenciada dos concorrentes ou implantando-as de forma diferente. Para 

tanto, objetiva-se desenvolver um padrão de competitividade que não possa ser 

facilmente reproduzido pelos concorrentes (Silva, Tenca, Schenini, & Fernades, 

2004).  

 

Assim, competência empresarial determina o paradigma organizacional que pode 

ser entendido como um conjunto de referência e regras de atuação da empresa que 

condiciona e limita sua forma de pensar e de agir. Considerado como as verdades 

da organização, condiciona e busca soluções de problemas dentro do campo de 

atuação da empresa. Essas verdades podem determinar obstáculos culturais que 

prejudicam ou impeçam a implantação das grandes transformações estratégicas 

necessárias à empresa. Pois a estratégia competitiva, por sua vez, deve estar 

associada à gestão estratégica que é um processo ordenado, planejado, conduzido 

e executado pela alta direção da organização e compartilhado por toda a empresa 

(Branco & Castelo, 2011).  

 

Um dos aspectos importantes para a definição dessas estratégias é a orientação, 

porque por meio dela a performance empresarial pode ser melhorada. Buscou-se, 

com o trabalho, demonstrar que a orientação para o mercado pode trazer maior 

vantagem competitiva às empresas, contribuindo para a sobrevivência e o 

desenvolvimento delas. 

 

A gestão estratégica é hoje um dos principais desafios de gestores em todas as 

organizações. O mercado está cada vez mais imprevisível e competitivo, 

aumentando a necessidade de um gerenciamento com foco numa gestão 

estratégica contínua. Para todo gestor que realmente deseja tornar-se um executivo 
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de sucesso, é preciso começar a entender melhor como funciona a gestão 

estratégica, especialmente para o desenvolvimento das empresas de pequeno porte 

(Couto, 2012).  

 

Assim, a aprendizagem organizacional busca alinhar o que os indivíduos podem 

fazer (capacidade) com o que querem fazer (motivação) e o que é preciso saber 

(foco) para que assim melhore a aprendizagem individual. Partindo do exposto, 

justifica-se a relevância desse tema de estudo para organizações atuais; cada teoria 

busca analisar a formação de relacionamentos com a aprendizagem organizacional 

e, desta forma, a discussão sobre diferentes abordagens com a aplicação em 

estudos de caso oportuniza um aprofundamento do tema e o entendimento de todo 

o processo (Alves & Pereira, 2013). 

 

Na compreensão da aprendizagem organizacional deve-se explorar a forma pela 

qual as empresas constroem, incrementam e organizam conhecimento e rotinas, e 

as suas relações com resultados e processos que ocorrem no interior das 

organizações. Tal estudo deve incorporar o seguinte conjunto de premissas: • A 

aprendizagem geralmente tem consequências positivas, mesmo quando os 

resultados são negativos, pois o produto deste processo está na compreensão das 

relações de causa-efeito; • Mesmo que o aprendizado centre-se no indivíduo, as 

empresas também podem aprender, pois pode-se estabelecer uma representação 

social ao processo de aprendizagem organizacional; • A aprendizagem ocorre 

através de todas as atividades da empresa, em diferentes processos e em diferentes 

níveis (Fernandes, 2004). 

 

Sinkula (1994), afirma que os acadêmicos de Marketing buscam maior entendimento 

sobre o uso das informações de marketing nas empresas, sendo que a 

aprendizagem organizacional pode auxiliar para que isso aconteça. 

 

“A finalidade das estratégias é estabelecer quais serão os caminhos, os cursos, os 

programas e ações que devem ser seguidos para serem alcançados os objetivos, 

metas e desafios estabelecidos” (Oliveira, 2007, p. 177). 
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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. 

 

Formulou-se a seguinte questão de pesquisa: De que forma as novas normas de 

escrituração contábil impactaram na estratégia e aprendizado dos serviços contábeis 

dos escritórios de contabilidade de Três Corações? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar de que forma as novas normas de 

escrituração contábil impactaram na estratégia e aprendizado dos serviços contábeis 

dos escritórios de contabilidade de Três Corações.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Descrever as novas normas de escrituração fiscal, destacando as principais 

mudanças tecnológicas trazidas por ela. 

 Identificar as facilidades e dificuldades para adaptação às novas normas. 

 Verificar de que forma a adoção das novas de escrituração fiscal impactou as 

mudanças nos escritórios. 

 Verificar de que forma as novas normas de escrituração fiscal impactaram na 

estratégia dos escritórios contábil. 

 

1.3 Justificativa 

 

A partir de 2006, o Brasil adotou o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), 

cuja a finalidade é a aproximação dos órgãos fiscalizadores de seus contribuintes. 

Seus objetivos são melhorar o controle do sistema tributário, obter informações dos 

contribuintes de forma digital e em tempo real e proporcionar uma fiscalização mais 

efetiva, aumentando, assim, a arrecadação.  
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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, afim de aumentar a arrecadação de impostos e combater as fraudes.  

 

Diante do novo cenário tributário e das profundas mudanças na escrituração 

contábil, investigar os impactos das novas normas de escrituração contábil no 

aprendizado e nas estratégias organizacional dos escritórios de contabilidad, se 

torna relevante para acadêmico, para os gestores de empresas e para os 

profissionais da área de contabilidade.  

 

De acordo com Coelho (2012), com um cenário de tantas incertezas e mudanças, é 

fundamental que as empresas procurem se valer de profissionais especialistas.  

 

Não resta dúvida de que o impacto das novas normas de escrituração contábil, do 

sistema (SPED) no dia a dia das empresas é grande e se faz imprescindível que 

elas busquem a orientação de um bom contador ou empresa de contabilidade, 

visando adaptar seus sistemas e processos à nova realidade. 

 

Diante do exposto, as organizações têm exigido profissionais mais atualizados e 

preparados com foco na gestão empresarial e na tomada de decisão, dispostos a 

enfrentar os desafios das constantes mudanças.  As mudanças estão acontecendo e 

poucos estão cientes de que a principal mudança deve ser o conhecimento. 

Portanto, há uma necessidade de aprendizado continuado e permanente, pois as 

novas tecnologias não estão tornando obsoletos os professores, escolas, 

profissionais e estudantes, e, sim, redefinindo os seus papéis. 

 

Quanto as empresas, a contribuição esperada se deu por meio do conhecimento 

oferecido pelo trabalho no entendimento da importância da orientação para o 

mercado, da busca da orientação para aprendizagem e da melhoria da performance 

empresarial. Thorpe e Beasley (2004) afirmam que as pesquisas sobre performance 

empresarial são divididas em duas dimensões: a cognitiva e a de dimensão social da 

organização.  
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Os autores perceberam que há pouca influência dos moderadores ambientais inter-

relacionando orientação para o mercado e desempenho empresarial, “justamente 

porque os benefícios da orientação para o mercado são sentidos em longo prazo, 

enquanto essas turbulências do ambiente são momentâneas” (Perin, Sampaio, & 

Faleiro, 2004, p. 81). 

 

Conforme Mello (2010), este tipo de pesquisa se faz necessário, visto que o novo 

cenário proporciona importantes instrumentos de redução de custos e de gastos, 

eliminação da digitação manual, além de outros ganhos potenciais decorrentes da 

eventual revisão de processos internos. 

 

As empresas têm a possibilidade de estudar e adotar estratégias mais eficazes de 

relacionamento com distintos grupos de clientes, formatando o atendimento e 

personalizando-o.  

 

A importância do tema estratégia e aprendizagem para a Administração é que a 

estratégia não é um plano rígido, deve ter flexibilidade para considerar os ajustes 

que precisam ser feitos ao longo do caminho. Acima de tudo é uma oportunidade de 

aprendizado para toda a empresa. Afinal, em tempos de bonança ou de crise, a 

empresa vencedora é aquela que se destaca pela sua capacidade de atuação 

coesa, forte e direcionada.  

 

Essa nova realidade tem valorizado o profissional contábil de uma forma 

espetacular. Porém, os profissionais têm que estudar e se manter atualizados, pois o 

ritmo das mudanças está transformando todos em aprendizes. É preciso que os 

profissionais voltem a estudar para que possam se atualizar e atender às 

necessidades do mercado de fornecer informações rápidas e corretas para a tomada 

de decisão dos administradores das organizações. 
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2 Referencial Teórico  

 

Este capítulo apresenta três construtos que fundamentam o trabalho trazendo como 

conceitos teóricos: a estratégia organizacional com uma base conceitual e o 

planejamento estratégico; a aprendizagem organizacional; e normas de escrituração 

fiscal de forma a possibilitar um entendimento mais detalhado da escrituração 

contábil fiscal – ECF; e o uso do SPED. 

 

2.1 Estratégia organizacional 

 

A ideia de estratégia surgiu das campanhas militares, cujos resultados bons ou 

maus, teriam sido, em grande parte, fruto de mentes estratégicas. Como nomes de 

fama e de maiores sucesso, podemos citar três grandes estrategistas: Aníbal Barca, 

de Cartago; Alexandre, "O grande", da Macedônia; e Júlio César de Roma, 

representados em diversos textos, livros e até mesmo filmes, como estrategistas, os 

três podiam contar com seus generais, capitães e demais representantes do seu 

poderio de guerra ou militar, para saber as reais condições de seus guerreiros e de 

cada parte de suas legiões, cavalarias, arqueiros e tantas outras (Rocha & 

Christensen, 1995). 

 

Para realização de uma boa estratégia é necessário que o primeiro passo seja o 

verdadeiro conhecimento do que você tem na mão, daí em diante analisar os 

possíveis cenários para traçar uma estratégia de ataque. 

 

No contexto organizacional, a estratégia corresponde à capacidade de se trabalhar 

contínua e sistematicamente o ajustamento da organização às condições ambientais 

que se encontram em constante mudança, tendo sempre em mente a visão de futuro 

e a perpetuidade organizacional. Estratégia organizacional é a arte de planejar e 

colocar o plano em ação, com o objetivo de alcançar algo desejado pela organização 

levando em consideração os fatores internos (forças e fraquezas) e os externos 

(ameaças e oportunidades) (Marcondes, 2015). 
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É uma forma de direcionar a organização ao aproveitamento dos recursos 

disponíveis e orientar um caminho a seguir, perante aos diferentes desafios e 

objetivos. 

 

Muitas são as definições de estratégia, não existindo um conceito único e definitivo. 

O vocábulo teve vários significados ao longo do tempo, com diferentes amplitudes e 

complexidades. É necessário que as organizações estabeleçam uma estratégia 

organizacional adequada que se fundamente em dois fatores: objetivos coerentes e 

compreensão do meio que atuam (Marcondes, 2015). 

 
Desta forma, a estratégia é a ação relacionada com objetivos, desafios e com 
modos de persegui-los, o que afeta a empresa como um todo, ou seja, é um 
conjunto de linhas administrativas básicas que especificam a posição da 
empresa diante dos seus produtos e mercados, as direções em que ela busca 
se desenvolver ou se transformar, os instrumentos competitivos que ela 
utilizará, os meios pelos quais entrará em novos mercados, a maneira pela 
qual configurará seus recursos, as potencialidades que procurará explorar e, 
inversamente, as fraquezas que poderá evitar; representa a definição do 
caminho mais adequado a ser seguido pela empresa para alcançar uma 
situação desejada (Oliveira, 2001, p. 293). 

 
O significado da estratégia tem evoluído ao longo da história, em especial à medida 

que a sociedade avançava da sociedade industrial para a sociedade do 

conhecimento. Ao mesmo tempo, a responsabilidade pela formulação da estratégia 

deixou de ser responsabilidade do principal executivo para se tornar 

responsabilidade de todos na organização. Na era do conhecimento, todos os 

colaboradores de uma empresa são considerados os novos estrategistas (Herrero, 

2005).  

 

A estratégia é uma questão de vital importância para empresas e instituições, pois é 

ela que possibilita a sobrevivência ou a ruína de um negócio.  

 

De acordo com Mintzberg (2001), a estratégia não é um conceito único e acabado. 

Partindo desse raciocínio, adotou, então, cinco definições formais de estratégia: os 

5P's da Estratégia, a saber: Estratégia como plano (PLAN): há uma diretriz (ou um 

conjunto delas) com a finalidade de assegurar que os objetivos organizacionais 

sejam alcançados; Estratégia como pretexto (PLOY): trata-se de uma manobra 

intencional para enganar um concorrente; Estratégia como padrão (PATTERN): a 
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estratégia é a "consistência no comportamento", pretendida ou não, especialmente 

em um fluxo de ações; Estratégia como posição (POSITION): é a maneira como a 

organização se posiciona perante o ambiente externo e interno; e Estratégia como 

perspectiva (PERSPECTIVE): é o conjunto de normas, intenções, valores e 

comportamentos difundidos e compartilhados sobre uma marca comum, que lhes 

permite cooperar com eficiência na produção de produtos e serviços que entregam 

valor aos seus clientes.  

 

De modo geral, a noção de estratégia recebe diversas significações a depender do 

contexto em que está inserida, estando inicialmente associada às ciências militares 

(rememora-se aqui os ensinamentos de Sun Tzu) e evoluindo ao ponto de ser tornar 

elemento importante nas rotinas empresariais. 

 

No contexto organizacional, a estratégia pode ser conceituada das diversas formas, 

dentre as quais o processo de: 

 

... criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente conjunto de 
atividades. Se houvesse apenas uma posição ideal, não haveria a 
necessidade de estratégia. As empresas enfrentariam um imperativo simples 
– ganhar a corrida para descobrir e se apropriar da posição única. A essência 
do posicionamento estratégico consiste em escolher atividades diferentes 
daquelas dos rivais. Se os mesmos conjuntos de atividades fossem os 
melhores para produzir todas as variedades de produtos, para satisfazer 
todas as necessidades e para ter acesso a totalidade dos clientes, as 
empresas simplesmente se alternariam entre eles e a eficácia operacional 
determinaria o desempenho (Porter, 1999, p. 63). 

 

As organizações empresariais estão inseridas em um contexto mais amplo do que 

seu próprio alcance ou extensão geográfica, sendo incursa a diversas interferências 

que impactam diretamente no seu desempenho mercadológico, independentemente 

do setor ou seguimento escolhido. A figura abaixo demonstra os fatores externos à 

atividade empresarial.  
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Figura 1  
Fatores externos à atividade empresarial. 
Fonte: Administração Conecta (2015). 

 

Às influências tanto positivas quanto negativas, sobretudo, de natureza externa, de 

modo que, ainda que haja um planejamento e acompanhamento do microambiente, 

não é possível o controle do macroambiente e de todos os interessados 

(stakholders).  

 

Assim, é impossível estabelecer uma garantia de resultado ou de lucratividade para 

uma organização empresarial, pelo contrário, no atual contexto econômico, os 

desafios e, principalmente os riscos, são ainda maiores. Sobre as influências 

externas no desempenho empresarial é oportuno indicar: 

 

... Uma empresa deve manter um constante acompanhamento da evolução 
de todos estes fatores para garantir o funcionamento da empresa. Um 
administrador deve analisar os detalhes do entorno para aproveitar as 
oportunidades e superar os desafios que o mundo apresenta. É preciso 
controlar o capital, os ativos e passivos, para conhecer os limites ou o 
potencial que possuem nossas operações em uma determinada região. É 
necessário considerar as mudanças tecnológicas, porque a tecnologia 
oferece grandes vantagens competitivas às organizações que sabem 
incorporar com antecedência novos dispositivos e métodos que permitam 
otimizar os processos de produção (Fundação Universitária Iberoamericana, 
2014). 
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Como toda e qualquer atividade humana, tem-se que a atividade empresarial está 

sujeita a inúmeros riscos, inexistindo um empreendimento com estimativa e certeza 

de resultados. 

 

É evidente que, por mais que as organizações estivessem preparadas, o atual 

estado de desorganização política e econômica nacional impactou de alguma forma 

o desempenho e faturamento das empresas de um modo geral: 

 
... Todas essas crises são multifacetadas e carregam diversos motivos 
explicativos. Contudo, há sempre um fator decisivo que justifica o caráter 
extraordinário que as diferencia das demais crises ao longo dos ciclos 
econômicos. Assim, a crise dos anos 1930 foi detonada pela crise 
internacional, a crise dos anos 1980 explica-se pela dívida externa brasileira, 
nos 1990 o confisco das poupanças foi a principal razão para a gravidade da 
crise. Já a principal causa da crise atual foi o choque recessivo de 2015. Além 
disso, a recessão atual promete a mais demorada a retomar o patamar de 
renda do ano base. Mesmo em um cenário otimista de crescimento do PIB de 
1% em 2017, 3% em 2018 e 3% em 2019, a retomada do patamar do PIB de 
2014 só pode acontecer em 2020.... (Mello & Rossi, 2017). 

 

Sobre a existência de riscos em toda e qualquer atividade empresarial, Donaldson 

(2012), salienta que em todo negócio há um risco embutido e em uma contrato de 

serviço, fica para o contratado assumir esses riscos na contratação dos 

trabalhadores escolhidos pela contratante, porém sem assumir os riscos da 

operação. 

 

Sobre um contexto interdisciplinar, ressalta-se que o risco é inerente à própria 

concepção de atividade, como se pode verificar da análise e descrição do Princípio 

da Inerência ao Risco: 

 
O risco é inerente a qualquer atividade empresarial. A prosperidade ou o 
fracasso da empresa estão sempre sujeitos a determinada margem aleatória; 
não dependem de fatores inteiramente controláveis e antecipáveis pelo 
empresário. A inerência do risco da empresa, esclareça-se, não pode servir 
de escusa para o empresário furtar-se às suas responsabilidades. Trata-se, 
ao contrário, de princípio informador da interpretação das normas jurídicas 
aplicáveis à crise da empresa, inclusive no circunscrever do exato âmbito de 
incidência das normas sancionadoras da falência fraudulenta ou criminosa. 
Pelo princípio da inerência do risco a qualquer atividade empresarial, 
reconhece-se que a crise pode sobrevir à empresa nos casos em que o 
empresário e o administrador agiram em cumprimento à lei. O princípio da 
inerência do risco é legal, especial e implícito (Coelho, 2015, p. 97). 
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Desta forma, por mais que haja elementos indicativos de cenário, é impossível 

prever eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de fatores externos. E neste 

contexto que também se insere a estratégia organizacional (Ribeiro, 2008). 

 

Da noção apresentada, revela-se que a estratégia pode estar associada com a 

busca de uma posição de exclusividade e valor único em um contexto 

mercadológico, ou seja, é estratégica a organização que apresenta soluções 

únicas/inexistentes ou que se diferencia dos demais concorrentes (Mintzberg, 

Ahlstrand, & Lampel, 2010). 

 

A ideia de estratégia pode ser vista, também, como sendo um modelo de decisão no 

qual a organização empresarial estabelece e informa seus objetivos, constrói 

políticas e os caminhos necessários para o alcance dos mesmos, além de descrever 

os responsáveis pela execução e os resultados a serem obtidos sejam de natureza 

econômica ou não, considerando o que argumenta (Andrews, 1991). 

 

Mintzberg et al. (2010),afirmam que a estratégia é determinada pela sua  eficácia 

para uma organização empresarial tanto do aspecto externo quanto da perspectiva 

interna compreendendo uma série de ações e medidas admitidas em resposta a 

alguma situação específica. 

 

Não obstante as suas diversificadas configurações, tem-se que a noção de 

estratégia, especialmente no aspecto organizacional, resulta na influência de fatores 

como a própria organização e o ambiente (mercadológico) no qual está inserida, 

influenciando no clima organizacional a todo instante, tanto na sua concepção 

quanto na sua execução. 

 

O estabelecimento de uma estratégia é operação de notória complexidade, uma vez 

que depende de vários processos e envolve elementos de conteúdo e 

procedimentais tendo em vista que, para acarretar um resultado satisfatório exige a 

ampla adesão e participação dos colaboradores, independentemente da posição que 

ocupam, cenário que permite sua implantação e desenvolvimento de maneira 

fragmentada entre os níveis existentes na organização empresarial. 
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Um dos instrumentos mais comuns é a estruturação destes elementos de maneira 

gráfica, tornando facilitada e mais rápida a identificação dos mesmos e permitindo 

uma clareza de ideias para a concepção e execução das estratégias. Tal estrutura 

gráfica recebe a denominação de Análise SOWT ou Análise “FOFA” (Kotler & Keller, 

2006). 

 

A estratégia permite direcionar a organização ao aproveitamento dos recursos 

disponíveis e a orientar um caminho a seguir, perante aos diferentes desafios e 

objetivos, nas perspectivas interna e externa. 

 

Tal instrumento é o caminho mais eficiente para a organização alcançar os seus 

objetivos. Deve envolver toda a organização e seus níveis hierárquicos. A alta 

direção e a média gerência da empresa dispõem um papel principal na definição da 

estratégia e dos objetivos da organização, porque apresentam informações 

privilegiadas e as competências necessárias para conduzir o processo (Meirelles & 

Gonçalves, 1995). 

 

Mintzberg, Lampel, Quinn, e Ghoshal (2006) atribuem estratégia em cinco 

abordagens: plano, manobra, padrão, posição e perspectiva. Como plano, a 

estratégia é um método (intenções conscientes) de ação para diferentes situações, 

que pode ser geral ou específica. Quando a estratégia é específica, ela é vista como 

uma manobra que, muitas vezes, tem a intenção de amedrontar competidores. 

Como um padrão, a estratégia é o próprio padrão de comportamento de uma 

empresa, que pode estar consciente dele ou não. A estratégia como posição, 

identifica qual a situação da empresa no mercado, sua posição no ambiente. E como 

perspectiva, é a visão de mundo que a empresa possui. 

 

2.1.2 Planejamento estratégico 

 

O planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um conjunto de 

providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro tende 

a ser diferente do passado, pois, a empresa tem condições e meios de agir sobre as 

variáveis e fatores de modo que possa exercer alguma influência; o planejamento é, 
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ainda, um processo contínuo, um exercício mental que é executado pela empresa 

independentemente de vontade específica de seus executivos.  

 

As práticas da área fiscal de uma empresa são imensamente importantes no 

processo de tomada de decisões e são elas que asseguram os números usados 

para o planejamento estratégico do negócio (Rezende & Abreu, 2000). 

 

Esse processo de tomada de decisões na empresa deve conter, ao mesmo tempo, 

os componentes individuais e organizacionais, bem como a ação nesses dois níveis 

deve ser orientada de tal maneira que garanta certa confluência de interesses dos 

diversos fatores alocados no ambiente da empresa (Silva, 2009). 

 

O repasse das informações fiscais pode ser realizado através de diversos 

documentos, tais como: relatórios, gráficos, apresentações e planilhas, tudo para 

facilitar na tomada de decisões e garantir a saúde do negócio. Toda atividade de 

planejamento nas empresas, por sua natureza, deverá resultar de decisões tomadas 

a partir do exame do impacto das mesmas no futuro, o que lhe proporciona uma 

dimensão temporal de alto significado (Freitas, 2014). 

 

O Planejamento estratégico é uma etapa de considerável importância na medida em 

que é o processo de seleção dos objetivos de uma organização, com a 

determinação das políticas e dos programas estratégicos necessários para se atingir 

objetivos específicos rumo à consecução das metas: é o estabelecimento dos 

métodos necessários para assegurar a execução das políticas e dos programas 

estratégicos (Padilha, Tonatto, Mattos, & Rodrigues, 2010).  

 

O Planejamento estratégico é o processo de seleção dos objetivos de uma 

organização. É o processo de planejamento formalizado e de longo alcance 

empregado para se definir e atingir objetivos organizacionais. 

 

A estratégia organizacional é vital para o sucesso e perpetuação de uma empresa 

ou negócio. Muitos pensadores debatem sobre como é o processo de formulação de 

uma estratégia. As conclusões são divergentes, porém, consoante a cada realidade, 

tornam-se complementares. 
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Mintzberg (2001) reuniu as várias vertentes e pensadores num único livro, dividindo 

as dez escolas de estratégia em três categorias: Escolas Prescritivas: Escola do 

Design, Escola do Planejamento, Escola do Posicionamento; Escolas Descritivas: 

Escola Empreendedora, Escola Cognitiva, Escola do Aprendizado, Escola do Poder, 

Escola Cultural e Escola Ambiental; e Escola Configurativa: Escola da Configuração. 

 

Mintzberg (2003) afirma a existência de dez escolas de planejamento estratégico e, 

para cada escola, foi definido o adjetivo que melhor parece-lhe captar a visão que 

cada uma tem do processo de estratégia. 

 

As escolas de pensamento de Mintzberg et al. (2010) criaram uma tipologia profunda 

e detalhada dos distintos aspectos da administração estratégica, que resultou na 

existência de dez escolas de planejamento estratégico. 

 

Escola do Design: a formação de estratégia é observada como um processo de 

criação. Busca uma adaptação entre as capacidades internas e as possibilidades 

externas, a fim de estabelecer a empresa em seu ambiente. 

 

A responsabilidade pela percepção e controle da concepção estratégica é do 

executivo principal da organização, o que é criticado, pois a plena participação de 

outros atores enriquece a análise e escolha da melhor estratégia. Seu ponto fraco é 

que não vê o processo de desenvolvimento da estratégia como um processo de 

aprendizado. 
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Figura 2 
Escola de Design. 
Fonte: Mintzberg (1998). 

 

A Escola Design também representa a visão mais influente do processo da formação 

estratégica, usando conceitos-chave que continuam a formar a base dos processos 

de curso de graduação e mestrado em estratégias (Mintzberg, 2003).  

 

O principal ponto dessa escola é a adequação para compreender a estratégia, 

sendo proposto o modelo básico, que contempla avaliações internas e externas, 

retratando, respectivamente, questões como pontos fortes e pontos fracos, assim 

como as ameaças e as oportunidades (Mintzberg et al., 2010). 

  

No entendimento de Ansoff e McDonnell (1993), a estratégia se faz necessária para 

que os objetivos de uma organização mudem drasticamente em consequência de 

transformações importantes no contexto institucional.  

 

Embora existam críticas à Escola do design, principalmente na dificuldade de ter 

consciência dos pontos fortes e fracos sem tê-los colocado em prática, e também ao 

foco no executivo líder como único e principal executivo, além de arquiteto 

responsável pela formulação da estratégia, excluindo assim os demais integrantes 
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da organização, considerando a essência da proposta da escola, que é a análise do 

ambiente interno e externo, esta escola supre as necessidades de 

autoconhecimento do negócio, para definir seu posicionamento no mercado e buscar 

seu diferencial competitivo (Nogueira & Almeida, 2010). 

 

Escola de Planejamento: a formação da estratégia é vista como um processo 

formal, sustentado por técnicas, programas e planos. É feito um estudo formal para 

"pensar a estratégia". A formalidade significa que o processo estratégico pode ser 

decomposto em passos distintos, delineados por listas de verificações e sustentado 

por técnicas como orçamentação, programas e planos operacionais. 

 

Deriva da Escola de Design, mas é mais elaborada, com planos mais complexos e 

controles específicos. Seu ponto fraco é que, apesar de fornecer uma direção clara e 

dar estabilidade à organização, ela mina a flexibilidade. 

 

Sabe-se que ela apareceu essencialmente na mesma época da Escola do Design e 

apresentou semelhanças bem peculiares, sendo tratadas como o modelo SWTO que 

é definido de forma clara e objetiva, junto com a elaboração de orçamentos e planos 

operacionais (Mintzberg et al., 2010). 

 

A Escola do Planejamento se apresenta como uma das maneiras para formalizar a 

organização desses temas e auxiliar na formulação da estratégia, sua 

implementação e seu controle (Mintzberg & Quinn, 2006). 

 

A Escola de Planejamento estabelece que as estratégias são resultado de um 

processo controlado, decomposto em etapas distintas, cada uma delineada por 

checklists e apoiada por técnicas. A responsabilidade por todo o processo está, em 

princípio, com o executivo principal e, na prática, a responsabilidade pela execução 

está com os planejadores. 

 

As estratégias surgem prontas desse processo, como no ‘Sistema de Planos’ 

proposto pelo Stanford Research Institute como mostra  a Figura 3, devendo ser 

explicitadas para que possam ser implementadas por meio da atenção detalhada a 

objetivos, orçamentos, programas e planos operacionais de vários tipos. Uma 
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organização tem que ser capaz de prever o curso de seu ambiente, controlá-lo ou 

simplesmente supor sua estabilidade (Piazza, 2006). 

 

 

Figura 3 
Sistema de Planos sugerido pelo Stanford Research Institute 
Fonte: Mintzberg (1998). 

 

A Escola do Planejamento segundo Mintzberg et al. (2010) é uma das mais 

importantes e completas, dentre as dez escolas. A configuração estrutural de uma 

empresa é resultante de um ajustamento mútuo e permanente das tendências 

internas (centralização, divisões hierárquicas e colaboração) e de fatores 

contingenciais (dimensão e ideia da organização, poder, meio envolvente, estratégia 

da empresa, tecnologia, etc.). 

 

Escola de Posicionamento: a formação de estratégia é vista como um processo 

analítico. O administrador é mais analista, faz uma análise dos fatos passados e dos 

dados estatísticos, a fim de planejar o futuro.  
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Michael Porter (1996) foi o impulsionador desta escola, contribuindo com 

ferramentas como as "cinco forças de Porter", que influenciam a concorrência, e as 

"estratégias genéricas de Porter", que buscam alcançar um desempenho acima da 

média numa indústria.  

 

O papel desta escola é sustentar o processo de formulação de estratégia, e não criar 

estratégias, pois a análise de dados é um processo estático e ordenado e não 

dinâmico, rico e confuso como o de formulação de estratégia. Seu ponto fraco está 

no pragmatismo em concentrar-se em fatores puramente econômicos e 

quantificáveis, desconsiderando outros fatores. 

 

A Escola de Posicionamento defende que estratégias são posições genéricas, 

especificamente comuns e identificáveis no mercado, que é econômico e 

competitivo. O processo de formação de Estratégia é, portanto, de seleção dessas 

posições genéricas com base em dados analíticos. Os analistas desempenham um 

papel importante nesse processo, passando os resultados de seus cálculos aos 

gerentes que oficialmente controlam as opções. Assim, as estratégias saem desse 

processo totalmente desenvolvidas para serem articuladas e implementadas. A 

estrutura do mercado dirige as estratégias posicionais deliberadas, as quais dirigem 

a estrutura organizacional (Mintzberg et al., 2010).  

 

Escola Empreendedora: a formação de estratégia é vista como um processo 

visionário. Este processo está na mente do líder, é o empreendedor que tem uma 

visão de futuro da organização e um senso de direção a longo prazo. Assim, a visão 

estratégica é maleável, deliberada (foco no controle) e emergente (foco no 

aprendizado).  

 

As estratégias visionárias são pró-ativas, com liderança personalizada, o que 

possibilita inovações e diferenciação para a organização. Contudo, por ser 

dependente de um único indivíduo – o líder – a estratégia possui um processo 

obscuro, enterrado na cognição humana (Minadeo, 2008). 

 

De fato, planejar ou raciocinar estrategicamente é fazer planos, e o plano nada mais 

é que a intenção de conquistar determinado objetivo, por sua vez outra intenção! 



39 

Tudo não passa de intenções, visões. É no campo tático, pela decisão tática e 

conquista do objetivo, que essa visão transforma-se em realidade concreta. Mas no 

princípio, quando ainda no pensamento estratégico, estamos num processo 

totalmente visionário (Mintzberg et al., 2010). 

 

A Escola Empreendedora defende que a estratégia existe na mente do líder como 

perspectiva, especificamente um senso de direção em longo prazo, uma visão do 

futuro da organização. O processo de formação da estratégia é, na melhor das 

hipóteses, semiconsciente, enraizado na experiência e na intuição do líder, quer ele 

crie a estratégia ou a adote de outros e a interiorize. O líder promove a visão de 

forma decidida, até mesmo obsessiva, mantendo controle pessoal da 

implementação para ser capaz de reformular aspectos específicos, caso necessário. 

Portanto, a visão estratégica é maleável e, assim, a estratégia empreendedora tende 

a ser deliberada e emergente - deliberada na visão global e emergente na maneira 

pela qual os detalhes da visão se desdobram. A organização é igualmente maleável, 

uma estrutura simples e sensível às diretivas do líder. Muitos procedimentos e 

relacionamentos de poder são suspensos para conceder ao líder visionário uma 

ampla liberdade de manobra. A estratégia empreendedora procura assumir posições 

no mercado para proteção contra as forças da concorrência direta (Mintzberg, 1998).  

 

De acordo com Mintzberg et al. (2010), a Escola Empreendedora vem conquistando 

cada vez mais importância no meio acadêmico e empresarial, e tem despertado 

grande interesse em pesquisadores de diversas áreas. Muito se tem discutido sobre 

uma definição que retrate de maneira consistente as palavras empreendedor e 

empreendedorismo, com o intuito de estudar as ações, comportamentos, 

competências e outros aspectos de relevância no contexto social, econômico e 

organizacional. Segundo a teoria que embasa tal escola, a figura do líder é 

fundamental, pois a organização torna-se sensível ao indivíduo e o ambiente é o 

terreno no qual o líder realiza manobras. Dessa forma, o conceito central desta 

escola é a visão que corresponde à representação mental da estratégia criada. 

 

Escola Cognitiva: a formação de estratégia é vista como um processo mental. É o 

estudo de como os indivíduos processam as informações vindas do ambiente e 

formulam uma estratégia na mente, a fim de categorizar o processo em mapas, 
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modelos, conceitos e esquemas. Assim, o mundo visto pode ser modelado, 

emoldurado e construído.  

 

Compreender a mente humana e como as várias áreas de conhecimento interage na 

mente do estrategista é uma grande contribuição para psicologia cognitiva.  Apesar 

deste mapeamento ainda não ser possível, esta escola reconhece o processo criativo 

mental do estrategista e o quanto esta subjetividade cognitiva é uma incógnita 

interessante a ser desvendada. Seu ponto fraco está na demora, por ter que passar 

por um longo caminho através da psicologia cognitiva (Albuquerque, 2014). 

 

A Escola Cognitiva concorda que um processo cognitivo tem lugar na mente do 

estrategista. Assim sendo, as estratégias emergem como perspectivas na forma de 

conceitos, mapas, esquemas e molduras que dão formas às maneiras pelas quais 

as pessoas lidam com informações vindas do ambiente. Essas informações, de 

acordo com a ala ‘objetiva’ desta escola, fluem através de todos os tipos de filtros 

deturpadores, antes de serem decodificados pelos mapas cognitivos, ou, de acordo 

com a ala ‘subjetiva’, são meramente interpretações do mundo que existe somente 

em termos de como é percebido. Em outras palavras, o mundo percebido pode ser 

modelado, emoldurado e construído. Como conceito, as estratégias são difíceis de 

realizar em primeiro lugar. Quando são realizadas, ficam consideravelmente abaixo 

do ponto ótimo e, subsequentemente, são difíceis de mudar quando não mais são 

viáveis (Mintzberg et al., 2010). 

 

Para Quintela e Cabral (2007), o potencial da Escola Cognitiva é estudar o processo 

de entendimento e de construção de estratégia, estabelecendo um corpo de 

conhecimento resultante deste processo.   

 

Daniels (2004) concebe a personalidade de maneira diferente de Freud, pois seu 

enfoque prende-se mais às características atuais e ao comportamento imediato, 

valorizando mais o presente, ao contrário de Freud, que valorizou mais o passado 

em seu estudo.  
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As premissas de maior destaque desta escola são: as estratégias são resultantes de 

processo cognitivo que tem lugar na mente do estrategista, o mundo visto pode ser 

moldado e remodelado e as estratégias são difíceis de realizarem em primeiro lugar. 

 

Escola de Aprendizado: a formação da estratégia é vista como um processo 

emergente, que procede do comportamento que estimula o pensamento 

retrospectivo para que se possa compreender a ação. A estratégia realiza-se ao 

longo do tempo, através de seus membros, individualmente ou coletivamente.  

 

Assim, o papel da liderança passa a ser de não preconceber estratégias 

deliberadas, mas de gerenciar o processo de aprendizado estratégico, pelo qual 

novas estratégias podem surgir (Mintzberg, 1998). 

 

A contribuição desta escola é importante, pois nem sempre as empresas possuem 

um empreendedor visionário e elas precisam construir estratégias levando em conta 

os diferentes conhecimentos individuais e coletivos, para enfrentar ambientes 

dinâmicos e imprevisíveis. Seu ponto fraco está no seu custo alto, pois leva tempo, 

gera uma quantidade enorme de reuniões, troca de mensagens. 

 

A Escola de Aprendizado identifica que a natureza complexa e imprevisível do 

ambiente da organização, muitas vezes associada à difusão de bases de 

conhecimento necessárias à estratégia, impede o controle deliberado. A formação de 

estratégia precisa, acima de tudo, assumir a forma de um processo de aprendizado ao 

longo do tempo, no qual, limite, formulação e implementação tornam-se 

indistinguíveis. Embora o líder também deva aprender e, às vezes, pode ser o 

principal aprendiz, em geral é o sistema coletivo que aprende: na maior parte das 

organizações há muitos estrategistas em potencial. Este aprendizado acontece de 

forma emergente, pelo comportamento que estimula o pensamento retrospectivo para 

que se possa compreender a ação. Assim, o papel da liderança passa a ser de não 

preconceber estratégias deliberadas, mas de gerenciar o processo de aprendizado 

estratégico pelo qual novas estratégias podem emergir. Dessa forma, as estratégias 

aparecem primeiro, como padrões do passado, mais tarde como planos para o futuro 

e, finalmente, como perspectiva para guiar o comportamento geral. Escola do 

Aprendizado sugere que os estrategistas aprendem ao longo do tempo e, por isso, 
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sabem como proceder. Sustenta-se a visão de que as pessoas, atuando 

especialmente de maneira coletiva, aprendem com as situações e com a capacidade 

das suas organizações lidarem com tais situações (Mintzberg et al., 2010). 

 

Escola do Poder: a formação da estratégia é vista como um processo de 

negociação, utilizando a influência do poder e da política. As estratégias tendem a 

ser emergentes e assumem mais a forma de posições e meios de iludir do que de 

perspectivas.  

 

É subdividida em micropoder (formação de estratégia pela persuasão, barganha ou 

confronto direto entre os atores que dividem o poder na empresa) e macropoder 

(utiliza seu poder sobre os outros e parceiros de alianças para negociar estratégias 

coletivas de seu interesse).  

 

A dimensão política pode ter um papel positivo na organização, pois possibilita 

mudanças necessárias bloqueadas pelas formas mais estabelecidas e legítimas de 

influência. Por outro lado, também pode ser a fonte de muito desperdício e distorção, 

pois as forças integradoras de liderança e cultura são desprezadas pela escola. Seu 

ponto fraco é desconsiderar aspectos como a cultura da empresa e o exercício da 

liderança (Minadeo, 2008). 

 

A Escola do Poder defende que a formação de estratégia é moldada por poder e 

política, seja como um processo dentro da organização ou como o comportamento 

da própria organização em seu ambiente externo. As estratégias que podem resultar 

desse processo tendem a ser emergentes e assumem mais a forma de posições do 

que de perspectivas. O poder micro vê a formação de estratégia como a interação, 

por meio de persuasão, barganha e, às vezes, confronto direto, na forma de jogos 

políticos, entre interesses estreitos e coalisões inconstantes, em que nenhum 

predomina por um período significativo. O poder macro vê a organização como 

promovendo seu próprio bem-estar, por controle ou cooperação com outras 

organizações, por meio do uso de manobras estratégicas bem como de estratégias 

coletivas em várias espécies de redes e alianças. 
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Escola Cultural: a formação da estratégia é vista como um processo coletivo, de 

interação social, baseado nas crenças e nas interpretações comuns aos membros 

de uma organização, as quais são adquiridas através de um processo de 

aculturação ou socialização. Assim, a estratégia assume a forma de uma 

perspectiva inconsciente e de interação social. Nesta visão, é difícil criar novas 

estratégias, pois dependem da aceitação cultural e consenso de expectativas. Seu 

ponto fraco é basear-se apenas no presente, desconsiderando as mudanças que 

estão por vir (Giovinazzo Júnior, 2003). 

 

Segundo a Escola Cultural, a formação de estratégia é um processo de interação 

onde um indivíduo adquire essas crenças por meio de um processo de aculturação ou 

socialização, o qual é em grande parte tácito e não verbal, embora seja, às vezes, 

reforçado por uma doutrinação mais formal. Portanto, os membros de uma 

organização podem descrever apenas parcialmente as crenças que sustentam sua 

cultura, ao passo que as origens e explicações podem permanecer obscuras. Em 

consequência disso, a estratégia assume a forma de uma perspectiva acima de tudo, 

enraizada em intenções coletivas - não necessariamente explicadas - e refletida nos 

padrões pelos quais os recursos ou capacidades da organização são protegidos e 

usados para sua vantagem competitiva. Portanto, a estratégia é descrita como 

deliberada, mesmo que não seja plenamente consciente. A cultura e, em especial, a 

ideologia não encorajam tanto as mudanças estratégicas quanto a perpetuação da 

estratégia existente - na melhor das hipóteses, elas tendem a promover mudanças de 

posição dentro da perspectiva estratégica global da organização. 

 

Escola Ambiental: a formação da estratégia é vista como um processo reativo. A 

organização é passiva, reage ao ambiente, isto é, cria estratégias a partir do que o 

ambiente apresenta. As organizações não visam umas as outras diretamente; em 

vez disso, é o ambiente que estabelece os critérios de adequação.  

 

Nesta escola, ambiente significa tudo o que não é a organização. Assim, os 

processos de estratégias são desenvolvidos pela percepção que se tem do 

ambiente. Seu ponto fraco está em acreditar que o meio ambiente pode ser 

generoso ou complexo, hostil ou dinâmico. 
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A Escola Ambiental identifica que o ambiente, apresentando-se à organização como 

um conjunto de forças gerais, é o agente central no processo de geração de 

estratégia. A organização deve responder a essas forças ou será eliminada.  Assim, 

a liderança torna-se um elemento passivo para fins de ler o ambiente e garantir uma 

adaptação adequada pela organização. As organizações acabam se agrupando em 

nichos distintos do tipo ecológico, posições nas quais permanecem até que os 

recursos se tornem escassos ou as condições demasiado hostis (Herrera, 2007). 

 

Escola da Configuração: a estratégia é vista como um processo de transformação, 

através de mudanças estruturais e inovações. As organizações são percebidas 

como configurações, ou seja, agrupamentos coerentes de características e 

comportamentos.  

 

Para haver uma mudança estratégica, a organização tem que mudar de 

configuração, ocorrendo assim uma transformação da organização. Seu ponto fraco 

é o argumento fraco de que as empresas são estáticas ou só mudam por meio de 

grandes avanços. 

 

A Escola da Configuração, aborda a formação do processo estratégico como uma 

transformação, o que significa que ela proporciona a possibilidade de integrar as 

mensagens das outras escolas apresentadas. A crítica feita a esta escola diz 

respeito ao fato de, nas configurações, haver caricaturas rígidas, mas simplistas 

(estruturas simples, burocracia de máquina e adocracias inovadoras) que proveem 

pouco auxílio, já que as organizações necessitam mapear suas experiências e 

produzir prescrições altamente diferenciadas (Mintzberg et al., 2010). 

 

Assim, as dez escolas de estratégia contribuem para a formação da estratégia de 

uma empresa, pois elas se misturam e se complementam, sendo que a estratégia 

adotada num determinado momento ou situação deverá ser a que melhor atende à 

realidade da empresa (Mintzberg, 2001). 

 

Os defensores da Escola de Configuração acreditam que, na maior parte das vezes, 

uma organização pode ser descrita em termos de algum tipo de configuração estável 

de suas características: para um determinado período de tempo, ela adota uma 
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forma de estrutura adequada a um determinado tipo de contexto, o que faz com que 

ela se engaje em determinados comportamentos que dão origem a um conjunto de 

estratégias.  

 

Esses períodos de estabilidade são ocasionalmente interrompidos por algum 

processo de transformação, um salto quântico para outra configuração. Esses 

estados sucessivos de configuração e períodos de transformação podem se ordenar 

ao longo do tempo em sequências padronizadas, por exemplo, descrevendo ciclos 

de vida de organizações. Portanto, a chave para a administração estratégica é 

sustentar a estabilidade ou, no mínimo, mudanças estratégicas adaptáveis na maior 

parte do tempo e, principalmente, reconhecer periodicamente a necessidade de 

transformação e ser capaz de gerenciar esses processos de ruptura sem destruir a 

organização.  

 

Assim sendo, o processo de geração de estratégia pode ser de concepção 

conceitual ou planejamento formal, análise sistemática ou visão estratégica, 

aprendizado cooperativo ou politicagem competitiva, focalizando conhecimento 

individual, socialização coletiva ou a simples resposta às forças do ambiente. 

Entretanto, cada um deve ser encontrado em seu próprio tempo e contexto. Em 

outras palavras, as próprias escolas de pensamento sobre formação de estratégia 

representam configurações particulares. As estratégias resultantes assumem a 

forma de planos e padrões, posições ou perspectivas ou meios de iludir; porém, 

mais uma vez, cada um a seu tempo e adequado à situação (Mintzberg et al., 2010). 

 

2.2 Aprendizagem organizacional 

 

Tendo em vista as mudanças no cenário mundial e a necessidade constante de 

capacitação das pessoas para acompanhar e gerar essas mudanças, a questão da 

aprendizagem organizacional vem despertando interesse entre as empresas. Pois 

“as organizações só aprendem por meio de indivíduos que aprendem. A 

aprendizagem individual não garante a aprendizagem organizacional. Entretanto, 

sem ela, a aprendizagem organizacional não ocorre” (Senge, 2009, p. 85). 
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Neste contexto, a aprendizagem organizacional possui um papel importante, pois 

contribui para a formação das pessoas e para a mudança da cultura  organizacional, 

bem como forma de agregar valor. Na visão de Motta e Vasconcelos (2004, p. 343), 

“a aprendizagem organizacional implica questionamento e mudança dos padrões de 

ação e formas de comportamento nas organizações, gerando inovação”. 

 

O conceito de Fleury e Fleury (1997, p. 19) é similar ao de Motta e Vasconcellos 

(2004), os autores salientam que “aprendizagem é um processo de mudança, 

resultante de prática ou experiência anterior, que pode vir, ou não, a manifestar-se 

em uma mudança perceptível de comportamento”. Destaca-se, nesse conceito, a 

importância de vivenciar experiências e promover a mudança de comportamento e 

não apenas adquirir conhecimento. 

 

A aprendizagem organizacional está relacionada à ideia de inovação social e 

tecnológica nas organizações. Sendo assim, o conceito de aprendizagem 

organizacional refere-se à institucionalização de regras, aos procedimentos e aos 

estilos gerenciais que promovem a captação e o processamento rápido de 

informações.  

 

Por sua vez, Marras (2000, p. 315) conceituam aprendizagem organizacional como o 

“aprimoramento de questões que dizem respeito à vida da própria empresa, sua 

composição, sua estrutura, seu desenvolvimento, seus pontos fortes e fracos, seu 

presente e seu futuro. É parte do desenvolvimento gerencial e dos talentos da 

empresa”. É uma tendência das organizações modernas instalar centros de 

desenvolvimento e políticas orientadas a esse modelo como alavancas de 

reeducação e atualização constante dos membros da empresa em assuntos internos 

e externos. 

 

A aprendizagem significa mudança sistêmica, mudança nas diversas partes que 

compõem o todo e em suas inter-relações. A aprendizagem implica conflito e ruptura 

com o sistema anterior e a consolidação de um sistema novo. A aprendizagem 

organizacional depende de um processo de mudança organizacional. 
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A mudança gera contradições porque existe ruptura com o antigo sistema, com as 

antigas regras, estruturas e padrões, porém, apesar dessa ruptura, o novo sistema 

só pode ser construído a partir do sistema anterior, que oferece a única experiência 

humana disponível para a consolidação do novo (Motta & Vasconcellos, 2004).  

 

É por intermédio do processo de aprendizagem que as empresas podem 

desenvolver competências essenciais ao seu posicionamento estratégico, pois tal 

processo está intimamente ligado à gestão do conhecimento nas organizações 

(Fleury, 2001). 

 

O processo de aprendizagem na organização ocorre quando ela oferece condições 

às pessoas para que isso ocorra, é um processo contínuo de troca, pois ela 

transfere seus conhecimentos para as pessoas, enriquecendo-as e preparando-as 

para enfrentar novas situações pessoais e profissionais. O mesmo ocorre quando as 

pessoas desenvolvem o aprendizado individual, o qual é compartilhado com a 

organização e capacita a mesma para enfrentar novos desafios (Dutra, 2002).  

 

As empresas buscam desenvolver a capacidade de aprender continuamente a partir 

das experiências organizacionais e a partir disso traduzir esses conhecimentos em 

práticas que contribuam para melhorar o desempenho, tornando a empresa mais 

competitiva.  

 

No entendimento de Dutra (2002, p. 48) “cabe às empresas criar o espaço, estimular 

o desenvolvimento e oferecer suporte e as condições para uma relação de 

alavancagem mútua das expectativas e necessidades”. A empresa não conseguirá 

fazê-lo sem estar em contínua interação com as pessoas e, ao fazê-lo, conseguirá 

alavancar sua competitividade por meio das pessoas. Competitividade, que está 

suportada por um aprendizado da organização que dificilmente é passível de 

reprodução imediata pela concorrência, garantindo à organização um diferencial por 

longo período, longo o suficiente para se colocar mais à frente ainda.  

 

Senge (1990) defende que, para efetivar o processo de aprendizagem é preciso 

considerar cinco disciplinas, as quais devem trazer uma mudança na mentalidade do 

indivíduo. São elas: Domínio Pessoal: através do autoconhecimento, as pessoas 
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aprendem a clarificar e aprofundar seus próprios objetivos, ou seja, desenvolve a 

capacidade de esclarecer o que é importante para o indivíduo, seus objetivos, é uma 

visão da realidade atual, onde estamos em relação ao que queremos. Onde deve 

concentrar suas energias, como desenvolver a paciência e como ver a realidade de 

maneira objetiva.  Modelos Mentais: são as ideias que os indivíduos têm 

enraizadas e que não são traduzidas em ação. São as experiências que influenciam 

o modo de como as pessoas encaram o mundo e suas atitudes. Visão 

Compartilhada: é a visão comum, coletiva da empresa. Consistem em objetivos, 

valores e compromissos que sejam compartilhados em conjunto por membros da 

organização. Aprendizagem em Equipe: consiste em desenvolver inteligência e 

capacidade maior do que a soma dos talentos individuais. Há um propósito comum, 

uma visão compartilhada. A aprendizagem em grupo começa com o diálogo, com a 

capacidade dos membros do grupo em propor suas ideias. Pensamento Sistêmico: 

integra as outras, refere-se à capacidade de estabelecer relações. Só é possível 

entender um sistema observando-o como um todo, não apenas uma ou algumas de 

suas partes. A aprendizagem organizacional pode ser considerada uma resposta 

alternativa às mudanças enfrentadas pelas empresas, em que se busca desenvolver 

a capacidade de aprender continuamente e traduzir esses conhecimentos em 

práticas que contribuam para um melhor desempenho, tornando assim, a empresa 

mais competitiva.  

 

Para se obter uma aprendizagem organizacional eficiente, capaz de tornar uma 

organização cada vez melhor no processo de aprender é necessário considerar as 

“Cinco Disciplinas” da organização que aprendem estão descritas a seguir (Senge, 

2004). 

 

Domínio Pessoal começa pela forma da abordagem e deve ser considerando como 

uma disciplina, como uma série de práticas e princípios que devem ser aplicados. 

Através da prática contínua tornam-se úteis. Sendo que os princípios e as práticas 

apresentados a seguir preparam o “campo” para a constante expansão do domínio 

pessoal. Domínio pessoal é a expressão usada para a disciplina do crescimento e 

aprendizado. Em que pessoas com altos níveis de domínio expandem 

continuamente sua capacidade de criar em sua vida os resultados que almejam e é 
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dessa busca contínua pelo aprendizado que surge o espírito da organização que 

aprende. 

 

O domínio pessoal agrega dois movimentos, sendo que o primeiro é o contínuo 

esclarecimento do que é importante. Ou seja, as vezes as pessoas ficam tanto 

tempo tentando resolver os problemas que se esquecem dos verdadeiros motivos 

pelos quais se está tentando resolver o problema É a aptidão fundamental para que 

uma pessoa possa ampliar seus próprios valores e não se deixar levar pelas 

circunstâncias. É o conhecimento de si mesmo, que vai muito além das habilidades 

e da competência, apesar de se basear nelas. Vai além da revelação e da abertura 

espiritual, embora exija crescimento espiritual. 

 

O segundo movimento é aprender continuamente em como ver a realidade atual 

com mais clareza. Para exemplificar, é citado um caso comum, onde pessoas estão 

envolvidas em relacionamentos contraproducentes e permanecem nesse estágio 

alimentando a ilusão de que está tudo bem. A essência do domínio pessoal é 

aprender a gerar e sustentar a tensão criativa que faz com que pessoas e empresas 

atinjam os resultados almejados. 

 

Desta forma, domínio pessoal sugere um nível especial de proficiência, tanto no 

aspecto pessoal como profissional. E pessoas que possuem esse alto nível de 

domínio pessoal compartilham várias características básicas, a saber: ● Possuem 

senso de propósito especial, por trás de suas visões e metas. ●Elas veem a 

realidade atual como uma aliada, não como uma inimiga. ● Aprendem a perceber e 

trabalhar com as forças da mudança, em vez de resistir a elas. ● Encaram uma 

visão como um chamado e não apenas uma boa ideia. ● São profundamente 

curiosas. ● São continuamente comprometidas a ver a realidade de forma precisa. ● 

Sentem-se conectadas aos outros e a vida em si. ● Acreditam ser parte de um 

processo criativo maior, o qual pode ser influenciado, mas não pode ser controlado 

unilateralmente. ●Vivem em um estado de aprendizagem contínua. Elas nunca 

“chegam lá”, sempre estão lançando novos objetivos. ● Tomam iniciativas, são mais 

criativas. ● Têm senso abrangente e profundo de responsabilidade pelo seu 

trabalho. ● Aprendem mais rápido. 
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Porém, domínio pessoal não é algo que se possua, é um processo, uma disciplina 

para o dia a dia, durante toda a vida. Onde as pessoas com níveis elevados de 

domínio pessoal são profundamente conscientes de sua incompetência, de sua 

ignorância e dos pontos que necessitam ser melhorados, porém possuem grande 

autoconfiança, mesmo frente a opiniões contrárias, sabem que por traz dos desafios 

estão as recompensas. Deste modo, na busca do domínio pessoal dois motivos são 

estimulados: um deles mais próximo do próprio coração e o outro, igualmente 

importante, é o impacto que o pleno desenvolvimento pessoal pode ter sobre a 

felicidade individual, ou seja, a busca da realização profissional (Eyng, 2006). 

 

Os Modelos mentais são os que reconhecem que os conhecimentos, hábitos e 

crenças determinam a percepção e interpretação de tudo o que acontece no mundo, 

nos negócios, na família. Impedindo, muitas vezes, mudanças administrativas de 

serem postas em prática por conflitarem com modelos mentais tácitos e poderosos, 

os quais incluem ideias arraigadas e paradigmas que interferem sobre as atitudes e, 

muitas vezes, sem que as pessoas tenham consciência dessa interferência. É ainda, 

o mapa de identidade, das ideias mais enraizadas e generalizadas que influenciam a 

forma de cada pessoa ver e se relacionar com o mundo.  Acredita-se que as causas 

de tantos insucessos não vêm de intenções medíocres, propósitos excitantes ou 

ainda de pensamento não sistêmico, mas sim, dos modelos mentais. Ou seja, os 

novos insights não chegam a ser colocados em prática porque conflitam com 

imagens internas profundamente arraigadas sobre o funcionamento do mundo, 

imagens que limitam pessoas às formas bem conhecidas de pensar e agir. Por isso, 

a disciplina dos modelos mentais traz à tona o testar e o aperfeiçoar imagens 

internas das pessoas sobre o funcionamento do mundo, e isso será uma importante 

revolução para a criação das organizações que aprendem. 

 

Senge comenta que Chris Argyris da Harvard, que trabalha com modelos mentais e 

aprendizagem organizacional há trinta anos, afirma: “Embora não se comportem 

[sempre] de forma coerente com suas teorias esposadas [aquilo que dizem], as 

pessoas comportam-se de forma coerente com suas teorias-em-uso [seus modelos 

mentais]” (Senge, 2004, p. 201-202). 
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O mais importante é compreender que os modelos mentais são ativos e moldam a 

forma de agir das pessoas Afetam fortemente o que se faz e o que se vê. Assim 

sendo, duas pessoas com modelos mentais diferentes podem observar o mesmo 

evento e descrevê-lo de modo diferente, pois veem detalhes diferentes. 

 

Visão compartilhada une os grupos na ação, ou seja, uma visão só é 

compartilhada integralmente na medida em que ela se relaciona com as visões dos 

membros do grupo. Para Senge, a empresa deve possuir uma missão clara, bem 

definida para que as pessoas deem o melhor de si e que venham a adotar uma 

visão compartilhada, na qual são fatores preponderantes o comprometimento ao 

invés da aceitação.  

 

Uma visão compartilhada não é apenas uma ideia. Mesmo que essa ideia seja tão 

importante quanto a liberdade. Ao contrário, é uma força no coração das pessoas, é 

uma força de impressionante poder. Que pode ser inspirada por uma ideia, mas que 

quando evolui, quando é estimulante o suficiente para obter o apoio de mais de uma 

pessoa, deixa de ser uma abstração, pois se torna evidente. As pessoas começam a 

vê-la como se existisse. Nas questões humanas, poucas forças, se é que existe 

alguma, são tão poderosas quanto uma visão compartilhada. 

 

Num nível mais simples, uma visão compartilhada é a resposta ao que se quer criar. 

Assim como as visões pessoais são retratos ou imagens que as pessoas têm na 

mente e no coração, as visões compartilhadas são imagens que pertencem às 

pessoas que fazem parte de uma organização. Em uma organização que aprende, a 

visão compartilhada é essencial, pois fornece foco e energia para a aprendizagem. 

Sendo que a aprendizagem adaptativa é possível sem uma visão, já a aprendizagem 

generativa só ocorre quando as pessoas estão comprometidas em alcançar um 

objetivo de profunda importância para elas. 

 

Atualmente, visão é um conceito familiar em liderança na empresa. Mas, ao se 

analisar detalhadamente, descobre-se que a maioria das visões é, na verdade, a 

visão de uma pessoa ou de um grupo, imposta a uma organização. Tais visões têm, 

na melhor das hipóteses, aceitação, mas não o comprometimento. Uma visão 
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compartilhada conta com o verdadeiro comprometimento de muitas pessoas, pois 

reflete a visão pessoal de cada uma delas. 

 

A visão compartilhada engloba um dos principais quebra-cabeças unindo esforços 

em prol do desenvolvimento do pensamento sistêmico na administração. Deve se ter 

em mente como promover um compromisso de longo prazo. Adeptos do 

pensamento sistêmico esforçaram-se, durante anos para convencer os gerentes de 

que teriam grandes problemas se não mantivessem o foco de longo prazo, ficando a 

seguinte reflexão: “As pessoas não focalizam o longo prazo porque precisam, mas 

porque querem”. 

 

Com frequência o planejamento estratégico, que deve ser a base do pensamento de 

longo prazo nas empresas, acaba sendo reativo e baseia-se no curto prazo. O 

planejamento estratégico, embora seja disseminado como uma alternativa para que 

a empresa seja mais orientada para o futuro, a maioria dos gerentes, quando sob 

pressão, concordarão que seus planos estratégicos revelam mais sobre os 

problemas de hoje do que sobre as oportunidades do amanhã. 

 

Apesar de toda a atenção dedicada ao planejamento estratégico, que é um 

componente da aprendizagem da empresa, a visão continua sendo considerada 

uma força misteriosa e incontrolável. Não existem fórmulas para “encontrar sua 

visão”, mas há princípios e diretrizes que ajudam a desenvolver uma visão 

compartilhada. 

 

A visão compartilhada é uma disciplina emergente que se dedica ao 

desenvolvimento de visões, bem como ferramentas práticas para se trabalhar com 

visões compartilhadas, além de ampliar os princípios e os insights do domínio 

pessoal ao mundo das aspirações coletivas e do comprometimento compartilhado. 

 

Aprendizagem em grupo: a aprendizagem individual não garante a aprendizagem 

organizacional. No entanto, sem aprendizagem individual a organizacional não 

ocorre. As organizações só aprendem por meio das pessoas que aprendem. 

Aprendizagem em grupo é dependente da interação autêntica entre as pessoas, 

sendo que a técnica fundamental da aprendizagem em grupo é o diálogo. Diálogo 



53 

este, que facilita a aprendizagem em equipe e, quanto mais o grupo produz bons 

resultados, mais os seus integrantes e a organização crescerão. Através da 

aprendizagem em grupo seus membros elaboram uma lógica comum, de forma que 

o resultado das habilidades grupais é maior e mais significativo que a somatória das 

habilidades individuais de cada pessoa. Uma equipe relativamente desalinhada 

possui como característica fundamental o desperdício de energia. As pessoas 

podem dar tudo de si, mas seus esforços não se traduzem com eficiência como 

esforço da equipe. 

 

A aprendizagem em equipe é o processo de alinhamento e desenvolvimento da 

capacidade da equipe de criar os resultados que seus membros realmente desejam. 

Ela baseia-se na disciplina do desenvolvimento da visão compartilhada. E, também, 

no domínio pessoal, pois as equipes talentosas são compostas de indivíduos 

talentosos. Entretanto, a visão compartilhada e o talento só, não bastam, pois o 

mundo está repleto de equipes com indivíduos talentosos que compartilham uma 

visão durante algum tempo, mas que não conseguem aprender. Nunca houve tanta 

necessidade de dominar a aprendizagem em equipe nas organizações como 

atualmente. 

 

Dentro das organizações, a aprendizagem em equipe tem três dimensões críticas: 

na primeira existe a necessidade do pensamento reflexivo para os assuntos 

complexos. Neste caso, as equipes precisam aprender como utilizar o potencial de 

muitas mentes a fim de serem mais inteligentes do que uma mente. 

 

Na segunda, há a necessidade de uma ação inovadora e coordenada. As equipes 

de destaque nas organizações desenvolvem o mesmo tipo de relacionamento, uma 

de confiança operacional, onde cada membro da equipe permanece consciente dos 

outros membros e age de modo a complementar a ação dos outros. 

 

E na terceira existe o papel dos membros da equipe em outras equipes. Desta 

forma, uma equipe que aprende estimula continuamente outras equipes, através da 

disseminação das práticas e habilidades da aprendizagem em equipe de forma mais 

ampla. 
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Pensamento sistêmico é a quinta disciplina, considerada como a pedra 

fundamental da organização que aprende, irá agir como um elo para fundir teoria e 

prática. Embora as cinco disciplinas se desenvolvam separadamente, tem como 

papel essencial, integralizar as demais disciplinas ao todo de forma sistêmica. O 

pensamento sistêmico visa ajudar as pessoas a enxergar as coisas como parte do 

todo e não como peças isoladas, bem como, criar e mudar a sua realidade. É um 

quadro de referência conceitual, um conjunto de conhecimentos e ferramentas 

desenvolvido ao longo do tempo, através da percepção do mundo como uma rede 

integrada de relacionamentos. 

 

A quinta disciplina sendo a “pedra fundamental” da organização que aprende, é de 

vital importância e funcionará como um elo que irá para fundir teoria e prática. Pois, 

embora as disciplinas se desenvolvam separadamente, o pensamento sistêmico é 

responsável pela integração das demais disciplinas ao todo de forma sistêmica. 

Desta forma, para se possa alcançar uma situação de aprendizagem contínua, o 

ideal é que as cinco disciplinas funcionem em conjunto.  Organizações que 

aprendem devem dar sustentação para que as pessoas ampliem constantemente a 

capacidade para criar os resultados que realmente desejam, onde existe uma nova 

maneira de pensar, a aspiração coletiva é libertada e as pessoas juntas, passam a 

estar em contínuo aprendizado aprendendo a vislumbrar que fazem parte do todo. 

 

Portanto, a aprendizagem organizacional contribui para o desenvolvimento de 

estratégias e procedimentos para se atingir melhores resultados, contando com a 

participação das pessoas no processo de aquisição e disseminação do 

conhecimento. As empresas precisam administrar o processo de aprendizagem, no 

qual se aprende em cada uma das áreas da atividade empresarial individualmente, e 

ao mesmo tempo, em conjunto, buscando o desempenho cada vez mais eficiente. 

Cabe às empresas a responsabilidade pela coordenação do processo de 

aprendizagem contínua, para conduzirem suas equipes no sentido de tornar o 

aprendizado produtivo e duradouro. Para tanto, as empresas precisam articular os 

colaboradores para a construção de uma visão compartilhada, visto que nas 

organizações que aprendem, é tarefa dos líderes criarem um ambiente favorável 

para que as pessoas possam estar continuamente expandindo suas capacidades 

(Fleury & Fleury, 2004). 
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Pois atualmente as organizações, em sua busca incessante por vantagens 

competitivas que possam proporcionar melhores desempenhos organizacionais, 

adotam posturas orientadas para fins específicos. Múltiplas estratégias e ações 

organizacionais são encontradas, proporcionando resultados diversos nos mais 

variados tipos e estruturas organizacionais. Dentre as orientações e posturas 

organizacionais encontra-se o conceito de organização orientada para o mercado 

(Abbade, Zanini, & Souza, 2012)  

 

A orientação para mercado (OPM) passou a ter evidência na Administração e entre 

os acadêmicos de Marketing, devido às alterações sociais que mudaram o 

relacionamento das organizações e outras entidades com os seus clientes e 

públicos de interesse. Estudos sobre a OPM aumentaram significativamente a partir 

de 2001, sendo grande parte deles desenvolvidos no âmbito europeu e americano 

(Liao, Chang, Wu, & Katriches, 2011). 

 

A organização que orientada para o mercado tem uma capacidade superior de 

relacionamento com o mercado, a qual consiste em maior lealdade dos clientes e, 

consequentemente, em vantagens sustentáveis, fundamentadas na reciprocidade, 

compromissos mútuos, confiança e elos, passando pelo compartilhamento de 

informações, parceria cooperativa e coordenação conjunta de processos para o 

desenvolvimento de tecnologia e produtos. O aumento da lealdade leva à maior 

lucratividade, primeiramente, por ajudar a manter a base de clientes, na medida em 

que sua perda fica mais lenta e, por consequência, clientes leais são mais lucrativos; 

como os custos para o seu atendimento são menores, as compras tendem a ser 

maiores, ocorrendo uma diminuição da sensibilidade em relação aos preços, bem 

como uma divulgação boca a boca favorável (Day, 2001). 

 

Outra postura de orientação e direcionamento organizacional que tem chamado 

atenção, tanto do meio acadêmico como do meio empresarial, é a Orientação para 

Aprendizagem (OPA). Fundamentada nas teorias e perspectivas da Gestão do 

Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional, esta postura estratégica é 

vinculada diretamente à cultura da organização, sendo considerada mais uma 

filosofia organizacional do que postura estratégica propriamente dita.  
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A base da organização que aprende, foco da organização orientada para a 

aprendizagem, está na estrutura organizacional, que deve facilitar a geração, a 

transferência e a ampliação do conhecimento. Enquanto a OPM é considerada 

característica organizacional, que direciona e prioriza as atividades de coleta, 

disseminação e utilização das informações do mercado, a OPA é característica 

organizacional que afeta a propensão de uma organização em gerar valor e 

aprender por meio de mecanismos de circuito duplo (double-loop learning). (Sinkula, 

Baker, & Noordewier,1997). 

 

Para obter melhor desempenho organizacional é necessário que as empresas, 

assim como seus gestores, planejem e implementem ações que direcionem a 

empresa para uma postura Orientada para o Mercado e Orientada para a 

Aprendizagem (Wang, 2008). 

 

Conforme Fleury e Oliveira Júnior (2002), toda aprendizagem e criação de novo 

conhecimento começa em nível individual e este se torna o ponto de partida para a 

aprendizagem organizacional, pois as pessoas devem ser a base de sustentação da 

ação estratégica das empresas no seu dia a dia. 

 

Desse modo, o processo de aprendizagem individual tem impacto na aprendizagem 

organizacional e diversos estudos foram feitos sobre essa dinâmica como referência 

acerca da aprendizagem organizacional pelos autores (Probst, Raub, & Romhardt, 

2002). 

 

A aprendizagem individual auxilia a compreensão da aprendizagem em 

organizações. Conforme Bastos, Gondim e Loiola (2004), as pessoas agem e 

aprendem nas empresas e Dixon (1992) cita que a aprendizagem organizacional 

não é somente o resultado da soma de aprendizagens individuais, mas que a 

organização pode aprender com apenas um indivíduo independentemente. 

 

Para entender a aprendizagem individual e assim entender a aprendizagem 

organizacional, a empresa processa, interpreta e responde por meio do que 

acontece no ambiente interno e externo. Ao entender o processo de aprendizagem 
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individual se procura entender o processo principal e as condutas da aprendizagem 

organizacional. 

 

Assim, as organizações empresariais, tais como os seres humanos, necessitam de 

adquirir informações e, com base nestas informações, devem aplicar os dados na 

produção de resultados a serem aplicados nas atividades quotidianas. 

 

Segundo Day (1994) quando as empresas buscam melhores práticas e novas 

maneiras de realizar seus negócios a fim de atender e entender seus clientes elas 

têm uma cultura orientada para o aprendizado. 

 

Assim, a capacidade que a empresa tem de aprender trará a ela desempenho 

superior, relação mediada também pelas implementações de inovação juntamente 

com o aprendizado (Hurley, Hult, & Thomas, 1998).  

 

No processo de aprendizagem organizacional Argyris e Schon (1978) fizeram um 

estudo sobre o ciclo único e o ciclo duplo da aprendizagem. Sendo que o ciclo único 

(simples) apresenta como fazer melhor com o uso da experiência, chamada de 

adaptativa por auxiliar a empresa a se adaptar ao ambiente, mas sem 

questionamento sobre valores e normas já adotados.  

 

Para Slater e Naver (1995) as oportunidades de mercado no ciclo simples são 

aquelas ligadas à estrutura tradicional da empresa. Ou seja, se ajusta à ação para 

atingir o resultado desejado. 

 

O processo de aprendizagem passa por três ciclos segundo os autores Sweringa e 

Wiedsma (1995), que são regras (o que se pode e deve fazer); insights (ao que se 

sabe, entende e princípios ao que se é e ao que se deseja ser) e princípios. Dessa 

maneira essa aprendizagem acontece quando há uma discussão sobre os princípios 

essenciais da organização. 

 

As organizações com alto nível de orientação para aprendizagem questionam suas 

normas, seu processamento de informações do mercado e suas ações 

organizacionais através do estímulo as pessoas (Baker & Sinkula, 1999). 



58 

As informações devem ser adquiridas de maneira sistemática. As experiências são 

aprendidas através do benchmarking, da formação de joint ventures e parcerias, da 

educação contínua e de pesquisa feita junto aos clientes (Slater & Narver, 1995). 

 

É importante que as informações sejam disponíveis a toda a empresa para que 

ocorra a aprendizagem organizacional. Assim, compartilhar o aprendizado só ocorre 

quando há uma junção das informações e suas implicações com ações que 

resolvam conflitos de maneira eficaz. Outros fatores influenciam o processo de 

aprendizagem organizacional: ambiente que incentive a aprendizagem, visão 

sistêmica e ação monitorada. 

 

De acordo com Bernardes (1999) o ambiente necessita ter condições para que o 

aprendizado seja estimulado, onde a prática da aprendizagem seja recompensada 

com um comportamento inteligente. Com essa cultura, as ideias e as soluções para 

os problemas surgem com revisões estratégicas em conjunto. 

 

A visão sistêmica traz às organizações a capacidade de readequação através dos 

feedbacks feitos e foca na colaboração das partes da organização e 

interdependência entre elas (Senge, 1999).  

 

Segundo Day (1994), a ação monitorada valida os processos de aprendizagem, 

mudando os comportamentos e analisando se a aprendizagem trouxe resultados 

organizacionais melhores. 

 

Este processo de assimilação e aplicação de informações para obtenção de 

resultados depende de uma série elementos os quais, em conjunto, resultam naquilo 

que pode ser entendido como conhecimento. Às etapas mencionadas pode-se 

atribuir a denominação de aprendizagem, a qual também pode ser entendida como: 

 
O conceito de aprendizagem emergiu das investigações empiristas em 
Psicologia, ou seja, de investigações levadas a termo com base no 
pressuposto de que todo conhecimento provém da experiência. Isso significa 
afirmar o primado absoluto do objeto e considerar o sujeito como uma tabula 
rasa, uma cera mole, cujas impressões do mundo, fornecidas pelos órgãos 
dos sentidos, são associadas umas às outras, dando lugar ao conhecimento. 
O conhecimento é, portanto, uma cadeia de ideias atomisticamente formada a 
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partir do registro dos fatos e se reduz a uma simples cópia do real (Giusta, 
2013, p. 22). 

 

O referido processo desenvolve-se em diversos aspectos e etapas as quais podem 

ser ilustradas na Figura 4, abaixo: 

 

Figura 4 
Processo de aprendizagem organizacional. 
Fonte: Revista Espacios (2010). 

 

É por meio dos processos de aprendizagem que os seres humanos e as 

organizações adquirem habilidades e capacidades as quais permitem a realização 

de novas atividades e obtenção de outros resultados, resultados estes, que 

permitem a realização dos objetivos contidos no planejamento, o que se denomina 

competência isto é, “... um saber agir responsável e reconhecido, que implica 

mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem 

valor econômico à organização e valor social ao indivíduo” (Fleury, 2001, p. 188). 

 

O acúmulo de conhecimentos por meio dos processos de aprendizagem permite a 

evolução de uma organização construindo um acervo capaz de compor a chamada 

cultura organizacional possibilitando a gestão de conhecimento e a gestão por 

competências. 

 

No contexto empresarial, os processos de aprendizagem com relação aos aspectos 

contábeis são de crucial relevância, pois o profissional contábil como um ser que 
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precisa de modo frequente atualizar suas competências referentes aos aspectos que 

excedem seu domínio, aspectos esses ligados a aspectos qualitativos da 

informação.  

 

2.3 Normas de escrituração fiscal  

 

A escrituração fiscal (EF) é de principal importância para as empresas, pois é ela 

que gera as informações precisas para tomada de decisões e também a situação 

patrimonial da empresa (Oliveira, Chieregato, Perz Júnior, & Gomes, 2003).  

 

Não é somente a importância da escrituração que faz com que as empresas 

preservem a escrituração dos livros, mas por ela ser imprescindível, podendo assim 

criar multas e até ser processados os responsáveis pela escrituração em caso de 

irregularidades erros ou fraudes, pois podem levar autoridades do fisco ao erro, 

fornecedores e acionistas a ter decisões errôneas, baseando-se na situação 

patrimonial da empresa (Manthay, 2007). 

 

Por meio da escrituração acontece todo o processo de apuração dos impostos, 

preparação das obrigações acessórias, livros fiscais e contábeis se iniciam, pois a 

partir da escrituração dos fatos contidos nos documentos é que se formam as 

informações para dar continuidade nos demais processos (Silva, 2014). 

 

A escrituração deverá abranger todas as operações da empresa. Ela é o processo 

que envolve recursos financeiros, bens, direitos e obrigações. É executada através 

de escrituração de livros e produção de demonstrativos e relatórios contendo 

informações financeiras, comerciais e fiscais. O sistema contábil deve ser integrado, 

ficando a critério da pessoa jurídica, a escolha de manter uma contabilidade 

centralizada ou não (Manthay, 2007). 

 

A escrituração fiscal é o registro de averiguações de tributos em livros, fichas ou 

formulários, de acordo com as exigências legais 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 
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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  

Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP); e Livro de Apuração do 

Lucro Real (LALUR), sendo que cada livro possui uma finalidade. 

 

São práticas do departamento de Escrita Fiscal: preparação dos Livros Fiscais; 

Cálculo e emissão de tributos na área do ICMS, IPI, PIS, COFINS, Simples Nacional 

e ISS; Assessoramento na implantação e implementação do SPED Fiscal; 

Assessoramento na implantação e implementação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe); 

Parcelamento de impostos e contribuições; Assessoramento Tributário; Elaboração 

de Declarações DIME e Sintegra; Apuração e controle do Lucro Real e Lucro 

Presumido; Assessoramento e acompanhamento da variação patrimonial; 

Elaboração de Declarações DIRPJ, DACON, DCTF, entre outras e Emissão de 

certidões em muitos órgão. 

 

O livro registro de entrada de mercadoria faz parte da Escrituração Fiscal Digital 

(EFD) e deve ser emitido aos órgãos fiscalizadores. O Livro Registro de Saídas de 

Mercadorias é outro livro fiscal e tem por função registrar as notas fiscais de saídas, 

salientando-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). 

 

Instituída pela instrução normativa RFB nº 1.052, de 05 de julho de 2010, e alterada 

pela Instrução Normativa 1.252 de 1º de março de 2012 a Escrituração Fiscal Digital 

das Contribuições – EFD Contribuições é apenas uma das obrigações acessórias 

instituídas pelo projeto SPED ao qual se refere o decreto nº 6.022 de 2007 (Decreto 

nº 6.022, 2007; Instrução Normativa RFB nº 1.252, 2012). 

 

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).  
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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. 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, no Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais (SINIEF) 

nº 08/97, é usado para o controle de créditos do ICMS dos bens obtidos pela 

empresa, que irão constituir o ativo permanente. 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 usado 

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. De fato, todos os relatórios e demonstrações financeiras gerados pela 

escrituração não é um fato atual, pois desde o início da contabilidade todos os 

relatórios por ela gerados são de grande importância para cada proprietário de 

empresa ou sócio/administrador em tomadas de decisões (Stroeher & Freitas, 2006). 

 

Pela diversidade dessa mistura de normas que é a legislação tributária, este 

departamento também denominado por Escrita Fiscal, além das rotinas descritas, 

tem o papel de acompanhar a legislação, orientando o cliente das inovações e 

principalmente propondo regimes tributários que proporcionem redução da carga 

tributária de forma legal. 
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2.3.1 Escrituração contábil fiscal – ECF  

 

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) visa apresentar informações de suma 

importância à empresa para a tomada de decisões e atender os interesses dos 

sócios ou acionistas e demais usuários. Para Fortes (2001, p. 53) reforça a ideia de 

que a informações contábeis são de grande importância para a tomada de decisões: 

 

“Portanto, as informações contábeis quando tratadas de forma integrada e global, 

envolvendo a área de produção, administrativa, vendas e financeira torna-se no mais 

importante instrumento para a tomada de decisões”.  

 

A Escrituração Contábil Fiscal será enviada ao SPED até o último dia útil do mês de 

setembro do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira. A não entrega no 

prazo, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarreta as 

penalidades previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, esta é 

uma medida imposta as pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil (Medida provisória 

nº 2.158-35, 2001; Trolesi, 2017). 

 

Em 2013 foi divulgada a Instrução Normativa RFB nº 1.422, submetendo a 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para as pessoas jurídicas, inclusive as 

relacionadas, que deverá ser indicada de forma centralizada pela matriz e passa a 

fazer parte do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 2014 (Instrução 

normativa RFB nº 1422, 2013). 

 

Para as pessoas jurídicas obrigadas à ECF a norma destaca que no caso de 

pessoas jurídicas que foram sócias ostensivas de Sociedades em Conta de 

Participação (SCP), a ECF deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, 

além da transmissão da ECF da sócia ostensiva (Cruz, 2014). 

 

Conforme o art 2º da instrução normativa em comento, o sujeito passivo deverá 

informar, na ECF, todas as operações que influenciem a composição da base de 

cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), especialmente quanto: 
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I – à recuperação do plano de contas contábil e saldos das contas, para pessoas 

jurídicas obrigadas a entregar a Escrituração Contábil Digital (ECD) relativa ao 

mesmo período da ECF; 

II – à recuperação de saldos finais da ECF do período imediatamente anterior, 

quando aplicável; 

III – à associação das contas do plano de contas contábil recuperado da ECD 

com plano de contas referencial, definido pela Coordenação-Geral de 

Fiscalização (Cofis), por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE); 

IV – ao detalhamento dos ajustes do lucro líquido na apuração do Lucro Real, 

mediante tabela de adições e exclusões definida pela Cofis, por meio de Ato 

Declaratório Executivo; 

V – ao detalhamento dos ajustes da base de cálculo da CSLL, mediante tabela 

de adições e exclusões definida pela Cofis, por meio de Ato Declaratório 

Executivo; 

VI – aos registros de controle de todos os valores a excluir, adicionar ou 

compensar em exercícios subsequentes, inclusive prejuízo fiscal e base de 

cálculo negativa da CSLL; e 

VII – aos registros, lançamentos e ajustes que forem necessários para a 

observância de preceitos da lei tributária relativos à determinação do lucro real e 

da base de cálculo da CSLL, quando não devam, por sua natureza 

exclusivamente fiscal, constar da escrituração comercia, ou seja, diferentes dos 

lançamentos dessa escrituração. 

 

Com a revogação dos artigos 4º e 5º da IN RFB 1.397/2013, de triste memória, a 

ECF, apesar de partir dos saldos contábeis, passa a ser uma escrituração, 

exclusivamente para fins fiscais. E, por oportuno (uma boa notícia), lembramos que 

em relação aos fatos que ocorreram a partir  de 1º de janeiro de 2014, as pessoas 

jurídicas ficaram dispensadas da escrituração do Livro de Apuração de Lucro Real 

(Lalur) e da entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 

Jurídica (DIPJ) (Mello, 2015). 
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2.3.2 O uso do SPED  

 

SPED é uma sistemática inovadora e composta, exigindo uma perfeita integração 

dos processos internos das organizações com os demais processos externos. Onde 

promete agilizar os sistemas de arrecadação e fiscalização do governo, encurtando 

o prazo dos contribuintes para correções de eventuais erros antes das ações de 

punir do fisco, sendo este um importante fator a se considerar (Alves Júnior, 

Medeiros, & Sousa Neto, 2012). 

 

Consiste na modernização da sistemática da entrega das obrigações acessórias que 

eram realizadas por meio do papel, inseridas no meio digital, transmitidas pelos 

contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se 

a certificação digital para fins de assinatura eletrônica, garantindo-se, assim, a 

validade jurídica (Passos, 2010). 

 

Além disso, o SPED consiste no cumprimento, de forma mais moderna, das 

obrigações acessórias para órgãos fiscalizadores por meio de arquivos eletrônicos 

digitais. As empresas deixam de enviar suas informações pela sistemática antiga, 

passando a enviar em formato digital com assinatura ICP. Destacando a mudança 

nos procedimentos que eram então usados, baseados em conceitos tradicionais 

relativos a antigos paradigmas, por sistemas que demonstrem ser capazes de 

atender à demanda de informações dos gestores, para fazer frente às novas 

exigências e melhorar sua competitividade frente aos concorrentes (Reis & Pereira, 

2010). 

 

Conforme Costa, Soares, Tannus Filho e Ribeiro (2010), com o SPED o avanço 

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

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

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

 

A implantação do SPED incentivou estudos para o uso de informações de forma 

gerencial e pelo fisco, da carência de informações por parte dos profissionais da 

contabilidade e dos empresários, das dúvidas geradas pelo novo sistema, dos 

benefícios e desafios desse processo, entre outros. Para Francisco, Ronchi e 
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Mecheln (2008), as empresas que adotarem o SPED devem usar sistemas de 

informações gerenciais que permitem que os profissionais da contabilidade realizem 

sua função principal que é a de auxiliar a gestão dos empresários.  

 

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

então utilizados, baseados em conceitos tradicionais pertencentes a antigos 

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

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

competitividade frente aos concorrentes. 

 

Mediante uma mudança nos paradigmas da fiscalização, modifica-se o cumprimento 

de obrigações tributárias acessórias por parte dos contribuintes. Todavia, não se 

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

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

entre outros:  

 
Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e 
compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as 
restrições legais; Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os 
contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas 
obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores; Tornar mais célere 
a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos 
processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva 
das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica (Decreto nº 
6.022, 2007, p. 1). 

 

Foi instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e faz parte do 

Programa de Aceleração do Crescimento do Governo (PAC 2007/2010), 

constituindo-se em mais um avanço na informatização da relação entre o fisco e os 

contribuintes (Sistema Público de Escrituração Digital, 2012).  

 

A Receita Federal do Brasil (RFB), a partir dos benefícios com a implantação do 

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

acredita que o aplicativo ira trazer os seguintes e principais benefícios: a dispensa 

de emissão e armazenamento de documentos em papel irá reduzir os custos; 

diminuição de custos com a racionalização e simplificação das obrigações 

acessórias; uniformização das informações que o contribuinte fornece aos vários 
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órgãos públicos; diminuição do envolvimento involuntário em atividades de fraude; 

redução do tempo despendido com a presença de auditores fiscais nas instalações 

do contribuinte; simplificação e agilização dos procedimentos sujeitos ao controle da 

administração tributária; melhor controle e fiscalização decorrente da troca de 

informações entre as administrações tributárias; rapidez no acesso às informações; 

aumento da produtividade no trabalho do auditor, através da eliminação dos passos 

para coleta dos arquivos; troca de informações entre os próprios contribuintes a 

partir de um leiaute-padrão; redução de custos administrativos; informação de mais 

qualidade; cruzamento entre os dados contábeis e fiscais; redução do “Custo Brasil”, 

que é devido ao custo das empresas com a burocracia, papéis e exigências fiscais; 

maior combate à sonegação; preservação do meio ambiente via redução do 

consumo de papel (Instrução Normativa RFB nº 1.252, 2012).  

 

Com a modernização da emissão dos documentos fiscais, está surgindo uma nova 

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

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

com o seu contribuinte, permitindo um aumento nas suas arrecadações e a 

diminuição da sonegação fiscal (Souza, 2010). 

 

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

profissionais de tecnologia da informação, mostra que essas implantações leva as 

empresas prestadoras de serviços contábeis e os profissionais da área a atuarem 

com uma conexão entre o Estado e seus clientes. O SPED tem a pretensão de 

abranger todas as empresas do país envolvendo toda a organização na capacitação 

e treinamento dos colaboradores, objetivando as informações exigidas pela nova 

legislação em vigor (Petri, Koettker, Oliveira, & Petri, 2012).  

 

O SPED começou com três amplos projetos: Escrituração Contábil Digital (ECD), 

Escrituração Fiscal Digital (EFD) e Nota Fiscal Eletrônica Ambiente Nacional (NF-e). 

Além desses três projetos, também fazem parte do SPED os seguintes projetos: 

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico 

(CT-e), Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT), EFD-Contribuições, Livro de 

Apuração do Lucro Real Eletrônico (E-Lalur), Central de Balanços Brasileira e 

EFDSocial. Os três últimos ainda se encontram em fase de estudo.  
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Espera-se que a operacionalização do SPED proporcione uma redução nos custos, 

porém sua implantação pode gerar custos altos, tendo assim a necessidade de 

implantação simultânea de sistemas contábeis compatíveis como o SPED. O SPED 

exige a modernização das empresas, já que esses sistemas deverão estar de 

acordo com a legislação do SPED e disporem do suporte necessário para a 

operacionalização de seus três subprojetos – ECD, EFC e NF-e, valendo ressaltar 

que apenas aquelas empresas detentoras de uma boa estrutura de hardware e 

software não precisarão fazer grandes investimentos em informática (Lima, 2013). 

 

2.3.3 Os avanços tecnológicos para contabilidade 

 

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

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

 

A evolução tecnológica conjuntamente com a crescente burocratização empresarial 

tem transformado o dia a dia das empresas, que devem seguir um processo de 

aprendizado contínuo e permanente para acompanhar essas mudanças.  

 

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

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

seriam apenas restritas para atendimento burocrático para gerir seus negócios, se 

diferenciariam de seus concorrentes através de decisões inteligentes e bem 

fundamentadas, além da obtenção informações estratégicas, possibilitando 

diferencias competitivos.  

 

Nos dias atuais as atividades humanas recebem interferência da utilização do 

computador. Pode-se dizer que hoje nenhuma empresa consegue manter suas 

operações sem o uso de recursos tecnológicos digitais. 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 o momento, entre as pessoas e os órgãos 

fiscalizadores. 
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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). 

 

Conforme Medeiros e Guimarães (2006), a internet torna-se um instrumento de 

aproximação do Estado com o cidadão, é a principal ferramenta para levar o 

Governo a se tornar cada vez mais eletrônico.  

 

A presença governamental na internet pretende ‘tornar o mecanismo administrativo 

menos aparente de forma presencial, mas, ao mesmo tempo, mais próximo do 

cidadão e mais eficiente na realização de seus objetivos, com o uso de técnicas e 

sistemas de informática e comunicações’. 

 

De lá até os dias atuais, o microcomputador vem cada dia mais sendo inserido no 

fluxo das operações e serviços das empresas, através da distribuição de 

processamentos de dados nos diversos programas à disposição do usuário. 

Evidentemente, a Contabilidade não poderia deixar de sofrer a influência desse 

desenvolvimento.  

 

Com a progressiva evolução da tecnologia os computadores têm se tornado cada 

vez mais imprescindíveis no mundo dos negócios, e consequentemente o campo 

contábil tem sido impactado por estes aspectos (Silva, 2009). 

 

Sobre isto, assim descreve Cornachione Júnior (2001, p. 105): “hoje não é mais 

possível aceitar o eficaz desempenho profissional em um amplo leque de atividades 

econômicas, científicas e educacionais, e mesmos esportivas, sem o apoio da 

informática, a contabilidade não foge à regra”. 

 

A profissão contábil vem passando por processos de melhoria e aprimoramento 

durante séculos. Houve mudanças significativas tanto nas normas e padrões que 

norteiam a Contabilidade, quanto nos procedimentos contábeis. Com a 
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informatização e o advento da internet, as velhas rotinas operacionais cedem 

espaço para a modernização sistemática dentro das organizações, livros, registros, 

fichários, formulários contínuos cedem espaço a disquetes, amplos arquivos 

engavetados são armazenados em arquivos nos microcomputadores e viram 

planilhas de informações com acesso livre a diversos usuários. Por outro lado, a 

velha figura do guarda-livros, antes direcionada ao profissional contábil, cede espaço 

para os sistemas contábeis, sendo a principal fonte de informações dentro das 

empresas (Cruz et al., 2003). 

 

Através das pesquisas bibliográficas e documentais, constatamos que a 

Contabilidade não para de evoluir, buscando sempre manter seus usuários 

atualizados e a cada dia valorizando mais esta grande e atual ciência. O mercado 

exige hoje deste profissional um conhecimento mais gabaritado e competência para 

atender a todas as necessidades nos âmbitos social e Estadual.  

 

O conhecimento atualizado nos dias de hoje, destaca o profissional contábil dos 

demais, agregando valores, gerando estímulos entre as pessoas do meio para o 

autorreconhecimento, fortalecendo e respeitando os demais, executando assim, a 

ética na profissão (Souza, 2013). 

 

Desde tempo passado até na atualidade, sucederam grandes avanços, como 

exemplo, o uso 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 (Serviços Prestados Pela Secretaria da Receita Federal [SERPRO], 

2001). 

 

Com o fim da escrituração tradicional, causada pela chegada efetiva e mais presente 

dos meios eletrônicos, em primeiro lugar, devemos entender que a imagem deste 

profissional em nosso país ou em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, 

está a cada dia se expandindo de forma rápida e a cada dia sendo mais 

reconhecida.  
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As mudanças no cenário mundial, com a globalização, os avanços da tecnologia, 

influenciaram sobremaneira o mundo dos negócios, essas mudanças não só 

afetaram o perfil das relações empresariais, como vieram acarretar mudanças no 

perfil do profissional contábil, cujo trabalho não só se diferenciou no uso das 

informações, como também na relevância de suas atividades. 

 

Como diz Maia (2012), nas pequenas empresas o dono está na cabeça 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. 

 

Conforme o mesmo autor, a organização precisa se adequar a esse momento da 

tributação digital, pois o desconhecimento do empresário pode ocasionar prejuízo. 

Esse novo tempo requisita 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. 

 

As empresas precisam de profissionais que ajudem no processo decisório, 

interpretando as informações e não “de serviços de despachantes contábeis" ou, 

exclusivamente escrituradores. 

 

Para Cruz et al. (2004), o profissional de contabilidade teve sua natureza profissional 

modificada devido às mudanças observadas no cenário mundial com relação à 

globalização, onde a tecnologia e seus avanços vêm modificando o mundo dos 

negócios, modificando o universo das informações e a relevância de suas 

atividades.  

 

Diante desta nova realidade, a tecnologia da informação também se acresceu no 

universo contábil e paralelamente exigiu a mudança no perfil do profissional contábil, 

destituindo a figura do antigo “guarda-livros” por muitos anos atribuídos aos 

contadores. 
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O profissional contábil, como um elemento que integra a organização, 
também está inserido nesse contexto, e vem sofrendo uma forte pressão 
diante das mudanças, 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, 
utilizando a Tecnologia da Informação como uma aliada na aquisição e 
desenvolvimento de competências (Barbosa, 2000 como citado em Cruz et 
al., 2004, p. 14). 
 

As melhorias na forma de fazer a contabilidade de uma empresa, utilizando-se a 

tecnologia da computação, trouxeram enormes benefícios para os profissionais da 

área.  

 

O processo manual de escrituração contábil foi substituído pelo mecânico e, logo em 

seguida, pelo eletrônico. Assim, a escrituração passou a ser feita eletronicamente, 

dando aos relatórios contábeis uma melhor aparência e organização. 

 

Os avanços tecnológicos na área contábil vêm sendo marcados pelo ritmo acelerado 

e pelas variedades de inovações tecnológicas que estão sendo introduzidas no 

mercado. Na era informatizada em que vivemos, com tanta tecnologia à disposição 

da Ciência Contábil, os números são mais corretos e os erros tornam-se mínimos. 

 

No mundo atual, marcado pela velocidade das mudanças, as organizações 

necessitam definir constantemente seu posicionamento na busca de sua 

sustentabilidade e competitividade.  

 

A estratégia para e pela inovação se apresenta como um caminho importante a 

partir da busca de informações e sua utilização como subsídio para a tomada de 

decisões, de modo certo e no tempo certo. 

 

2.3.4 Contribuições para o referencial teórico 

 

Por meio das referências apresentadas, foi possível analisar as definições de 

estratégia organizacional, aprendizagem e normas de escrituração fiscal. Esta seção 

tem por objetivo explicitar, frente a todo o referencial teórico consultado, os 

principais autores e conceitos que suportaram o objetivo principal do trabalho.  
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Para sustentar a pesquisa e buscar conhecimento sobre estratégia organizacional, 

foram citados Cruz et al. (2004), Donaldson (2012), Dutra (2002), Fleury (2001), 

Fleury e Fleury (2004), Herrero (2005), Kotler e Keller (2006), Marcondes (2015), 

Mintzberg et al. (2010), Oliveira (2001) e Senge (2004). Esses autores discorrem 

sobre a estratégia que permite direcionar a organização ao aproveitamento dos 

recursos disponíveis e a orientar um caminho a seguir, perante aos diferentes 

desafios e objetivos, na perspectiva interna e externa. Onde afirma a existência de 

dez escolas de planejamento estratégico e, para cada escola, sendo definido o 

adjetivo que melhor parece-lhe captar a visão que cada uma tem do processo de 

estratégia. 

 

Ainda na sustentação teórica, nas novas normas de escrituração contábil, tem como 

principais autores, Alves Junior et al. (2012), Costa et al. (2010), Cruz (2014), Cruz 

et al. (2004), Fortes (2001), Manthay (2007), Oliveira et al. (2003), Passos (2010), 

Petri et al. (2012), Reis e Pereira (2010), Silva (2014), Souza (2010, 2013) e 

Stroeher e Freitas (2006), que discorrem das novas normas de escrituração contábil 

e o avanço da tecnologia nas informações contábil. 

 

Assim, este referencial teórico possibilitou a análise de quais os impactos das novas 

normas de escrituração contábil nas estratégias e aprendizados dos escritórios.  

 

No próximo capítulo será apresentada a metodologia utilizada para que a pesquisa 

fosse concluída.   

 

 

 

 

 

 

  



74 

3 Metodologia 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para o presente estudo foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva, com método 

de estudo de casos múltiplos, e de natureza qualitativa. Segundo Acevedo e Nohara 

(2004) a pesquisa descritiva visa descrever o fenômeno estudado ou as 

características de um grupo, bem como compreender as relações entre os conceitos 

envolvidos no fenômeno em questão.  Mas, cabe ressaltar que a pesquisa descritiva 

não objetiva explicar o fenômeno investigado. 

 

Para Bio (2007), a pesquisa descritiva observa, registra, analisa, classifica e 

interpreta os dados, sem interferência do pesquisador. Além de usar de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, questionário e observação sistemática, 

característica predominante durante a realização de todo esse estudo. 

 

A pesquisa descritiva apresenta as características de determinada população ou 

fenômeno, além de estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. 

Esse tipo de pesquisa não assume a obrigatoriedade de explicar os fenômenos que 

descreve, embora possa servir de base para tal explicação (Vergara, 2003). 

 

Sendo uma pesquisa descritiva, na parte qualitativa, o objetivo é identificar as 

opiniões das pessoas sem a obrigação de transformar essas opiniões em números, 

buscando entender nos indivíduos que respondem ideias e aspectos que se 

relacionam sobre o que se quer estudar (Virgillito, 2010). 

 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com a atividade numérica, mas com a 

compreensão de um grupo social ou uma empresa (Gerhard & Silveira, 2009). 

 

Para Malhotra (2001) o objetivo da pesquisa qualitativa é alcançar uma 

compreensão qualitativa das razões e motivações subjacentes, a amostra é 

composta por um pequeno número de casos não representativos e a coleta de 

dados é não estruturada, a análise de dados é não estatística e o resultado 

desenvolve uma compreensão inicial. 
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O estudo de casos múltiplos proporciona uma maior abrangência dos resultados, 

não se limitando às informações de uma só empresa. O desenvolvimento da fase 

principal do estudo seguiu o protocolo inicial, normalmente proposto para o 

desenvolvimento de estudos de caso (Yin, 2001).  

 

Yin (2005) comenta que a pesquisa na forma de estudo de caso inclui casos únicos 

e casos múltiplos – ambos como variantes dos projetos de estudo de caso. O autor 

considera que o estudo de caso único é eminentemente justificável quando 

representa: (a) um teste crucial da teoria existente; (b) uma circunstância rara ou 

exclusiva, ou (c) um caso típico ou representativo, ou quando o caso serve a um 

propósito (d) revelador ou (e) longitudinal. De acordo com Yin (2005), a escolha de 

realizar múltiplos estudos de caso geralmente é ainda mais desafiadora, por ser 

mais ampla e robusta do que o estudo detalhado de um único caso, o que pode 

premiar o pesquisador com a ampliação das possibilidades de replicações teóricas e 

generalizações a partir de constatações e cruzamentos dos resultados dos casos. 

 

Stake (2005) assevera que a utilização de múltiplos casos é a situação mais 

frequente nas pesquisas sociais e apresenta vantagens e desvantagens. De modo 

geral, considera-se que o uso de múltiplos casos propicia evidências inseridas em 

diferentes contextos, concorrendo para a elaboração de uma pesquisa de melhor 

qualidade. 

 

3.2 Unidade de análise e unidade de observação 

 

A unidade de análise é composta por 11 escritórios de contabilidade registrados no 

Conselho Regional de Contabilidade na cidade de Três Corações – MG. 

 

Como Unidade de Observação tem-se os proprietários e/ou responsáveis pelos 

escritórios, pelo fato de terem os conhecimentos técnicos sobre as inovações 

advindas do SPED e como essas inovações impactaram nas atividades dos 

escritórios e também por serem os responsáveis em propor mudanças e adaptações 

nos processos internos.   
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3.3 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Primeiramente foi feita uma solicitação ao Conselho Regional de Contabilidade - 

MG, órgão regulamentador dos profissionais e dos escritórios e ao Sindicato dos 

Contabilistas de Varginha e região, da relação dos escritórios de contabilidade 

registrados na cidade de Três Corações - MG. Depois foi feito contato por telefone, 

com os proprietários e responsáveis pelos escritórios de contabilidade selecionados, 

informando o teor da pesquisa e convidando-os a participarem do estudo. Logo, foi 

enviada uma carta de solicitação para pesquisa que se encontra no Apêndice A.  

 

Posteriormente, foram enviadas por e-mail as perguntas para serem respondidas, 

com a informação de resposta em 3 dias. Caso nesse período isso não acontecesse, 

a pesquisadora entraria em contato novamente por telefone, para confirmar o 

recebimento que se encontra no Anexo A. “A entrevista com grupos de foco é uma 

técnica de coleta de dados cujo objetivo é estimular participantes de um grupo 

convidado para debater um determinado assunto, procurando investigar pontos 

comuns e divergentes acerca do fenômeno estudado” (Virgillito, 2010, p. 9).  

 

O objetivo foi adotar um roteiro de entrevista semiestruturado que se justificou pelo 

fato do estudo ser de natureza qualitativa.  

 
Entrevista de profundidade é uma entrevista não estruturada, direta, pessoal, 
em que um respondente de cada vez é instado por um entrevistador 
altamente qualificado a revelar motivações, crenças, atitudes e sentimentos 
sobre um determinado tópico (Malhotra, 2001, p. 163). 

 

O roteiro de entrevista foi estruturado, tendo como base buscar informações que 

respondessem aos objetivos da pesquisa. Possui 25 perguntas de natureza 

dissertativa, além da caracterização dos escritórios e dos respondentes, conforme 

Anexo B. Manzini (2003) salienta que é possível um planejamento da coleta de 

informações por meio da elaboração de um roteiro com perguntas que atinjam os 

objetivos pretendidos. 
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3.4 Procedimentos para análise dos dados 

 

Para a pesquisa qualitativa foi considerado para a análise o conteúdo das 

entrevistas. A análise dos dados tem por finalidade criar, buscar as ideias 

apresentadas no referencial teórico e relacioná-las com os dados coletados. Essa 

fase compreende a leitura dos documentos recebidos e, se for entrevista, do texto já 

transcrito. Nesta etapa o analista organiza o material a ser analisado;  

 

 o estudo do material;  

 o tratamento dos resultados, por inferência e interpretação.  

 

Bardin (1977) esclarece que a escolha dos dados deve obedecer algumas regras:  

 

 Exaustividade: não se deve excluir da pesquisa nenhum dos seus elementos 

constitutivos;  

 Representatividade: caso o número de dados a ser analisado seja grande, 

pode-se eleger uma amostra, desde que representativa, da população. 

 Homogeneidade: os documentos escolhidos devem ser homogêneos e 

obedecer a critérios predefinidos de escolha; 

 Pertinência: nessa regra a fonte de dados da informação deve corresponder 

ao estudo a ser feito.   

 

Terminada a pré-análise, o material coletado é explorado e o texto das entrevistas é 

transcrito em unidade de registro, que podem ser os parágrafos da entrevista ou o 

texto dos documentos e demais anotação feitas em campo. O resumo de cada 

parágrafo é, portanto, categorizado. Estas categorias são agrupadas por temas 

correlacionados, criando as chamadas categorias intermediárias, conforme explica 

Bardin (1977). As categorias são aglutinadas pela ocorrência de temas, gerando as 

categorias finais.  

 

Na fase final é feito o tratamento dos resultados e sua interpretação.  
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A fase de pré-análise, que caracteriza o início da pesquisa, apresenta a importante 

etapa entre a escolha de documentos, formulação dos objetivos e de referência dos 

índices. 

 

A interpretação dos resultados pode apresentar um novo direcionamento para 

futuras pesquisas ou uma nova abordagem de pesquisa.  
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Este capítulo apresenta os resultados e discussão das entrevistas. A apresentação 

dos resultados e a discussão das entrevistas se darão em duas etapas, sendo a 

primeira qualitativa e a segunda a discussão dos resultados.  

 

4.1 Apresentação dos Resultados – Pesquisa Qualitativa 

 

4.1.1 Caracterização dos Escritórios e dos Respondentes 

 

Primeiro, será apresentada a caracterização dos respondentes e dos escritórios da 

pesquisa. 

 

4.1.1.1 Caracterização dos escritórios 

 

A caracterização dos escritórios respondentes dessa pesquisa está distribuída por 

tempo de atuação no mercado, quantidade de clientes e quantidade de funcionários. 

O Quadro 01 representa o tempo de atuação no mercado de cada escritório 

respondente:  

 

Quadro 1 
Tempo de atuação dos escritórios no mercado. 

 Tempo de atuação Nr % 

1 0 a 10 anos 3 27.28 

2 11 a 20 anos 4 36,36 

3 Mais de 21 anos  4 36,36 

Total  11 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Dos escritórios entrevistados, 72,72% possuem mais de 11 anos de atuação em 

serviços contábeis na cidade de Três corações, divididos em 36,36% entre 11 e 20 

anos e outros 36,36% com mais de 21 anos de atuação. 27,28% dos escritórios 

possuem até 10 anos de atuação 
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No Quadro 02, encontra-se a quantidade de clientes que cada escritório possui.  

 
Quadro 2 
Quantidade de clientes dos escritórios de contabilidade. 

 Quantidade de clientes Nr % 

1 01 a 50 6 54,55 

2 51 a 100 3 27,27 

3 101 a 150 1 9,09 

4 151 a 200 0 0,00 

5 201 a 250 1 9.09 

Total  11 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Dos 11 escritórios entrevistados, 54,54% possuem até 50 clientes, 27,23% possuem 

de 51 a 100 clientes e 9,09% possuem de 101 a 150 clientes e 201 a 250 clientes. 

Aproximadamente, 81,77% dos entrevistados possuem até 100 clientes.  

 

No Quadro 03 está representada a quantidade de funcionários dos escritórios 

entrevistados. 

 

Quadro 3  
Quantidade de funcionários dos escritórios de contabilidade. 

 Quantidade de funcionários Nr % 

1 01 a 10 8 72,73 

2 11 a 20 3 27,27 

Total  11 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Dos escritórios, 72,73% possuem até 10 funcionários e 27,27% possuem de 11 a 20 

funcionários.  

 

4.1.1.2 Caracterização dos Respondentes 

 

O Quadro 04 apresenta os cargos que cada respondente ocupa nos escritórios. 
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Quadro 4 
Cargos de ocupação dos respondentes entrevistados. 

 Cargo Nr % 

1 Proprietário 9 81,82 

2 Gerentes 2 18,18 

Total      11 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

   

Dos 11 escritórios respondentes, 81,82% foram os próprios proprietários e 18,18% 

de gerentes dos escritórios.  

 

Por fim, no Quadro 05, apresenta a formação acadêmica dos respondentes.  

 

Quadro 5 
Formação acadêmica dos respondentes. 

 Formação Acadêmica Nr % 

1 Ciências Contábeis 11 100,00 

Total  11 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Dos entrevistados, 100% deles possuem formação em Ciências contábeis.  

 

4.2 Apresentação dos resultados das entrevistas 

 

Na sequência, são apresentados os resultados das entrevistas realizadas com os 11 

respondentes dos escritórios de contabilidade na cidade de Três Corações.  
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Quadro 6 
Como são percebidas as mudanças na escrituração contábil após a implantação das 
novas normas de escrituração contábil. 

Entrevistado Cargo Resposta 

E01 *Fechado ** 

E02 Gerente Houve maior responsabilidade nas informações contábeis. 

E03 Proprietário Maior controle do fisco e retorno rápido das informações 
processadas. 

E04 Proprietário Não foram percebidas grandes mudanças. 

E05 Proprietário Maior responsabilidade dos escritórios perante as 
informações processadas e um controle maior dos órgãos 
fiscalizadores. 

E06 *fechado ** 

E07 Proprietário Agilidade no processamento das informações e melhores 
relatórios de análise.  

E08 Gerente Controle dos órgãos fiscalizadores. 

E09 Proprietário O SPED contábil trouxe no meu modo de ver uma valorização 
para a contabilidade e para o profissional da área. 

E10 Proprietário Visualização rápida dos órgãos fiscalizadores, assim como 
dos proprietários e escritórios da informação contábil de 
forma rápida.  

E11 Proprietário Controle dos órgãos fiscalizadores. 

E12 Proprietário Positivas: maior controle do fisco federal, estadual e 
municipal.  
Negativas: despreparo estrutural por parte do cliente, falta de 
pessoal qualificado. 

E13 Proprietário Facilitou o cruzamento das informações e agilidade de 
processamento.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Em relação ao Quadro 6, percebe-se, pelas respostas dos entrevistados, que as 

mudanças na escrituração contábil, melhorou o processamento das informações e 

aumentou a responsabilidade dos escritórios perante aos órgãos fiscalizadores, uma 

vez que a fiscalização passou a ser mais rápida e digital.  
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Quadro 7 
Quais as mudanças, a partir delas, para os clientes e para o escritório. 

Entrevistado Cargo Resposta 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Para o escritório, modernização para equipamentos e do 
sistema contábil, a documentação contábil passou a ser 
entregue com maior rapidez pelos clientes 
Para o cliente as informações processadas podem ser 
consultadas a qualquer tempo.  

E03 Proprietário Informações informatizadas e de acesso rápido. 

E04 Proprietário Não se aplica. 

E05 Proprietário Devido as validações por conta do fisco, no momento que as 
informações são apresentadas, a confiabilidades das 
informações passaram a ser maiores.  

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Capacitação dos colaboradores para atender as novas 
normas e modernização dos equipamentos de informática.  

E08 Gerente Investimento em equipamentos de informática e capacitação 
de colaboradores. 

E09 Proprietário Os escritórios e profissionais tiveram que se capacitar e se 
adequar para que pudessem atender as novas normas. 

E10 Proprietário Para o escritório e para o cliente, foi necessário maior 
informatização para adequar as exigências. 

E11 Proprietário Para o escritório investimento em equipamentos e sistemas 
gerenciais e para os clientes, sistemas operacionais e 
capacitação de colaboradores. 

E12 Proprietário Todas as empresas necessitam de sistemas integrados para 
gerir o negócio, ERP independente do porte para integração 
cliente e contabilidade, o grande complicador é que os 
pequenos e médios empresários ainda, tendem a não se 
adaptarem, persistindo em serviços manuais. 

E13 Proprietário Para o escritório maior informatização, contratação de equipe 
mais capacitada.  Para os clientes maior informatização. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

Os entrevistados foram bastante semelhantes em suas respostas, salientando que, 

tanto aos clientes quanto ao próprio escritório, para que pudessem se adequar às 

novas normas de escrituração contábil foram necessários investimentos em novas 

tecnologias, em sistemas de integração da informação contábil e a capacitação 

contínua dos colaboradores, o que pode ser visto nas respostas no Quadro 07. 
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Quadro 8 
Quais as obrigações acessórias em que seus clientes estão obrigados com a 
implantação do SPED. 
Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Temos apenas dois clientes que são exigidos ao 
SPED - SPED fiscal, SPED contribuições, SPED 
contábil, SPED ECF. 

E03 Proprietário SPED Fiscal (ICM'S IPI), SPED contribuições, ECF, 
ECD, DCTF. 

E04 Proprietário SPED fiscal, SPED contribuições, SPED contábil, 
SPED ECF. 

E05 Proprietário SPED Fiscal (ICM'S IPI), SPED contribuições, ECF, 
ECD, DCTF. 

E06 *fechado **** 

E07 Proprietário SPED Fiscal (ICM'S IPI), SPED contribuições, ECF, 
ECD, DCTF. 

E08 Gerente SPED Fiscal (ICM'S IPI), SPED contribuições, ECF, 
ECD, DCTF. 

E09 Proprietário SPED Fiscal (ICM'S IPI), SPED contribuições, ECF, 
ECD, DCTF. 

E10 Proprietário SPED Fiscal (ICM'S IPI), SPED contribuições, ECF, 
ECD, DCTF. 

E11 Proprietário SPED Fiscal (ICM'S IPI), SPED contribuições, ECF, 
ECD, DCTF. 

E12 Proprietário Respondendo tecnicamente, atualmente sobre as 
obrigações a entrega SPED, apenas 04 clientes 
estão sujeitas  EFD -ICMS/IPI, a ECD - 
Contribuições, a  ECD  e ECF. 

E13 Proprietário SPED Fiscal (ICM'S IPI), SPED contribuições, ECF, 
ECD, DCTF. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

Um escritório de contabilidade possui vários clientes com regimes de tributação 

diferentes e nos escritórios pesquisados, todos possuem clientes que estão 

obrigados ao SPED. No Quadro 08 são apresentadas as declarações que seus 

clientes estão obrigados e que fazem parte do pacote das novas normas de 

escrituração contábil, as principais exigências fiscais que são:  Escrituração Fiscal 

Digital do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação e do imposto sobre os produtos industrializado - EFD ICMS/IPI – 

SPED fiscal; Escrituração Fiscal Digital das Contribuições - EFC Contribuições; 

Escrituração Contábil Digital – ECD – Sped Contábil. 
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Quadro 9 
Quais os investimentos adicionais no escritório foram necessários para à adoção do 
SPED por seus clientes. 
Entrevistado Cargo Resposta 

E01 *Fechado  

E02 Gerente O escritório teve que modernizar os equipamentos de 
informática, melhor o sistema de comunicação, a Internet, 
houve necessidade de treinamentos de funcionário e até 
mesmo contratação de outros mais capacitados.  

E03 Proprietário Tanto o escritório como os clientes tiveram que ser 
modernizarem, com equipamentos de informática e sistema 
contábil e consequentemente os escritórios tiveram que estar 
preparados para receber essas informações e ambos tiveram 
que contratar colaboradores mais capacitados. 

E04 Proprietário Melhoria no sistema de comunicação: equipamentos de 
informática, internet de melhor velocidade e sistemas 
operacionais contábeis atualizados para as novas exigências.  

E05 Proprietário Investimentos em tecnologia e capacitação de funcionários. 

E06 *fechado **** 

E07 Proprietário Aquisição de sistema operacionais contábil, atualizações dos 
equipamentos de informática e capacitação dos funcionários. 

E08 Gerente Investimento em tecnologias e treinamentos. 

E09 Proprietário Melhoria em tecnologia, sistema de informação, capacitação 
dos colaboradores. 

E10 Proprietário Melhora nos equipamentos de informática e capacitação dos 
funcionários. 

E11 Proprietário Compra de novos equipamentos de informática e de sistemas 
operacional e capacitação dos funcionários. 

E12 Proprietário Sistema Auditor de informações e melhora nos equipamentos 
de informática. 

E13 Proprietário Investimentos em tecnologia da informação e pessoal técnico 
contábil capacitado.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

Investimentos em tecnologia e capacitação de funcionários foram os principais 

pontos apresentados pelos entrevistados, conforme Quadro 09. Os investimentos 

não foram apenas em equipamentos de informática, mas em melhoria na 

comunicação de dados e internet de melhor qualidade. 

 

É possível observar, pelas respostas, que com as novas normas de escrituração 

contábil, os escritórios passaram a se capacitar em conhecimento técnico, além do 

conhecimento em tecnologias necessárias para a execução das informações 

contábeis. 
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Quadro 10 
Há orçamento anual no escritório, para investimentos em treinamentos dos 
funcionários e novas tecnologias. 
Entrevistado Cargo Resposta 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Não.  

E03 Proprietário Não. Porém conforme a necessidade é estudada a forma de 
investimento. 

E04 Proprietário Não. A cada necessidade é feito as implementações 
necessárias.  

E05 Proprietário Sim. Anualmente é feito uma atualização no sistema contábil 
do escritório e os treinamentos aos funcionários são 
disponibilizados conforme a necessidade.  

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Sim. Temos assinaturas de periódicos, consultoria 
tecnológicas e treinamentos aos funcionários. 

E08 Gerente Não. 

E09 Proprietário Sim, além dos boletins que temos mensais, é feito uma 
reserva para cursos, treinamentos e trocas de 
equipamentos. 

E10 Proprietário Sim, porém é analisada a necessidade para cada situação 
de readaptação. 

E11 Proprietário Sim. Em atualizações tecnológicas e treinamentos. 

E12 Proprietário Pequeno mas há, conforme há a necessidade de melhorias, 
é feito as adaptações. 

E13 Proprietário Sim. O escritório está sempre atualizando sistemas e 
informações contábeis.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

No Quadro 10, é possível observar que todos os escritórios fizeram investimentos 

em novas tecnologias, em capacitação de seus colaboradores, mas um investimento 

que atenda à necessidade daquele momento. Há escritórios que possuem 

investimentos constantes em atualizações tecnológicas, boletins contábeis de 

consulta de seus colaboradores e outros dizem que não possuem orçamentos 

anuais para esse fim, mas mediante a necessidade, as adaptações serão feitas.  
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Quadro 11 
De que maneira acredita que, com a implantação do SPED, houve melhoria na 
qualidade e na agilidade nas informações apresentadas aos seus clientes. 
Entrevistado Cargo Resposta  

E01 *Fechado ** 

E02 Gerente Sim. As informações ficaram mais rápidas de serem 
processadas e mais confiáveis.  

E03 Proprietário Sim. Uma vez que as informações contábeis passam por 
uma validação no momento da transmissão, a 
confiabilidade dessas informações são maiores.  

E04 Proprietário Sim. Transmissão das informações em tempo hábil e a 
validação das informações em tempo real.  

E05 Proprietário Sim. Rapidez na transmissão, relatórios gerenciais com 
maior confiabilidade e de fácil entendimento. 

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Sim. As informações passam a ter uma credibilidade maior 
e rápido acesso. 

E08 Gerente Sim. Informações contábeis passam a ter maior integrações 
entre cliente, escritório e fisco. 

E09 Proprietário Sim, as informações contábeis tornaram mais confiáveis e 
verídicas, expressando de fato a situação financeira e 
patrimonial do cliente. 

E10 Proprietário Sim. Processamentos rápidos, uma vez que muitas das 
informações são importadas de um prévio lançamento, 
maior credibilidade devido a validações pelo fisco e rapidez 
em correções de irregularidades se houver. 

E11 Proprietário Sim. Contabilização rápida, credibilidade nas informações e 
maior controle pelo fisco e pelo escritório.  

E12 Proprietário Sim, com a integração. 

E13 Proprietário Sim. Através dos relatórios fiscais e contábeis, fica mais 
fácil a visualização das informações. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

Todos os escritórios apresentaram a mesma resposta, afirmando que houve uma 

melhora nas informações, nos quesitos agilidade de processamento, credibilidade 

nas informações, maior controle do fisco e pelos escritórios às informações, 

relatórios fiscais e contábeis de melhor visualização, além de aumentar a integração 

entre cliente, escritório e fisco, conforme Quadro 11.  
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Quadro 12 
Quais as principais facilidades enfrentadas pelos escritórios em atender seus 
clientes frente a essas mudanças. 

Entrevistado Cargo Resposta 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Integração entre cliente e escritório, transmissão por 
sistemas públicos disponibilizados pelo fisco e maior 
controle dos escritórios, perante as informações enviadas.  

E03 Proprietário Integração de sistemas do escritório e os clientes, redução 
de retrabalho.  

E04 Proprietário Transmissão das informações contábeis com maior rapidez 
e retorno das validações com maior assertividade.  

E05 Proprietário Integração entre os sistemas usados pelos clientes e o 
escritório, uma vez que quase toda a informação é 
importada e apenas conferida para validação das 
informações antes de serem enviadas para o fisco.  

E06 *fechado **** 

E07 Proprietário Maior comprometimento dos clientes em enviar a 
documentações em tempo hábil, integração das 
informações com os sistemas dos clientes e envio ao fisco 
com maior credibilidade.  

E08 Gerente Integração e importação das informações contábeis já 
digitadas pelos clientes.  

E09 Proprietário Exigir dos clientes a documentação em tempo hábil para 
que sejam processadas. 

E10 Proprietário Embora haja uma integração dos sistemas contábeis entre 
clientes e escritório, ainda há muita dificuldade no 
lançamento correto das informações, e quando o escritório 
vai fazer a importação e constatar o erro, o cliente é que 
tem que o retrabalho de arrumar, trazendo atraso nas 
informações.  

E11 Proprietário Quando as informações vêm de forma correta, a importação 
e a conferência se torna rápida; porém quando tem 
irregularidade, seu acerto, torna um retrabalho muito logo, 
devendo ser consertado no sistema do cliente.  

E12 Proprietário Integração de sistemas, redução de risco de erro de 
informações, e retrabalho. 

E13 Proprietário Não vejo facilidade para atender os clientes e sim 
dificuldades. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

No Quadro 12, dentre as facilidades apresentadas pelos escritórios, em decorrência 

das novas normas de escrituração contábil, alguns escritórios enfatizaram a rapidez 

de processamento das informações contábeis, através de integrações com sistemas 

dos clientes, maior controle sobre essas informações por parte dos escritórios e pelo 

fisco.  



89 

Porém, outros escritórios relatam que não viram facilidades em atender aos clientes, 

pelo contrário, houve dificuldade, uma vez que ao ser importadas as informações 

dos clientes e nessa importação vir erros, essas informações devem ser corrigidas 

no cliente, onde ocorre retrabalho.  

 

Quadro 13 
E para os clientes, foram observadas facilidades. 

Entrevistado Cargo  

E01 *Fechado **** 

E02 Gerente Rapidez em consultar as informações necessárias. 

E03 Proprietário Não foi relatado por nossos clientes facilidades. 

E04 Proprietário Não foi relatado por nossos clientes melhora nas 
informações contábeis  

E05 Proprietário A empresa que buscam ter um controle maior sobre sua 
atividade empresarial, consegue acompanhar o passado e o 
presente com maior rapidez e com informações precisas 
sobre sua empresa. 

E06 *fechado **** 

E07 Proprietário Embora os clientes não consigam visualizar facilidades, 
porém tentamos apresentar relatórios gerenciais que são 
possíveis devido à escrituração do SPED 

E08 Gerente Os clientes não visualizam facilidades. 

E09 Proprietário Nem todos os clientes conseguem observar estas 
mudanças, principalmente quando se trata do pequeno 
cliente, mas o médio e grande cliente que hoje tem uma 
informação mais rápida reconhece e utiliza destas 
facilidades. 

E10 Proprietário Os clientes não relatem facilidades. 

E11 Proprietário Em seus sistemas operacionais, os clientes já podem obter 
informações contábeis importantes para tomada de decisão. 

E12 Proprietário Conhecer a vida financeira, fiscal e contábil de sua empresa 
em tempo real. 

E13 Proprietário Não. Os clientes não enxergam facilidades com a 
implantação do SPED. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

No Quadro 13, enquanto os escritórios conseguem observar as melhorias após o 

SPED, o mesmo não aconteceu pelos clientes, uma vez que os entrevistados 

alegaram que os clientes não relataram nenhuma melhora nos processos ou 

agilidade nas informações. O Escritório E07 relata que, mesmo que os clientes não 

consigam visualizar se houveram facilidades com o SPED, o escritório busca 

apresentar isso ao cliente, com informações mais rápidas e gerenciais, evidenciando 

serem possíveis essas informações devido à escrituração do SPED.  
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Quadro 14 
Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos escritórios em atender seus 
clientes frente a essas mudanças. 

Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado **** 

E02 Gerente Alto investimento e despreparo dos colaboradores. 

E03 Proprietário Pessoal capacitado para essas mudanças, resistência do 
cliente em se adequar as exigências e investimento 
financeiro.  

E04 Proprietário Investimentos em novas tecnologias e fazer com que os 
clientes entendam a obrigatoriedade de se adaptarem as 
novas normas de escrituração contábil.  

E05 Proprietário Investimento financeiro e falta de qualificação profissional 
do escritório e dos clientes.  

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Convencimento dos clientes com as novas exigências 
fiscais.  

E08 Gerente Resistência dos clientes em de adequarem as novas 
exigências fiscais. 

E09 Proprietário As maiores dificuldades são quanto aos clientes, em fazer 
o correto, em atender a legislação e a procedimentos e ao 
envio da documentação e informações. 

E10 Proprietário Conscientização dos clientes. 

E11 Proprietário Adequação as novas normas de escrituração pelos 
clientes, investimentos em tecnologia e contratação de 
pessoal capacitado.  

E12 Proprietário Conscientizar quanto à correta aplicação das normas 
contábeis, não havendo cancelamento de eventos já 
ocorridos. 

E13 Proprietário Implantar na cultura de cada cliente a importância da 
informatização e a necessidade de contratação em pessoal 
capacitado. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Embora foram relatadas melhorias no processo e melhor confiabilidade nas 

informações com a implantação do SPED, é natural que dificuldades sejam 

enfrentadas e as principais queixas dos escritórios foram em relação aos altos 

investimentos financeiros em troca e adequação de tecnologia e falta de pessoal 

capacitado nas execuções das tarefas, sendo necessária capacitação ou troca de 

colaboradores.  No Quadro 14, também pode observar pelos relatos, a resistência 

dos clientes dos escritórios em se adequarem as exigências e a investirem para se 

adequarem as novas normas de escrituração contábil.   
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Muitos clientes ainda possuem a mentalidade de que o escritório é o responsável em 

fazer todos os lançamentos da empresa e, fazer com que tenham outra postura e 

tomem a consciência da necessidade de se adequarem, é sem dúvida, a maior 

dificuldade enfrentada pelos escritórios.   

  

Quadro 15 
E para seus clientes, foram observadas dificuldades. 
Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente 
Sim. Falta de pessoal capacitado, falta de planejamentos 
para adaptação e alto investimentos financeiros. 

E03 Proprietário 

Sim. Por não entenderem a importância de se adequarem 
as exigências, não fazem planejamento financeiro e técnico 
para que aconteça a implantação do SPED. 

E04 Proprietário 
Sim, falta de estrutura em tecnologia da informação e de 
pessoal capacitado para execução do trabalho. 

E05 Proprietário Sim Altos investimento financeiros. 

E06 *fechado **** 

E07 Proprietário 
Sim. Investimentos financeiros em tecnologias e pessoal 
capacitado e aumentos nos controles e nos tributos. 

E08 Gerente 
Sim. Aumentos dos gastos financeiros em adaptações e 
rotatividades de funcionários. 

E09 Proprietário Sim, pois são muito mais cobrados. 

E10 Proprietário 
Sim. Investimentos financeiros altos e maior controle do 
fisco em suas empresas. 

E11 Proprietário 
Sim. O maior deles é o investimento financeiro para se 
adequarem as novas exigências. 

E12 Proprietário 
A rotatividade do operador/gestor que alimenta as 
informações na empresa. 

E13 Proprietário 
Muitas a de maior relevância é a questão de investimentos 
financeiros, para adaptações. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

Se para os escritórios as mudanças trouxeram facilidades como também  causaram 

grandes dificuldades, para os clientes não foi diferente, os relatos indicam que as 

dificuldades demandaram altos investimentos financeiros na adequação tecnológica 

e na capacitação de funcionários.  

 

As empresas alegam, por estarem em um momento de controle de gastos, se 

adequarem às novas exigências significa investimento financeiro bastante intenso e 

recorrente, faz com que o cliente, em alguns momentos, se torne ainda mais 

resistente à contabilidade e à importância dessas informações com confiabilidade, 

conforme apresentado no Quadro 15.   
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Quadro 16 
É possível identificar melhorias nos processos dos escritórios com a adoção do 
SPED. Quais. 

Entrevistado Cargo Resposta 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Sim. Agilidade nos processamentos e credibilidade nas 
informações.  

E03 Proprietário Sim. Agilidade nas informações processadas. 

E04 Proprietário Sim. Com o SPED, a autenticação dos livros é automática, 
redução de papel, agilidade na entrega de documentação 
por parte dos clientes, por entenderem que existem prazos 
para entrega, retorno do fisco a irregularidades, em prazos 
melhores, dando tempo hábil de correção.  

E05 Proprietário Sim. Agilidade nos processamentos das informações. 

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Sim. Melhor agilidade e acesso nas informações, 
autenticação digital dos livros. 

E08 Gerente Sim. Redução de erros e aumento da credibilidade. 

E09 Proprietário Sim, pois tiveram que se adequar para trabalhar com a 
contabilidade em dia a dia. 

E10 Proprietário Sim. Maior controle por parte dos clientes e dos escritórios 
nas informações contábeis, rapidez de processamentos e 
redução de erros e retrabalhos.  

E11 Proprietário Sim. Redução no custo com papel, uma vez que as 
autenticações e as declarações são eletrônicas, aumento 
na rapidez de processamento e confiabilidade nas 
informações. 

E12 Proprietário Sim, redução de material físico: papel e afins, cruzamento 
de dados com maior agilidade. 

E13 Proprietário  Sim. Processo mais rápido, menos erros, facilidade em 
visualizar os números, com a assinatura eletrônica e os 
SPED não são necessários à autenticação dos livros 
contábeis. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Nas respostas apresentadas no Quadro 16, é possível observar que todos os 

escritórios relatam que houveram melhorias na agilidade das informações em serem 

processadas, redução de erros fiscais e contábeis, uma vez que as informações são 

validadas antes de ser enviadas definitivamente para os órgãos fiscalizadores, o que 

dá tranquilidades aos escritórios quanto ao processamento correto das informações, 

autenticação dos livros e das declarações acessórias de forma eletrônica, reduzindo 

custo com papel e, por fim, um cruzamentos de informações fiscais e contábeis de 

forma rápida e em tempo hábil possíveis correções. 
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Uso de certificação eletrônica digital, para comunicação fiscal com os entes 

fiscalizadores, dá ao profissional da contabilidade agilidade de validação na entrega 

das obrigações acessórias.    

 

Quadro 17 
De que maneira, com a adoção do SPED por seus clientes, no processamento das 
informações enviadas por eles, houve uma melhora na eficiência dos processos e na 
execução das informações por parte do escritório. De que maneira. 
Entrevistado Cargo  

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Sim. Houve uma redução no tempo de trabalho no 
escritório, uma vez que os clientes enviam as informações 
já processadas e fica para o escritório uma conferência 
mais especializada.  

E03 Proprietário Sim. As informações são importadas pelo escritório é feito 
uma conferência, com isso houve uma redução nas 
atividades desenvolvidas no escritório.  

E04 Proprietário Sim. Os clientes passaram a enviar a documentação para 
o escritório dentro dos prazos estabelecidos.  

E05 Proprietário Sim. Hoje as informações são processadas com maior 
eficiência e dentro no mês de competência, uma vez que o 
cliente tem tido maior responsabilidade em enviar a 
documentação dentro do prazo de processamento. 

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Sim. O processamento das informações passou a ser mais 
rápidas e com maior precisão. 

E08 Gerente Sim. Informações mais rápidas e confiáveis. 

E09 Proprietário Sim, hoje a contabilidade é processada mensalmente, 
então criou se uma rotina, que antes da valorização e 
obrigatoriedade do SPED não se tinha. O cliente muitas 
vezes mandava documentação fora do prazo de 
contabilização.  

E10 Proprietário Sim. Maior rapidez no processamos das informações 
contábeis. 

E11 Proprietário Sim. Agilidade e confiabilidade das informações devido à 
incorporação das informações. 

E12 Proprietário Parte, como já dissemos anteriormente, o gestor da 
informação nem sempre é o mesmo. 

E13 Proprietário Sim. As informações são enviadas com menos erros uma 
vez que o próprio sistema do SPED acusa os erros. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

Fica evidente no Quadro 17, que as informações contábeis ganharam em eficiência, 

rapidez e confiabilidade, conforme relato dos escritórios. Após o SPED, os clientes 

passaram a enviar a documentação contábil dentro do mês de competência de 

escrituração, demonstrando uma mudança por parte de alguns clientes.  
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Outra melhora observada é que as informações são importadas dos clientes, com 

isso, no escritório é feita a conferência que antes era lançanda no sistema do 

escritório, com isso o escritório ganha em tempo e na execução das informações.  

 

Para processar as informações contábeis hoje, o uso da tecnologia se tornou 

essencial, tanto na comunicação com os entes fiscalizadores, com os clientes, 

atualizações técnicas ou até mesmo entre escritórios parceiros.  

 

Quadro 18 
Você acredita que a tecnologia da informação é um importante instrumento para o 
aumento da competitividade do escritório perante seus clientes. De que maneira. 
Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Sim. Pois se o escritório e o cliente tiverem sistemas 
operacionais que facilitam a importação dos dados, as 
informações ficam muito mais rápidas e precisas. 

E03 Proprietário Sim. Porém ainda tenho clientes que não investiu em 
tecnologia, com isso temos muita dificuldade em importar as 
informações, tornando o trabalho do escritório ainda muito 
grande.  

E04 Proprietário Não Acredito.  

E05 Proprietário Sim. Com um sistema contábil atualizado, aumenta a 
confiabilidade das informações com isso o escritório pode 
emitir relatórios contábeis mais eficientes. 

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Sim. A tecnologia melhor o processamos das informações e 
emite relatórios com maior agilidade. 

E08 Gerente Sim, porém o escritório ainda tem muita dificuldade com 
alguns clientes, na importação de dados. 

E09 Proprietário Sim, a tecnologia da informação acelera os processos e as 
informações, quem tiver isto para oferecer para o cliente 
sairá na frente. 

E10 Proprietário Sim. Porém devido falta de funcionários capacitados em 
tecnologia e por não saber resolver um problema que 
ocorra, atrasam os processos no escritório. 

E11 Proprietário Sim. Porém a tecnologia é apenas uma das ferramentas de 
fidelização de clientes.  

E12 Proprietário Não, pois infelizmente a concorrência continua desleal. 

E13 Proprietário Sim com certeza. Quanto mais informatizados mais fácil o 
acesso ao cliente e mais rápido, menos oneroso. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

No Quadro 18, os respondentes acreditam que a tecnologia tem um papel 

importante no cenário empresarial e tributário hoje, uma vez que é mediante a ela 

que houve um aumento nos controles e na agilidade das informações e, ao 
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perguntar aos escritórios se eles veem a tecnologia como um fator de 

competitividade, muitos escritórios relatam que a tecnologia é uma fator de 

diferencial por melhorar a agilidade no processamento e por facilitar a comunicação 

entre escritório e clientes.  

 

Também foi relatado que faltam profissionais qualificados em assuntos técnicos 

contábeis e que também tenham conhecimentos básicos em tecnologia, o que pode 

ser um dificultador.   

 
Quadro 19  
De que forma o escritório responde as exigências do mercado, do fisco e dos 
clientes, após o SPED. 
Entrevistado Cargo  

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Capacitando os colaboradores para atenderem as 
exigências do fisco, esclarecer dúvidas dos clientes com 
informações rápidas. 

E03 Proprietário Processando as informações de uma forma rápida, 
enviando as obrigações acessórias ao fisco dentro dos 
prazos estipulados. 

E04 Proprietário Disponibilizando os arquivos com as informações contábeis 
de forma mais ágil.  

E05 Proprietário Passando orientações aos clientes sobre as exigências, 
para que não haja ônus fiscais, com a urgência que o cliente 
busca. 

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Informando aos clientes das exigências que estão obrigados 
e atualizando-os sempre que necessário. 

E08 Gerente Processando as informações de forma correta, seguindo as 
exigências do fisco. 

E09 Proprietário Orientando os clientes sobre a legislação e procedimentos 
na empresa e cumprindo todas as exigências dentro do 
prazo legal. 

E10 Proprietário Passando orientações aos clientes, capacitando seus 
funcionários a executarem as informações contábeis de 
forma correta.  

E11 Proprietário Instruindo aos clientes nas atividades nas empresas em 
relação ao fisco e conferindo a documentação entregue 
pelos clientes, fazendo as entregas fiscais de forma correta 
dentro do prazo.  

E12 Proprietário Informando das obrigações e executando as entregas. 

E13 Proprietário De uma maneira muito responsável tendo em vista todas as 
multas que podem ocorrer pelo fisco. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

Os relatos indicam que todos os escritórios aderiram à educação continuada de seus 

colaboradores na preocupação do atendimento aos seus clientes de forma eficiente 
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e eficaz, prezando pela tranquilidade de seus clientes perante o fisco.  Nos relatos, 

os escritórios estão muito preocupados com a responsabilidade em atender ao fisco 

nos prazos exigidos evitando os ônus fiscais.  

 

Porém, não é possível observar nos relatos no Quadro 19, os escritórios 

preocupados em estudar o mercado, onde seus clientes estão inseridos e 

apresentarem uma informação contábil eficiente na tomada de decisão,isto é,  

anteciparem as necessidades do cliente perante o mercado.  

 

Quadro 20 
Quais as mudanças culturais o SPED provocou ao escritório. 
Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Mudanças de pensamento pelos clientes, dando uma 
importância às informações contábeis. 

E03 Proprietário A concepção de aprendizado continua. 

E04 Proprietário A necessidade de um constante aprendizado por parte 
dos proprietários e colaboradores. 

E05 Proprietário Sempre, escritório e clientes, terem o conhecimento e o 
aperfeiçoamento em relação às informações contábeis. 

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Da importância de clientes e escritórios compartilharem 
informações.  

E08 Gerente De aprimoramento e leitura constantes de informações 
contábeis. 

E09 Proprietário As mudanças culturais foram a importância da 
contabilidade e da obrigatoriedade de seguir suas normas, 
sem exceções. 

E10 Proprietário De estar sempre buscando novos conhecimentos, não só 
de informações contábeis, mas de também de tecnologia. 

E11 Proprietário De estar sempre estudando sobre o assunto. 

E12 Proprietário Aprimorar conhecimento, diariamente. 

E13 Proprietário Informatização, agilidade nos processos.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

A principal mudança observada pelas respostas no Quadro 20 é educação 

continuada dos colaboradores, ter a necessidade de atualizações constantes, a 

informatização como agilidade de processos e dar credibilidade de seus serviços 

aos clientes.  
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Foi relatado pelos escritórios E02 e E07, que os clientes passaram a dar maior 

importância às informações contábeis, havendo mudanças no pensamento, e 

compartilhamento de informações.  

 

Quadro 21 
O que é para você aprender com o negócio. 
Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Observar o que não está funcionando e fazer as adaptações 
o mais rápido possível. 

E03 Proprietário Observar as necessidades dos clientes, do escritório e 
adaptar, o mais rápido possível às mudanças. 

E04 Proprietário Não se aplica.  

E05 Proprietário Não ser resistente a mudanças.  

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Se adaptar as necessidades dos clientes e do fisco, sem 
grandes impactos ao escritório.  

E08 Gerente Adaptar as necessidades e as mudanças. 

E09 Proprietário Aprender com o negócio e fazer parte dele, é se envolver e 
se redesenhar se preciso e ter resiliência e fazer das 
consequências o seu prêmio. 

E10 Proprietário Aprender com o que não deu certo, corrigindo o processo e 
realinhado os procedimentos.  

E11 Proprietário Necessário. 

E12 Proprietário Se adaptar as mudanças de forma rápida e satisfatória. 

E13 Proprietário É o essencial.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

Ao analisar os relatos, é possível observar que os escritórios estão alinhados com as 

mudanças e readaptando seus negócios sempre que necessário. O Escritório E09 

relata que aprender com o negócio é se envolver com as atividades dos negócios e 

realinhá-las quando necessário.  

 

Uma informação importante que foi observada no Quadro 21 é que os escritórios 

não estão apenas preocupados em se adaptarem às mudanças, mas fazê-las o mais 

rápido possível, trazendo o menor impacto ao escritório, o que faz com que o 

aprendizado com o negócio seja constante. 
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Quadro 22  
Como o escritório busca disseminar e avaliar seu aprendizado. (quais as 
ferramentas que utilizam: treinamentos; leituras; periódicos, etc). 

Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado **** 

E02 Gerente Com treinamentos, assinaturas de periódicos de acesso a 
todos dos escritórios e consultorias externas. 

E03 Proprietário Com reuniões e treinamentos periódicos. 

E04 Proprietário Cursos e treinamentos aos colaboradores, assinatura de 
periódicos contábeis com atualizações permanentes.  

E05 Proprietário Treinamentos e palestras. 

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Treinamentos e palestras, com reuniões permanentes com 
feedback 

E08 Gerente Cursos e treinamentos. 

E09 Proprietário Treinamentos e avaliações continuam. 

E10 Proprietário Treinamentos, cursos e reuniões frequentes. 

E11 Proprietário Cursos e consulta a periódicos. 

E12 Proprietário Possuímos consultorias contábil, fiscal e jurídica, todas nos 
atendem em questões de dúvidas diariamente, uma 
complementa a outra. 

E13 Proprietário No escritório, temos assinatura de periódicos com 
atualizações contábeis, treinamentos, consultas jurídicas, 
assinaturas de boletins e reuniões frequentes entre os 
departamentos.  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
 

Nos relatos do Quadro 22, os escritórios mantêm rotina de reuniões constantes, 

feedback e compartilhamento de conhecimento, além de manter acessos a 

consultas em periódicos, boletins com assuntos técnicos atualizados, cursos e 

treinamentos, proporcionando aos colaboradores reciclagem e atualização contínua, 

o que demonstra a cultura de educação continuada, que se tornou necessária no dia 

a dia da profissão. 

 

Além do conhecimento técnico contábil e fiscal, é possível observar que os 

escritórios estão trabalhando com multidisciplinaridade, uma vez que mantêm 

também consultas jurídicas quando necessário, o que pode ser observado no relato 

dos escritórios E12 e E13. 
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Quadro 23 
Existe um compartilhamento de informações, opiniões e experiências observadas no 
escritório, para que sejam analisadas e interpretadas por todos. Se sim, de que 
maneira. 
Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Sim. Com reuniões entre os departamentos. 

E03 Proprietário Sim. Temos reuniões quinzenais, com troca de 
informações.  

E04 Proprietário Sim. Através de palestras e reuniões periódicas.  

E05 Proprietário Sim. Com reuniões, onde são propostos temas que 
tiveram atualizações ou dúvidas, onde todos apresentam 
seus conhecimentos sobre o assunto. 

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Sim. Com reuniões semanais. 

E08 Gerente Sim. Com reuniões. 

E09 Proprietário Sim, nas reuniões estratégicas. 

E10 Proprietário Sim. Reuniões e palestras promovidas pelos próprios 
colaboradores sobre algum tema específico. 

E11 Proprietário Sim. Com reunião.  

E12 Proprietário Sim através de reuniões semanais. 

E13 Proprietário Com reuniões periódicas, todos têm acessos a um chat 
coorporativo, onde no momento da dúvida, podem ser 
acionado outros integrantes da equipe, solucionando a 
questão, posteriormente é apresentado na reunião 
periódica, para que todos tenham conhecimento.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

Como já evidenciando em quadros anteriores e também apresentado no Quadro 23, 

os escritórios mantêm reuniões constantes, com troca de informações, reuniões em 

que podem ocorrer assuntos específicos que forem propostos pelos colaboradores. 

Essas reuniões são conduzidas pelos responsáveis pelo escritório, mas também 

pelos colaboradores, evidenciado a importância do conhecimento individual para o 

crescimento do todo.  

 

Além das reuniões periódicas, no momento que uma dúvida surja, os colaboradores 

têm livre acesso aos outros da equipe para debates pontuais, o que facilita o 

esclarecimento da dúvida e juntos encontrar soluções rápidas e confiáveis no 

momento necessário e será tratado nas reuniões periódicas, para conhecimento de 

todos da equipe. 
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Quadro 24 
Com a implantação do SPED, houve redução de custos e de retrabalho no escritório. 
Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Não. Pois ainda temos que conferir com muito cuidado as 
informações que são enviadas pelos clientes. 

E03 Proprietário Ainda não foi observada uma redução. 

E04 Proprietário Ainda não foi observado.  

E05 Proprietário Não.  

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Não, houve um aumento na atenção por parte do escritório, 
uma vez que uma informação declarada com erro ou fora do 
prazo, pode trazer grande ônus para o cliente, havendo 
trabalho de conferência e reconferência das informações. 

E08 Gerente Foi observado uma pequena redução com mão de obra, 
uma vez que hoje um colaborador pode ficar responsável 
por mais empresas dentro no escritório.  

E09 Proprietário Como toda implantação tem um custo inicial e depois uma 
redução, principalmente em mão de obra. 

E10 Proprietário Sim. Houve um aumento no custo inicial, com a 
implantação, mas agora já se pode observar uma redução. 

E11 Proprietário Sim.  

E12 Proprietário Sim. No início houve um custo de investimento, porém 
agora, já houve uma redução de retrabalhos e impressões 
desnecessárias. 

E13 Proprietário Não. Na verdade houve custos adicionais com 
implementação de sistemas, programas, máquinas novas e 
pessoal capacitado e aprimoramento da equipe.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Os escritórios relatam que não foram observadas reduções nos custos ou no 

retrabalho, por se tratar de rotinas novas, onde as legislações mudam 

constantemente e todos os envolvidos precisam ter conhecimento técnico 

atualizado, o investimento em novas tecnologias e fontes de consulta é constante e 

o investimento com essas ferramentas tornou-se um custo a mais, além da 

capacitação dos funcionários ou na admissão de técnicos, conforme a maioria dos 

relatos do Quadro 24.  

 

Porém, os escritórios E8, E9 e E12 relatam que hoje já é possível observar uma 

redução no custo com funcionários, por estarem mais qualificados e  cada vez mais 

informatizados, o mesmo funcionário pode ser responsável por mais empresas e, 

além disso, há redução em impressões desnecessárias, reduzindo o custo com 

papel.   
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Quadro 25 
O SPED é tratado no planejamento estratégico do escritório. 
Entrevistado Cargo  

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Sim.  

E03 Proprietário Sim. 

E04 Proprietário Não.  

E05 Proprietário Sim 

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Sim 

E08 Gerente Não. 

E09 Proprietário Sim, pois como nos modernizamos e capacitamos para 
atender as normas, nos utilizamos além do cumprimento 
de obrigação como uma estratégia de negócio, pois 
acreditamos que os escritórios que investiram nisto, tem 
um diferencial 

E10 Proprietário Sim.  

E11 Proprietário Sim. 

E12 Proprietário Não.  

E13 Proprietário Sim. Analisando quais as novas exigências do fisco e 
como o escritório tem que se adaptar a elas. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Como as novas normas de escrituração contábil, por demandar de informações cada 

vez mais técnicas e de tecnologias condizentes com as atualizações, é necessário 

que sejam consideradas nos planejamentos estratégicos dos escritórios. Pelos 

relatos, é possível observar no Quadro 25, que os respondentes estão colocando o 

SPED em seus planejamentos estratégicos. O escritório E13 relata que acompanha 

as atualizações, fazendo com que o escritório antecipe as mudanças.  

 

O escritório E09, ainda observa que, os escritórios que estiverem mais bem 

qualificados, atualizados em tecnologia, com objetivo de aperfeiçoarem suas 

atividades, terão um diferencial frente aos clientes.  
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Quadro 26 
De que maneira, o escritório acredita que o aprendizado individual pode gerar o 
aprendizado organizacional.  
Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Sim. Um colaborador pode ter uma percepção mais rápida 
sobre uma informação e esse faz o compartilhamento do 
conhecimento, nas reuniões do escritório. 

E03 Proprietário Sim. Um funcionário capacitado pode capacitar os demais 
do escritório.  

E04 Proprietário Sim. Com troca de experiências pessoais com o grupo.  

E05 Proprietário Sim. Com troca de conhecimentos com o grupo.  

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Sim. Nas reuniões é feito bate papo com troca de 
informações, para capacitação de todo grupo. 

E08 Gerente Sim. Porém ainda temos funcionários com certa resistência 
em dividir conhecimentos e ainda temos a dificuldade de 
rodízio de funções, fazendo com que as informações 
fiquem concentradas em alguns funcionários. 

E09 Proprietário Sim, um funcionário bem capacitado, influencia a 
organização como um todo. 

E10 Proprietário Sim. Nas reuniões periódicas, há um momento de troca de 
informações.  

E11 Proprietário Sim. Ë compartilhado nas reuniões, ou informalmente nos 
departamentos ou nos momentos de um lanche.  

E12 Proprietário Sim todo aprendizado profissional tem que refletir para 
organização como um todo. 

E13 Proprietário Sim. Com troca de experiências.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

A maioria dos escritórios acredita que o aprendizado individual é fonte de 

conhecimento para o grupo e a troca de informações e vivências é uma forma de 

capacitar todos do grupo, uma vez que uma situação que um funcionário passou em 

uma determinada empresa pode se repetir em outras empresas que outros 

funcionários estão analisando e com o conhecimento prévio, minimizar dificuldades 

é o diferencial para a execução rápida e segura. 

 

Porém, o escritório E08 relata que encontra uma resistência em alguns 

colaboradores no compartilhamento de informações e que muitas vezes, o 

funcionário, por deter uma informação diferenciada, fica responsável por um 

seguimento específico do escritório, dificultando o rodízio de funções.  
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Os escritórios, pensando na capacitação de todos e no crescimento organizacional, 

devem encontrar maneiras de que a informação seja difundida e compartilhada por 

todos e assim melhorar em competitividade do negócio.  

 

Quadro 27 
Quais os benefícios na competitividade do escritório após a adoção do SPED. 
Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Como o escritório teve que se adequar as mudanças, 
ganhamos em melhor tecnologia, mais conhecimento e 
rapidez nas informações.  

E03 Proprietário Uso das informações contábeis para tomada de decisão 
pelos clientes.  

E04 Proprietário Não foram observados benefícios.  

E05 Proprietário Agilidade na entrega das informações ao fisco e ao cliente.  

E06 *fechado **** 

E07 Proprietário Importância as informações contábeis na tomada de 
decisão pelos clientes. 

E08 Gerente Os clientes passaram a usar as informações contábeis com 
maior frequência. 

E09 Proprietário O escritório teve que se capacitar se modernizar melhorar 
sua prestação de serviço na contabilidade, então quem 
passou por estas mudanças ganhou mercado. 

E10 Proprietário Informação no momento que os clientes precisam. 

E11 Proprietário Informações contábeis mais rápidas. 

E12 Proprietário Resultado a tempo próximo do real, que auxilia na tomada 
de decisões dos clientes, consultorias. 

E13 Proprietário O escritório passou a apresentar as informações contábeis 
com relatórios gerencias e começou a fazer visitas técnicas 
para esclarecer as dúvidas dos clientes nas próprias 
empresas.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Os principais benefícios na competitividade relatados pelos escritórios, apresentados 

no Quadro 26, é que após a adoção do SPED, os escritórios ficaram mais 

informatizados, com colaboradores mais capacitados, com informações mais 

confiáveis, onde os resultados são apresentados em tempo real ao cliente e ao fisco 

atendendo à legislação e às necessidades do cliente.  

 

Também foi observado que os escritórios estão tendo a preocupação em apresentar 

aos clientes relatórios gerenciais, demonstrar a importância da informação contábil 

para a tomada de decisão, fazer visitas técnicas aos clientes no sentido de 
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esclarecer dúvidas e apontar os melhores direcionamentos, dentro do permitido 

contábil, para as empresas.  

 

Foi relatado pelos escritórios E03 e E08, que os clientes passaram a consultar com 

mais frequência a contabilidade, em busca de informações necessárias para a 

tomada de decisão.  

 

Quadro 28 
Após a implantação do SPED, o escritório acredita que houve uma aproximação aos 
seus clientes, no sentido de melhora na entrega das informações contábil.  
Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Não. Os clientes ainda reclamam de terem que 
apresentarem tantas informações ao fisco, mesmo 
conhecendo a importância das informações.  

E03 Proprietário Sim. O escritório apresenta a cada cliente, não só as 
declarações acessórias, mas relatórios gerenciais, com 
informações mais fáceis de serem entendidas.  

E04 Proprietário Não foram observados. 

E05 Proprietário Sim. As informações ficaram mais corretas e rápidas. 

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Sim. Com sistemas integrados entre clientes e escritório, 
fazendo com que as informações sejam consultadas no 
momento que o cliente necessita.  

E08 Gerente Sim. Com a informatização, as informações contábeis são 
acessadas de uma forma rápida.  

E09 Proprietário As mudanças, em relação ao SPED, vieram apenas para as 
médias e grandes empresas, estas sim se aproximaram, até 
mesmo para entender melhor as normas e obrigações a 
serem cumpridas. 

E10 Proprietário Sim. Na agilidade de consulta pelos clientes e o escritório.  

E11 Proprietário Sim. Na medida em que os clientes vão conhecendo o 
SPED e confiando nas informações, eles passam a usar 
essas informações com mais frequência.  

E12 Proprietário Sim, com a integração de sistemas. 

E13 Proprietário Sim. A documentação contábil passou a serem enviada 
para o escritório com maior rapidez, os clientes passaram a 
nos consultar, antes de tomar uma decisão; a informação 
contábil passou a ser relevante na estratégia das empresas.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

De um modo geral, os escritórios relatam, no Quadro 27, que houve uma melhora no 

relacionamento entre seus clientes e os escritórios. O escritório E11 afirma que, os 
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clientes, ao conhecerem as novas exigências fiscais, entendem a importância 

dessas informações e fazem uso delas com frequência.  

 

O escritório E09 salienta que essas mudanças em relação ao SPED, foram 

observadas nas empresas médias e de grande porte e, por serem mais cobrados, 

possuem um conhecimento maior sobre a legislação e consequentemente exigem 

mais da atuação dos escritórios em esclarecimentos.  

 

O escritório E02, por sua vez, acredita que não houve aproximação por conta da 

nova legislação e que os clientes obrigados a se adequarem reclamam de 

apresentarem tantas informações, mesmo conhecendo sua importância.  

 

Quadro 29 
Com a implantação do SPED, o escritório apresenta as informações contábeis aos 
seus clientes, como diferencial na tomada de decisão. 
Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Sim, às vezes. 

E03 Proprietário O escritório faz as declarações acessórias, porém não emite 
relatórios de análise e gerenciais.  

E04 Proprietário Não. As informações contábeis, apresentadas aos clientes, 
não houve mudanças após o SPED. 

E05 Proprietário Sim. Fazemos visitas periódicas aos clientes com relatórios 
trimestrais de suas atividades contábeis.  

E06 *fechado **** 

E07 Proprietário Apresentamos apenas as declarações acessórias.  

E08 Gerente Não elaboramos relatórios gerenciais, apenas quando o 
cliente solicita para alguma situação em particular.  

E09 Proprietário O cliente pode utilizar-se da contabilidade como mais uma 
ferramenta de gestão, permitindo que ele tenha de forma 
fácil os números de sua empresa. 

E10 Proprietário Não. 

E11 Proprietário Sim. Com relatórios e visitas técnicas aos clientes.  

E12 Proprietário Sim.  

E13 Proprietário Sim. Apresentamos as informações contábeis através dos 
relatórios gerenciais de fácil entendimento pelos clientes. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
 

Pelos relatos no Quadro 28, alguns escritórios afirmam que apresentam as 

informações como um diferencial, fazendo relatórios gerenciais de fácil 

entendimento pelos clientes, como relata o escritório E13, e ainda fazem visitas 
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periódicas aos clientes para esclarecer dúvidas e apresentar o diferencial das 

informações recebidas.   

 

Há escritórios que relatam que não fazem relatórios gerenciais para apresentação aos 

seus clientes, como o escritório E08, outros ainda dizem que apresentam apenas as 

declarações acessórias obrigatórias, seguindo as exigências da legislação.  

 

Com esses relatos é possível observar que ainda há um distanciamento entre 

clientes e escritórios, o que pode aumentar a  resistência por parte dos clientes em 

se adaptarem as exigências fiscais, uma vez que não entendem importância dessas 

informações.  

 
Quadro 30 
De que maneira o escritório fideliza seus clientes e conquistam novos, uma vez que 
as informações contábeis se tornaram padrão, com a implantação do SPED. 
Entrevistado Cargo Respostas 

E01 *Fechado *** 

E02 Gerente Procuramos não ter ônus fiscais com nossos clientes e com 
isso nossos clientes nos indicam a outros clientes.  

E03 Proprietário Procuramos atender as necessidades dos clientes. 

E04 Proprietário Apresentado as obrigações acessórias nos prazos exigidos, 
com clareza e segurança.  

E05 Proprietário Levamos aos nossos clientes um diferencial nas 
apresentações das informações contábeis com isso, nossos 
clientes nos indicam a novos clientes. 

E06 *fechado *** 

E07 Proprietário Fazemos nosso trabalho de forma em não deixar o cliente 
vulnerável ao fisco.  

E08 Gerente Procuramos atender as necessidades do cliente.  

E09 Proprietário Apesar das informações se tornarem padrão existem outros 
aspectos que tornam um escritório de contabilidade 
diferente do outro, eu considero o principal a consultoria nas 
tomadas decisão e estratégia tributaria, tanto como 
atendimento e relacionamento com cliente. 

E10 Proprietário Não temos uma política de divulgação dos serviços 
contábeis.  

E11 Proprietário Prestamos um serviço de consultoria aos clientes, fazendo 
com que cada cliente tenha confiança na hora de tomar a 
decisão e isso faz com que o nome do escritório se torne 
conhecido. 

E12 Proprietário Prestando serviços com clareza, a conquista de novos é 
consequência do um cliente satisfeito. 

E13 Proprietário Com atendimento diferencial a cada cliente e visitas técnicas 
periódicas as empresas.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
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Nos relatos do Quadro 29, alguns escritórios ainda apresentam uma postura 

conservadora em relação aos seus clientes e a possíveis clientes, por acreditarem 

que, se fazerem o que está sendo proposto pela legislação e pelo o que está 

determinado no contrato de prestação de serviço, não deixando o cliente vulnerável, 

apresentando as informações nos prazos exigidos pela legislação e corretas, basta 

para serem indicados a novos clientes. Há relatos em que os escritórios dizem não 

possuírem uma política de conquista de novos clientes, que apenas procuram 

executar as informações de forma correta e com isso ter indicações a novos clientes.  

 

Outros, já perceberam que as informações, embora se tornem iguais por parte do 

Governo, seguindo padrões pré-estabelecidos, os escritórios apresentam as 

mesmas informações aos clientes de forma gerenciais, evidenciando a importância e 

a eficiência dessas informações , sendo um diferencial no aumento da lucratividade 

das empresas, o que relata o E09: “Apesar das informações se tornarem padrão 

existem outros aspectos que tornam um escritório de contabilidade diferente do 

outro, eu considero o principal a consultoria nas tomadas decisão e estratégia 

tributaria, tanto como atendimento e relacionamento com cliente.” (E09) 

 

4.3 Discussão dos resultados 

  

 Nesta etapa, será relacionado cada um dos objetivos específicos estabelecidos 

nesta pesquisa com os resultados obtidos mediante as entrevistas, relacionando-os 

com a literatura. 

 

No primeiro objetivo - descrever as novas normas de escrituração fiscal, destacando 

as principais mudanças tecnológicas trazidas por ela – os resultados revelam que 

com as novas normas de escrituração contábil, houve um aumento de controle por 

parte dos entes fiscalizadores, o que acarretou em maior responsabilidade dos 

escritórios de contabilidade no processamento das informações contábeis e, para 

atender a essas mudanças profundas, a modernização dos escritórios e dos clientes 

em tecnologia se tornou fundamental. 

 

Nesse contexto, Costa et al. (2010), afirmam que com o SPED o avanço tecnológico 

é inevitável, observando-se que ele impactará as empresas de modo geral, que, por 
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sua vez, deverão buscar a profissionalização e um gerenciamento da atividade por 

meio de profissionais capacitados e qualificados para a sua operação. 

 

Pôde ser observados, investimentos em troca de equipamentos de informática, 

aquisição de software que integram as informações contábeis com os clientes e com 

os entes fiscalizadores, impactando na melhoria e na rapidez com que as 

informações são apresentadas. 

 

Para Scott (2009), a tecnologia certamente mudou a face da contabilidade ao longo 

dos anos, mas não é fácil identificar se os seus impactos foram negativos ou 

positivos. Ainda, segundo o autor, alguns dos impactos da tecnologia não são 

negativos e nem positivos, eles são apenas alterações que resultam em demandas 

sobre a profissão. 

 

Verificou-se também, aperfeiçoamento de conhecimento técnico dos funcionários 

dos escritórios, destacando a educação continuada e permanente, para se 

adequarem ao novo cenário tributário nacional.  O SPED tem a pretensão de 

abranger todas as empresas do país envolvendo toda a organização na capacitação 

e treinamento dos colaboradores, objetivando as informações exigidas pela nova 

legislação em vigor (Petri et al., 2012). 

 

No segundo objetivo específico - identificar as facilidades e dificuldades para 

adaptação às novas normas de escrituração contábil – a principal dificuldade 

relatada pelos entrevistados foi os altos investimentos financeiros e a resistência de 

alguns clientes em fazer o mesmo em suas empresas, pois as informações 

contábeis passaram a ser processadas de maneira digital. O cliente alimenta as 

informações fiscais e contábeis em seus sistemas operacionais. Essas informações 

são importadas para os sistemas operacionais dos escritórios, que fazem a 

conferência e adequação às normas exigidas pelos entes fiscalizadores. 

 

Maia (2012) salienta que as organizações precisam se adequar a esse momento da 

tributação digital, pois o desconhecimento do empresário pode ocasionar prejuízo.   
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Mesmo com a modernização e com o uso cada vez mais frequente de novas 

tecnologias, o cliente, devido aos altos desembolsos que teve que fazer para se 

adequar às novas normas de escrituração contábil, apresenta resistência em 

qualificar seus funcionários, o que acarreta retrabalho e dificuldades na importação 

dos dados de forma eficiente pelos escritórios. 

 

Cabe, aos escritórios de contabilidade, evidenciar a importância da modernização 

tecnológica e qualificação dos funcionários em seus clientes, para uma informação 

contábil de maior qualidade. Para Duarte (2008), as empresas têm informações 

suficientes para atender às exigências do fisco, e ainda utilizarem dessas 

informações para gerir seus negócios, diferenciando-se de seus concorrentes, com 

decisões inteligentes e bem fundamentadas, além de informações estratégicas, se 

tornando mais competitivos. 

 

Para Scott (2009), a vantagem óbvia da tecnologia está no uso de várias 

ferramentas que possibilitam a agilidade em executar as funções exercidas pelo 

contador, indo de encontro com que os escritórios relataram. As empresas precisam 

de profissionais que ajudem no processo decisório, interpretando os dados, 

apontando soluções no momento necessário.  

 

No terceiro objetivo específico - verificar de que forma a adoção das novas normas 

de escrituração contábil, impactou em mudanças nos escritórios - para que os 

escritórios de contabilidade apresentem um trabalho técnico eficiente, com o objetivo 

de reduzir ou até, eliminar, a vulnerabilidade fiscal de seus clientes, buscaram  

aperfeiçoar seus colaboradores. 

 

No cenário atual, a velocidade com que as mudanças acontecem, as empresas 

necessitam definir constantemente seu posicionamento na busca de sua 

sustentabilidade e competitividade. Os escritórios apresentam adequações 

necessárias para a execução de suas atividades.  

 

Todos os escritórios apresentam várias formas de aperfeiçoamento de seus 

colaboradores, com reuniões frequentes, treinamentos e consultorias, mantendo 
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períodos, mantendo seus colaboradores capacitados no atendimento aos seus 

clientes. 

 

Foi observado que houve uma mudança na cultura do aprendizado, uma vez que o 

aperfeiçoamento pessoal é compartilhado com os demais da equipe, no sentido de 

capacitar todos no processo. 

 

Para Fleury (2001), desenvolver competências essenciais ao seu posicionamento 

estratégico, está intimamente ligado à gestão do conhecimento nas organizações.  

Ré, Limberger, Vianna e Cunha (2007), dizem que o conhecimento organizacional 

por si só não existe, pois ele decorre da soma do conhecimento dos indivíduos que 

compõem a organização.   

 

Para Senge (2009), uma organização só desenvolve conhecimento, através de 

indivíduos que aprendem, uma vez que a aprendizagem individual, pode não 

garantir a aprendizado de todos da organização, porém sem ela, a aprendizagem 

organizacional não ocorrerá.  

 

Dutra (2002), diz que quando as pessoas desenvolvem o aprendizado individual, o 

qual é compartilhado com a organização e capacita a mesma para enfrentar novos 

desafios. 

 

Isso se torna importante, uma vez que Sá (2002) afirma que o profissional da 

Contabilidade deve possuir a função de orientar sua clientela, oferecendo opiniões e 

direcionamento sobre os negócios da empresa, ao invés de simplesmente registrar 

os fatos ocorridos. Assim, o contador atual ocupará nas empresas a função de 

consultor de negócios. 

 

E finalmente no quarto objetivo -  verificar de que forma as novas normas de 

escrituração contábil impactaram na estratégia dos escritórios contábil -  os 

escritórios possuem um importante papel no cenário competitivo de seus clientes, 

além disso, par ao escritório de contabilidade, o mercado contábil se tornou 

competitivo e igual, uma vez que a forma de se fazer contabilidade se tornou padrão. 

 



111 

Para Freitas (2014), toda atividade de planejamento nas empresas, por sua 

natureza, deverá resultar de decisões tomadas a partir do exame do impacto das 

mesmas no futuro, o que lhe proporciona uma dimensão temporal de alto 

significado. Observando as mudanças decorrentes das novas normas de 

escrituração contábil, o escritório de contabilidade pouco modernizou suas 

atividades no dia a dia, sendo que alguns escritórios ainda tendem a fazer suas 

atividades de escrituração, registro e controles, não apresentando aos seus clientes 

um diferencial nas informações contábeis.  

 

Os escritórios relatam que não possuem uma estratégia em busca de novos clientes, 

contam com indicações de seus clientes a novos clientes. Mintzberg et al. (2010), diz 

na Escola de Design que a formação de estratégia é um processo de criação, com 

adaptações internas e as possibilidade externas, uma vez que os escritórios não 

observam as mudanças e necessidades externas, como um processo de formação 

estratégia do escritório.  

 

Na Escola de Planejamento, é possível observar um modelo de estratégia pautada e 

delineada em cheklist e apoiada em técnicas. Piazza (2006) diz que,uma 

organização tem que ser capaz de prever o curso de seus ambientes, controla-lo ou 

simplesmente supor sua estabilidade. Os escritórios de contabilidade não possuem 

claros um planejamento estratégico, o que pode ser observando em relatos em que 

dizem não ter planejamento estratégico e os que dizem possuir, não conseguiram 

definir ao certo como seria esse planejamento.  

 

Na Escola de Posicionamento defende-se que as estratégias são posições 

genéricas, especificamente comuns e identificáveis no mercado, o que é econômico 

e competitivo. Para Mintzberg et al. (2010), as estratégias saem desse processo 

totalmente desenvolvidas para serem articuladas e implementadas. Não há nos 

escritórios uma estratégia de buscar novos clientes e de fidelizarem os já existentes, 

se limitando a executar o que está acordado no contrato de prestação de serviços 

contábeis.  

 

Para melhor explicar a forma de estratégia dos escritórios, a Escola de Aprendizado, 

que procede do comportamento que estimula o pensamento retrospectivo para que 



112 

se possa compreender a ação. Sustenta-se a visão de que as pessoas, atuando 

especialmente de maneira coletiva, aprendem com as situações e com a capacidade 

das suas organizações lidarem com tais situações (Mintzberg et al., 2010).  

 

Conclui-se que os escritórios de contabilidade, mesmo passando por profundas 

mudanças, com padronizações de informações, com a modernização das normas de 

escrituração contábil aliadas ao avanço tecnologia, à informação contábil e o 

aumento da concorrência de profissionais de contabilidade, não despertaram em 

apresentar a informação diferenciada aos clientes, contribuindo ao desenvolvimento  

estratégico de seus clientes,  o que pode gerar ao escritório aumento no faturamento 

eqou abertura de novos produtos, como assessorias e consultorias contábeis.   
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5 Considerações Finais 

 

Este capítulo final apresenta a conclusão e as contribuições futuras,  tema 

investigado por essa pesquisa são os impactos das novas normas de escrituração 

fiscal na estratégia e aprendizado dos escritórios contábeis na cidade de Três 

Corações, conforme visto no referencial teórico. 

 

O objetivo  em estudar este tema, foi conhecer se após as mudanças na 

escrituração fiscal, onde as informações passaram a ser semelhantes, os escritórios 

buscam o diferencial de mercado em aprendizado e estratégias de mercado. 

 

Para tanto, o objetivo geral foi analisar de que forma as novas normas de 

escrituração contábil impactaram na estratégia e aprendizado dos serviços contábeis 

dos escritórios de contabilidade da cidade de Três Corações e, para atingir esse 

objetivo, foram destacados quatro objetivos específicos, sendo que os mesmos 

foram parcialmente atendidos. 

 

Os resultados mostram uma mudança profunda no atual contexto tributário e fiscal, o 

mercado cada dia mais competitivo, em que as empresas, para sobreviverem à 

concorrência ou ainda desempenharem crescimento constante, precisam se 

reestruturar na mesma rapidez e em que as mudanças acontecem. Nesse contexto, 

os escritórios de contabilidade desempenham um importante papel. Além de se 

preocuparem com a permanência e o crescimento de seus clientes, necessitam ter 

um olhar para dentro de suas organizações, se adequando constantemente às 

exigências de cada cliente e, ainda, trabalhar em prol do crescimento do próprio 

escritório. 

 

Historicamente, a Contabilidade era considerada desnecessária, uma vez que 

apresentavam guias e obrigações financeiras, sem que o empresário 

compreendesse a importância de tais informações. Esse cenário tem mudado e os 

empresários já compreendem a relevância e responsabilidade das informações 

contábeis, porém o comprometimento e a qualidade técnica não garantem a 

permanência dos escritórios. É necessário que tenham planejamento estratégico, 
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juntamente com aprendizado contínuo e entrega de valor aos clientes, visando 

competitividade e objetivando o lucro. 

 

Esta dissertação buscou demonstrar as inovações advindas das novas normas de 

escrituração fiscal e como essas inovações afetaram os clientes e os escritórios, 

através de análise das entrevistas nos escritórios de contabilidade registrados no 

Conselho Regional de Contabilidade na cidade de Três Corações. 

 

A princípio, foram apresentados as dificuldades e benefícios na adequação pelos 

clientes e dos escritórios as novas normas, na percepção dos escritórios. 

 

Mediante as respostas dos proprietários e dos gestores dos 11 escritórios de 

contabilidade, foi possível entender quais os impactos das exigências fiscais nos 

clientes dos escritórios, como os escritórios participaram dessas adequações e como 

os escritórios aproveitaram essas mudanças como aprendizado organizacional e 

estratégia de mercado. 

 

As normas de escrituração fiscal, são obrigatórias e foi a maneira que o Governo 

encontrou de exercer maior controle sobre as empresas e reduzir a corrupção e a 

evasão fiscal; pode-se perceber que os escritórios encararam  como positiva sua 

implantação, uma vez que a maioria evidenciou a rapidez e a confiabilidade com que 

as informações são processadas e apresentadas aos clientes e ao fisco.  

 

A maior reclamação foi em relação ao alto investimento financeiro em atualizações 

nos equipamentos tecnológicos, aquisições de sistemas fiscais de integração e 

capacitação dos colaboradores. Os escritórios informaram que possuem orçamento 

anual destinado para esse fim, porém sua destinação é baseada na adequação as 

exigências fiscais e não com base a um planejamento estratégico, se antecipando 

ou se buscando novas formas apresentação dos serviços contábeis. 

 

Em relação às facilidades no processamento das informações contábeis, advindas 

das novas normas de escrituração fiscal, a importação das informações dos clientes 

pelos escritórios se tornou a maior facilidade, porém ainda há o retrabalho em 
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alguns momentos, uma vez que essa importação não é feita de forma correta, 

demonstrando uma dificuldade no alinhamento entre clientes e escritórios. 

 

Para os clientes, pela percepção dos escritórios, as novas normas de escrituração 

não apresentaram nenhuma facilidade após se adaptarem a elas, pelo contrário, 

relatam maiores dificuldades após as exigências, que se dá pela falta de 

funcionários qualificados e por não entenderem a importância da informação contábil 

e, por sua vez, o escritório não exerce uma postura de efetiva na mudança desse 

pensamento, no sentido de entrega de valor junto as informações contábeis.  

 

Um ponto positivo, advindo do SPED, é a implantação da cultura de aprendizado 

constante. Em vários relatos, é possível observar a preocupação em constantes 

treinamentos, ter no escritório fontes de pesquisas atualizadas como periódicos e 

boletins, consultorias externas em áreas afins a contabilidade, demonstrando que os 

escritórios estão preocupados com a profissionalização de seus colaboradores e 

consequentemente do escritório, onde o conhecimento técnico é compartilhado com 

os demais da equipe, em reunião e feedbacks permanentes, o que demonstrar um 

aprendizado organizacional importante. 

 

Porém é observado que no que diz respeito à entrega de valor aos clientes, embora 

em alguns relatos, os clientes passaram a dar maior importância à Contabilidade, a 

maioria dos escritórios não apresenta um trabalho de exposição dos serviços 

contábeis, com visitas permanentes aos seus clientes, apresentando relatórios 

gerenciais, explicando aos clientes como essas informações podem ser um 

diferencial na tomada de decisão, evidenciando a importância das informações 

contábeis no dia a dia das empresas.  Os escritórios não possuem uma estratégia 

para atrair clientes e de fidelização de clientes, acreditando que a execução correta 

das atividades, evitando ônus fiscais, atender o cliente no momento que for 

solicitado é a maneira de se conquistar novos clientes por indicações dos clientes já 

existentes, denotando uma falta de exposição de mercado por parte dos escritórios. 

 

De um modo geral, foi observado nos escritórios de contabilidade estudados na 

cidade de Três corações que, as inovações advindas das novas normas de 

escrituração fiscal, contribuíram para a mudança de cultura, porém pouco efetivo em 
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novos produtos por parte dos escritórios. Os escritórios estão preparados em 

oferecer outros serviços contábeis, como de assessoria e consultoria, gerando 

benefícios aos clientes e apresentando um diferencial no desenvolvimento, na 

lucratividade e na competitividade. 

 

Conclui-se que os escritórios ainda estão presos em processos e não estão 

buscando procedimentos de autogestão, ainda presos nos moldes da Contabilidade 

de sempre. 

 

5.1 Contribuições da pesquisa 

  

A pesquisa aconteceu com um número reduzido de escritórios de contabilidade na 

cidade de Três Corações registrados no Conselho Regional de Contabilidade, 

muitos escritórios funcionam apenas com o registro do profissional de Contabilidade, 

não com o registro do escritório. 

 

Com os escritórios pesquisados, não se pode garantir um perfil padrão para todos os 

escritórios da cidade, considerando que a cidade de Três Corações possua muitos 

outros escritórios de contabilidade, mas sem uma forma válida de determinação 

desses escritórios. 

 

Acredita-se que a pesquisa, possa evidenciar que todos os escritórios estão com as 

mesmas dificuldades e as mesmas resistências em relação aos seus clientes e que 

as novas normas de escrituração contribuíram positivamente com a mudança de 

cultura e aprendizado nos escritórios, no sentido de terem a consciência de 

aprendizado contínuo evidenciando que a qualidade do capital humano capacitado é 

o diferencial nesse momento. 

 

A pesquisa aponta uma carência por parte dos clientes de melhor atendimento, com 

serviços especializados de assessoria e consultoria contábil, o que pode ser um 

diferencial de mercado para os escritórios, uma vez que, devido à capacitação 

contínua de seus colaboradores, todos os escritórios estão aptos a desempenharem 

esse papel, agregando lucratividade aos seus serviços e o escritório que visualizar 

esse nicho de mercado primeiro, terá um grande mercado em expansão. 
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Neste estudo, permitiu-se a comparação da literatura com a prática, logo agregando 

contribuições teóricas e acadêmicas ao estudo de caso, tornando para os 

proprietários e gestores dos escritórios base de compreensão de que, o momento de 

mudanças, iniciadas com o SPED, está sendo uma mudança de cultura e de 

aprendizado organizacional, nos escritórios e clientes. 

 

Evidencia também que, os escritórios estudados, a maioria deles com anos de 

atuação, possuem uma importante relevância no cenário contábil na cidade de Três 

Corações,  que usem desse momento, de profundas mudanças tributárias, de 

agregarem aos seus serviços contábeis, assessorias e consultorias, apontando 

melhorias e ganhos de competitividade a seus clientes e consequentemente 

trazendo ganhos financeiros e visibilidade a seus escritórios. 

 

A pesquisa contribuiu também ao autor um leque de conhecimento relativo às 

mudanças que o SPED trouxe à classe contábil e o mercado ainda pouco explorado 

pelos profissionais da área no sentido de consultorias e assessorias, evidenciando 

que usamos pouco de estratégia de mercado e de aprendizado organizacional, 

apresentando um mercado vasto de oportunidades, aliando conhecimentos técnico, 

aprendizado organizacional, aliado a uma estratégia de mercado, a expansão 

profissional será ainda maior. 

  

5.2 Sugestão para pesquisas futuras 

  

Este estudo poder ser um primeiro passo para futuras pesquisas, uma vez que as 

exigências tributárias por parte do Governo, com a intenção de maiores controles e 

cruzamentos, continuarão ativamente, e consequentemente, empresas buscarão em 

seus escritórios ou profissionais da contabilidade,  informações  e ensinamento para 

se adaptarem, portanto os escritórios e profissionais da contabilidade devem estar 

alinhados aos seus clientes, com estratégias de mercado a eles, mas também aos 

seus escritórios. 

 

Ou até mesmo, estudos por parte dos conselhos regionais e federais de 

contabilidade, no sentido de apresentar aos escritórios um aprimoramento técnico da 

profissão e assuntos contábeis, mas também uma visão de estratégia e aprendizado 
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organizacional dos escritórios no sentido tornarem valorizadas as informações 

contábeis, consequentemente aumentando a lucratividade dos escritórios. 

 

Com o avanço e as modificações que a profissão sofreu nos últimos anos aliado à 

tecnologia, desenvolver um estudo ao sobre a robotização das atividades com o 

desenvolvimento da inteligência artificial na profissão de contador, se torna de 

grande relevância, desenvolver um novo estudo para esse fim, uma vez que, o 

mercado e os clientes, buscam profissional com habilidade, capazes de ler, usar, 

interpretar e comunicar dados de forma relevante ao cliente e ao contexto em que 

está inserido.  
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Anexos 

 
Anexo A - E-mail de Apresentação da Pesquisa 

 

Bom dia, NOME ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PROPRIETÁRIO E OU 

RESPONSÁVEL PELO ESCRITÓRIO.  

 

Envio este e-mail para detalhar a pesquisa que eu, Kênia Mendes aluna do 

Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo (FPL).  

 

A dissertação “Os impactos das novas normas de escrituração fiscal na 

estratégia e aprendizado dos escritórios contábeis na cidade de Três 

Corações”, é um estudo sobre como as inovações e as padronizações das 

informações contábeis, advindas do SPED, transformaram a forma de entrega dos 

serviços contábeis aos seus clientes, fidelizando e conquistando novos clientes.   

 

A intenção desta pesquisa, produzida como requisito parcial para a obtenção do 

título de mestre, que tem a orientação do Professora Drª Ester Eliane Jeunon, e 

integra a área de concentração Gestão e Competitividade e a linha de pesquisa 

Estratégia Corporativa, é produzi um estudo, até o momento pouco explorado, que 

analisará as transformações organizacionais, as adaptações estratégicas e o 

aprendizado organizacional, oriunda da padronização das informações contábeis. É 

objetivo desse estudo, trazer o estudo acadêmico para as vivencias observadas no 

mercado.   

 

Seu escritório integrará este estudo ao participar de uma entrevista. O roteiro tem 25 

perguntas abertas, pré-definidas, que será enviar por email e respondida, e 

retornada ao pesquisador em até três dias.  

 

Os dados apurados serão tabulados pelo pesquisador, com orientação da 

Professora Drª Ester e serão apresentados em um capítulo específico da dissertação 

e fará parte de um contexto científico com outras informações coletadas pela 

pesquisadora. Será preservado o nome da empresa, pois a análise de dados não 
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será individual. Os dados da empresa coletados nesta pesquisa, de forma individual 

e nominal, não serão divulgados em nenhuma hipótese.  

 

Obrigado pela atenção.  

 

Atenciosamente,                         

                                                   Kênia Mendes  

                                       Mestrando em Administração – FPL 

 

 

 

 

  



132 

Anexo B – Roteiro semiestruturado para entrevistas 

 

Dados preliminares 

Escritório 

 Nome do escritório: 

 Tempo de funcionamento: 

 Principais atividades: 

 Região que possui clientes: 

 Número de funcionário:  

 Quantos clientes, em uma escala de 5 a 5, aproximadamente: 

 

Respondente 

 Nome do respondente:  

 Qual o cargo que ocupa: 

 Escolaridade: 

 Formação: 

 Idade: 

 

Objetivo específico 1: Descrever as novas normas de escrituração fiscal, destacando as 

principais mudanças fiscais e tecnológicas trazidas por ela; 

 
 

1. Como você percebe as mudanças na escrituração contábil após a implantação das 

novas normas de escrituração contábil? 

2. Quais as mudanças, a partir delas, para as empresas e para o escritório? 

3. Quais as obrigações acessórias em que seus clientes estão obrigados com a 

implantação do SPED? 

4. Quais os investimentos adicionais no escritório foram necessários para à adoção do 

SPED por seus clientes? 

5. Há orçamento anual no escritório, para investimentos em treinamentos dos 

funcionários e novas tecnologias? 

6. Você acredita que, com a implantação do SPED, houve melhoria na qualidade e na 

agilidade nas informações apresentadas aos seus clientes? De que maneira? 
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Objetivo específico 2: Identificar as facilidades e dificuldades para a adaptação às novas 

normas de escrituração contábil. 

 

7. Quais as principais facilidades enfrentadas pelos escritórios em atender seus 

clientes frente a essas mudanças? 

8. E para os clientes, foram observadas facilidades? 

9. Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos escritórios em atender seus 

clientes frente a essas mudanças? 

10. E para os clientes, foram observadas dificuldades? 

11. É possível identificar melhorias nos processos dos escritórios com a adoção do 

SPED? Quais? 

12. Com a adoção do SPED por seus clientes, no processamento das informações 

enviadas por eles, houve uma melhora na eficiência dos processos e na execução 

das informações por parte do escritório? De que maneira? 

13. Você acredita que a tecnologia da informação é um importante instrumento para o 

aumento da competitividade do escritório perante seus clientes?  De que maneira? 

  

Objetivo específico 3: Verificar de que forma a adoção das novas normas de 

escrituração contábil, impactou em mudanças nos escritórios;  

 

14. De que forma o escritório responde as exigências do mercado, do fisco e dos 

clientes, após o SPED? 

15. Quais as mudanças culturais o SPED provocou ao escritório? 

16. O que é para o você aprender com o negócio? 

17. Como o escritório busca, dissemina e avalia seu aprendizado? (quais as 

ferramentas que utilizam: treinamentos; leituras; periódicos, etc). 

18. Existe um compartilhamento de informações, opiniões e experiências observadas 

no escritório, para que sejam analisadas e interpretadas por todos? Se sim, de que 

maneira? 

19. Com a implantação do SPED, houve redução de custos e de retrabalho no 

escritório? 

20. O SPED é tratado no planejamento estratégico do escritório? 

21. O escritório acredita que o aprendizado individual pode gerar o aprendizado 

organizacional? Se sim, de que maneira? 
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Objetivo específico 4: Verifica de que forma as novas normas de escrituração contábil 

impactaram na estratégia dos escritórios contábil 

  

22. Quais os benefícios na competitividade do escritório ocorreram após a adoção do 

SPED? 

23. Após a implantação do SPED, o escritório acredita que houve uma aproximação 

aos seus clientes, no sentido de melhora na entrega das informações contábil?  De 

que maneira? 

24. Com a implantação do SPED, o escritório apresentou as informações contábeis aos 

seus clientes, como diferencial na tomada de decisão?     

25. De que maneira o escritório fideliza seus clientes e conquista novos, uma vez que 

as informações contábeis se tornaram padrão, com a implantação do SPED? 


