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PERSPECTIVA INSTITUCIONAL NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE 
ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPED EM EMPRESA DE MÉDIO PORTE BRASILEIRA 

 
Resumo 

 
O objetivo do estudo foi analisar sob a perspectiva institucional os impactos decorrentes da 
implantação do SPED em uma empresa brasileira de médio porte do ramo de comércio 
atacadista de tabaco. A metodologia utilizada na pesquisa é caracterizada como um estudo 
de caso e abordagem qualitativa. Os principais resultados demonstram que a implantação do 
SPED exigiu diversas adaptações do software da empresa, investimentos em tecnologia da 
informação e principalmente capacitação e atualizações constantes dos profissionais 
envolvidos, na qual se destaca o profissional contábil. A partir disto pode-se concluir que uma 
regra formal induziu transformações no ambiente institucional da entidade analisada. 
 
Palavras-chave: Sistema Público de Escrituração Digital. Tecnologia da Informação. 
Contabilidade. Profissional Contábil. 

1  INTRODUÇÃO  
Os países em desenvolvimento como o Brasil, trazem consigo constantes mudanças 

econômicas, políticas e sociais. Consequentemente, a ciência contábil é uma das áreas que 
permanentemente sofre alterações em busca de atualizações para cumprir as exigências do 
fisco e fornecer informações que auxiliem a continuidade e o desenvolvimento da organização 
frente às exigências do mercado. 

A contabilidade tem passado por intensas alterações com a recente adaptação ás 
normas internacionais e constantes alterações nos procedimentos de informatização dos 
processos contábeis e fiscais impostos pelo fisco. Neste contexto, o ano de 2007 foi o marco 
inicial desta mudança no cenário brasileiro, pois foi instituído pelo Governo Federal o Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED) para substituir a escrituração manual que eram em 
papel para arquivos digitais (RECEITA FEDERAL BRASILEIRA – RFB, 2015).   

Diante de um cenário de constantes transformações, aumento da competitividade e 
evolução tecnológica, as organizações se viram obrigadas a se adequarem tecnologicamente, 
passando por grandes revoluções em relação à gestão empresarial (Azevedo e 
Mariano,2013). Desta forma, tornou-se necessário para as organizações a utilização de um 
sistema de informações adequado, que permita um melhor gerenciamento de seus processos 
e garanta a confiabilidade de seus dados, refletindo a realidade da empresa, o que contribui 
para a tomada de decisões (Mellouli; Bentahar & Bidan, 2016). 

No entanto, pouca será a contribuição social do uso de tecnologias de informação 
sofisticadas (TI) pelo governo, se os cidadãos não estão preparados para sua utilização ou 
não há interação em processos políticos (Helbiga, Gil-Garcíab & Ferroc, 2009). 

O fisco então percebeu a necessidade de também se modernizar, adotando medidas 
para combater as empresas que se utilizam da fragilidade do sistema tributário brasileiro para 
sonegar impostos (Melo & Mata,2013; Blau; Silva, Oliveira Travesani & Rios, 2014). Sendo 
assim, com o objetivo de aumentar a arrecadação de impostos e combater as fraudes fiscais, 
o Governo Federal com o auxílio da informática conseguiu desenvolver um sistema de 
escrituração rápido e dinâmico chamado de Sistema Púbico de Escrituração Digital (SPED). 

Esse sistema é capaz de realizar a conferência das informações com maior rapidez, 
permitindo acesso às informações num curto espaço de tempo. Através desse sistema, o fisco 
consegue realizar o cruzamento das informações dos contribuintes, possibilitando um controle 
mais eficaz na identificação dos ilícitos tributários (Costa, 2014).  

Essa modernização na forma de fiscalização exigiu dos contribuintes a adequação a 
esse sistema, transmitindo informações em tempo real, assim como a evidenciação detalhada 
das operações realizadas nas empresas aos órgãos fiscalizadores, substituindo assim os 
livros fiscais e contábeis impressos por arquivos totalmente digitais. 

Estudos como o de Ilarino e Souza (2010); Ruschel, Frezza e Utzig (2011); Eckert, 
Santos, Mecca e Biasio (2011); Fernandes e Kirinus (2012); Esperandío, Melo e Mata (2013) 



 
 

e Blau et al. (2014) demonstram que diversas mudanças ocorreram nas empresas para se 
adequar ao novo sistema. Diante deste contexto, a pesquisa propõe-se a responder a 
seguinte questão: Como a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital impactou 
nos subsistemas organizacionais em uma empresa de médio porte? O objetivo do estudo 
consiste em analisar os impactos decorrentes da implantação do SPED em uma empresa de 
médio porte do ramo de comércio atacadista de tabaco. 

Neste sentido, este estudo justifica-se devido ao fato de que as mudanças na área 
contábil, de acordo com Burns e Scapens (2000), tornaram-se tema de constante debate e 
que as mudanças relacionadas ao avanço tecnológico interferem na contabilidade e nas 
organizações como um todo. Além disso, se justifica pela procura de informações e o 
aprimoramento dos conhecimentos acadêmicos a respeito dos principais impactos e 
dificuldades ocorridas em uma empresa de médio porte localizada no município de Arroio do 
Tigre com a implantação do Sistema Púbico de Escrituração Digital (SPED).  

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 
O SPED é resultado de importantes modificações promovidas pela Lei 11.638/07, na 

qual aprova a convergência para as normas internacionais de contabilidade (do inglês 
International Financial Reporting Standards - IFRS). O projeto SPED modifica a forma de 
cumprir as obrigações acessórias realizadas pelos contribuintes, de modo a substituir a 
emissão de livros e de documentos contábeis e fiscais em papel pela forma eletrônica, o que 
assegura a integridade e a validade dos documentos por meio do certificado digital (Azevedo 
& Mariano, 2013). 
 De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o SPED é um software 
disponibilizado pela Receita Federal, no qual todas as empresas devem manter e enviar as 
informações fiscais, contábeis e sociais, por meio da escrituração digital. Além disso, as 
empresas poderão enviar os livros fiscais, comerciais, e demonstrações contábeis, já 
validados e com assinatura digital, com o propósito de transmitir seus dados eletronicamente 
para os órgãos fiscalizadores das diversas esferas do governo (Eckert et al., 2011). 

O projeto SPED, conforme Ilarino e Souza (2010) ressaltam, consiste em um programa 
que busca obter informações das empresas de forma online, com o intuito de eliminar a troca 
de informações processuais entre os diversos órgãos, o que permite um controle de 
arrecadação mais eficiente e disponibilizado em base de dados fidedigna para a utilização do 
governo. 

Desta forma, o SPED como um amplo programa da Receita Federal apresenta uma 
estrutura de projetos como o SPED Contábil (ECD), SPED Fiscal (EFD - ICMS/IPI), Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-e), Controle Fiscal Contábil de Transição (FCont), Conhecimento de 
Transporte Eletrônico (CT-e), Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), EFD- Contribuições 
(PIS, COFINS, INSS), EFD Social (Folha de Pagamento), Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) e 
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) (RFB, 2015).      

Mais do que uma modificação no cumprimento das obrigações, há uma alteração da 
cultura do papel, forma como a sociedade via a contabilidade, para uma escrituração 
utilizando arquivos 100% digitais. Estudos (Ilarino & Souza, 2010; Ruschel, Frezza & Utzig, 
2011; Eckert et al., 2011; Fernandes & Kirinus, 2012; Cordeiro, 2012, Esperandío, Melo & 
Mata, 2013; Blau et al., 2014), apontam que a implantação do SPED nas empresas causou 
diversas mudanças no padrão de informações solicitadas pelos órgãos fiscalizadores, além 
de exigir das empresas uma reestruturação tecnológica capaz de atender aos novos 
requisitos. O que torna necessário um controle gerencial mais eficaz.  
 De acordo com Oliveira (2014) é importante observar que a principal característica dos 
programas do SPED se refere ao fato que as informações enviadas após sua implantação 
são mais detalhadas do que as informações anteriores, o que permite ao fisco obter com 
riqueza de detalhes as operações realizadas pelas empresas. Além disso, todas essas 



 
 

informações serão inseridas em computadores capazes de cruzar milhões de dados em 
questão de segundos. 

Conforme a RFB (2015), o SPED surgiu com três grandes projetos: Escrituração 
Contábil Digital, Escrituração Fiscal Digital e a Nota Fiscal Eletrônica – Ambiente Nacional. 
Atualmente, está em produção o projeto EFD – Contribuições, já em estudo estão os projetos 
Central de Balanços e o EFD – Social. Para Azevedo e Mariano (2013), a EFD faz com que 
os contribuintes enviem ao fisco as suas operações de forma mais detalhada, diferentemente 
da escrituração em livros fiscais em papel, que apresentavam somente os dados totais dos 
documentos fiscais. 
 Neste mesmo sentido, Ilarino e Souza (2010) ressalta que a Escrituração Fiscal Digital 
(EFD) é um arquivo digital com um layout específico, constituído por um conjunto de 
escriturações de documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos, que 
abrange também os registros de apuração de impostos referentes às operações e às 
prestações praticadas pelo contribuinte. Para Gil, Biancolino e Borges (2010, p. 262), a EFD 
proporciona a “racionalização e compartilhamento das informações fiscais digitais, bem como 
integrar todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a substituição do atual 
documentário em meio físico (papel) por documento eletrônico”. 
 Segundo Azevedo e Mariano (2013), a EFD pretende integrar os fiscos estaduais e a 
Receita Federal do Brasil, de modo a promover a padronização e o compartilhamento das 
informações contábeis e fiscais, o que assegura o sigilo fiscal. Desta forma, é possível uma 
melhora na qualidade e na rapidez na consulta das informações. Conforme Oliveira (2014), 
com a EFD a impressão dos livros: registros de entradas, de saídas, de inventário, de 
apuração do IPI e de apuração do ICMS foram substituídos pela forma eletrônica. Entretanto 
é preciso ressaltar que não se trata somente de uma substituição, uma vez que o sistema 
SPED é muito mais complexo, o que exige uma série de informações do contribuinte. 

2.2  Perspectiva institucional com a mudança para o SPED 
De acordo com North (1990), o resultado econômico de uma sociedade é definido 

pelas instituições, que moldam a interação humana, o comportamento da economia, bem 
como norteiam as regras do jogo em uma sociedade. Pode-se ressaltar que estas regras são 
desenvolvidas por regras formais e informais, sendo a primeira formadas por leis e contratos, 
e a segunda, por comportamentos, valores, convenções e condutas (North, 1990). Neste 
estudo o Sped representa as regras do jogo formais, que afetado pela interação humana, é 
capaz de interferir no resultado das organizações. 

Em uma empresa, os departamentos fiscais e contábeis serão afetados pela 
implantação do SPED, entretanto é relevante identificar quais outros departamentos sofreram 
com os impactos (Oliveira, 2013). O SPED permite, por meio da integração das informações, 
que a Receita Federal tenha um mapeamento de todas as operações efetuadas pelo 
contribuinte. Deste modo, para que o contribuinte possa efetuar a saída de uma mercadoria, 
necessita solicitar, primeiramente, a autorização do fisco, via emissão da NF-e. Assim, a 
Receita Federal possui um controle em tempo real de cada operação realizada na empresa 
(Brasil Jr., 2011). 
 De acordo o estudo de Ilarino e Souza (2010) referente os impactos da implantação 
do SPED em uma empresa, se torna necessário a compra de softwares, hardwares e 
contratação de mão-de-obra especializada para a implantação do sistema. Além disso, 
evidenciam a importância do profissional contábil e do gerente de TI na aplicação de seus 
conhecimentos no processo de implantação e na busca constante por atualizações.  
 Com o SPED, o contribuinte deverá transmitir no final de cada período de apuração, 
informações sobre a situação atual da empresa, de modo a permitir que sua contabilidade, ou 
seja, livros e documentos fiscais, tributos devidos, despesas com folha de pagamento etc. 
esteja exposta para consulta de autoridades administrativas da União, Estados e Municípios. 
Desta forma, o trabalho do fisco é facilitado, visto que as informações dos contribuintes estão 
disponibilizadas virtualmente por meio dos programas do SPED (Brasil Jr., 2011). 
 A implantação do SPED resulta em diversas vantagens para as organizações, entes 
públicos e sociedade como a redução de custos com a emissão armazenamento dos livros 



 
 

contábeis (Brasil Jr., 2011; Esperandío; Melo & Mata, 2013); uniformização das informações 
contábeis e fiscais (Eckert et al., 2011; Brasil Jr., 2011); competitividade mais leal entre as 
empresas (Baldini & Carvalho, 2013, 2013), simplificação das obrigações acessórias 
(Esperandío; Melo & Mata, 2013); melhoria no combate à sonegação fiscal e aumento do 
controle e da fiscalização tributária por meio da interação de informações entre os 
administradores tributários (Brasil Jr., 2011; Baldini & Carvalho, 2013); aumento da 
arrecadação tributária tendo em vista a qualidade, rapidez e compartilhamento das 
informações fiscais (Eckert et al., 2011; Esperandío; Melo & Mata, 2013; Baldini & Carvalho, 
2013). 

Entretanto, salienta-se que em vários países, os governos desenvolvem programas de 
governança eletrônica a fim de obter importantes benefícios. Porém, ressalta-se que muitos 
são falhos no sentido de não cumprirem suas promessas. Destaca-se que estas falhas se 
devem, muitas vezes, à fatores organizacionais, ao uso da informação, falta de compreensão 
tecnológica, arranjos institucionais, bem como contextos socioeconômicos envoltos na 
implementação, seleção e uso da tecnologia de informação e comunicação, aspectos estes 
que produzem consequências não desejadas (Luna-Reyes & Gil-Garcia, 2011). 
  A implantação do SPED apresenta alguns aspectos negativos, como a dificuldade na 
compreensão da legislação (Fernandes & Kirinus, 2012); a falta de tempo para se adaptar às 
mudanças e exigibilidades na legislação (Ruschel; Frezza & Utzig, 2011); a entrega para 
cumprir somente a obrigatoriedade e não cuidar da qualidade das informações entregues 
(Madruga, 2013), investimentos elevados em tecnologia, infraestrutura, treinamento, 
adaptações como a compra de um sistema adequado as regras do SPED (Eckert et al., 2011; 
Brasil Jr., 2011; Blau et al., 2014). 

Deste modo, o processo de institucionalização se refere a um procedimento cujas 
rotinas e regras, primeiramente são codificadas dentro da esfera institucional, em seguida, 
são divulgadas aos membros da empresa, na qual são reproduzidas por ações habituais, e 
que, por fim, são institucionalizadas. Isto é, consiste em uma informação adquirida por grande 
parte dos atores da organização (Cordeiro & Klann, 2015).     

Assim, entende-se que quando as regras formais e/ou informais sofrem alteração, 
comprometem o resultado e comportamento das instituições North (1990). Entre as 
implicações, o foco é em verificar as mudanças que o Sped provocou nas empresas 
brasileiras. 
 
2.3  Estudos relacionados  

Estudos demonstram que diversas mudanças ocorreram nas empresas para se 
adequar ao novo sistema do SPED. Ilarino e Souza (2010), a exemplo, teve como objetivo 
investigar o impacto da implantação do SPED em uma indústria automobilística. Os resultados 
mostram que mudança de processo e revisão nas principais atividades de controle 
desenvolvidas pela empresa, abrangendo o envolvimento de setores além da contabilidade. 
Ruschel, Frezza e Utzig (2011), por sua vez, observaram os impactos do SPED na 
Contabilidade, desafios e perspectivas do profissional contábil e os principais resultados 
mostram que os profissionais contábeis acreditam que o SPED proporciona maior 
fidedignidade dos dados, além de destacar a real função do profissional contábil, que é 
assessorar seus clientes. 

Eckert et al. (2011) pesquisaram as vantagens e as desvantagens da implantação do 
SPED em uma empresa industrial. Seus achados mostram que encontraram como vantagens 
a eliminação da duplicidade de informações geradas para o fisco; redução de custos com 
impressão e armazenagem dos documentos fiscais e como desvantagens: custos de 
implantação do sistema, e qualificação das pessoas envolvidas; insegurança em informar os 
dados, sem saber se é realmente o que o fisco deseja. 

Fernandes e Kirinus (2012) pesquisaram as principais dificuldades para a aplicação 
do SPED Contábil e Fiscal e encontraram que a interpretação da legislação, falta de 
conhecimento técnico na área de TI, softwares incompatíveis com o SPED, e curto prazo para 
adaptação. Já Esperandío, Melo e Mata (2013) investigaram as vantagens e importância da 
implantação do SPED. Seus principais resultados evidenciam uma redução de custos, 



 
 

simplificação das obrigações acessórias e maior controle e identificação de ilícitos tributários 
por parte do fisco. 

Blau et al. (2014) buscaram a importância do SPED no controle fiscal das empresas e 
seus resultados apontam que o SPED diminui a sonegação fiscal, uma vez que possui mais 
informações das empresas. Promove a integração entre os fiscos o cruzamento de 
informações, o que dificulta atos de sonegação. 

3 METODOLOGIA  
Os estudos do campo do conhecimento das ciências sociais aplicadas, podem ser 

delineados metodologicamente frente aos seus objetivos, a estratégia de coleta de dados e 
em relação a abordagem de análise da problemática de pesquisa (Collis & Hussey, 2005). 
Assim, é possível classificar esse estudo como descritivo em relação ao seu objetivo, um 
estudo de caso em relação a estratégia de coleta de dados e de abordagem qualitativa em 
relação a análise dos dados. 

A utilização do estudo de caso na pesquisa científica é relevante, pois permite aos 
pesquisadores a realização de um estudo aprofundado sobre o objeto de pesquisa por meio 
da utilização de diferentes instrumentos de coleta de dados, de modo a tornar o pesquisador 
com elementos necessários para analisar o problema de estudo (Yin, 2015). 

A empresa objeto de estudo é do ramo de tabaco localizada na região Centro Serra 
do Estado do Rio Grande do Sul- Brasil, na qual sua realidade em relação aos impactos e as 
dificuldades da implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) foram 
analisados com maior profundidade. Assim, a pesquisa classifica-se como um estudo de caso 
visto que, conforme Raupp e Beuren (2006) ressalta, é uma pesquisa concentrada em um 
único caso, que possibilita o aprofundamento dos conhecimentos sobre determinado tema, o 
que permite também a verificação in loco dos fenômenos a serem analisados. 

Para coleta de dados foram realizadas duas técnicas, a documental e a pesquisa de 
campo. A análise documental foi utilizada para poder conhecer o histórico da organização, e 
elementos envoltos no processo de adoção do SPED, tais como legislações, normativas, 
instruções internas. Já a pesquisa de campo foi utilizada mediante entrevistas e questionários 
com os responsáveis das áreas envolvidas no processo de implantação, ou seja, o controller, 
o gerente de TI e a contadora. A escolha desses sujeitos deu-se em virtude de tratar-se de 
um estudo ex-pos-facto, assim a seleção por esses gestores deu-se uma vez, que eles 
participaram do processo de implantação do SPED. 

O questionário e o roteiro de entrevista preparado foram compostos de 18 questões 
direcionadas ao controller, 11 questões ao gerente de TI e 36 a contadora responsável. A 
aplicação do instrumento e realização da entrevista ocorreu entres os meses de agosto a 
setembro de 2014. Os instrumentos utilizados foram adaptados de outros estudos que já 
buscaram compreender adoção e as mudanças institucionais decorrentes da adoção do 
SPED, como o de Cordeiro e Klann (2015), sendo ele estruturado basicamente para capturar 
elementos relacionados a (i) alterações nos hábitos e rotinas; (ii) adaptações dos recursos 
tecnológicos; (iii) impactos no quadro pessoal, (iv) custos da implantação, e; (v) vantagens e 
desvantagens do novo processo institucionalizado. 

Em seguida realizou-se a análise e a interpretação dos dados, de modo a atingir o 
objetivo proposto neste estudo, utilizando a técnica de análise de discurso organizacionais 
(Giddens, 1979; Kakkuriknuuttila; Lukka & Kuorikiski, 2008). A configuração da análise sob a 
perspectiva institucional da implantação do SPED foi realizada a partir da dos relatos 
argumentativos dos sujeitos envolvidos e entrevistados e por meio da retórica dos 
documentos analisados. 

Com a obtenção das informações por meio dos documentos, questionários aplicados 
e entrevistas, o material foi organizado, de modo que permitiram a extração de fragmentos 
relacionados ao fenômeno investigado. A fragmentação foi realizada levando em 
consideração aspectos da perspectiva institucional, que são as mudanças dos hábitos, rotinas 
e estruturas institucionais decorrentes da mudança nas regras que envolvem a organização, 
sendo elas, formais ou informais (North, 1990; Veblen, 2000; Hodgson, 2007). A validação 
dos discursos foi realizada por meio da confrontação entre os relatos dos diferentes sujeitos 



 
 

envolvidos, uma vez, que devida as suas posições hierárquicas tiveram experimentação 
diferenciada em relação ao processo de implantação do SPED.  
  
4  ANÁLISE DOS DADOS 
 
4.1  Adoção do SPED 

A obrigatoriedade da adoção dos SPED deu-se a partir de 2007 com o Decreto 
6.022/2007, que estabeleceu o projeto da Nota Fiscal Eletrônica no Brasil, o que obriga as 
empresas a substituírem suas Notas Fiscais 1 pelas NF-e em um ambiente digital. Adoção do 
SPED foi de forma gradual com critérios como faturamento e ramo de atividade. A empresa 
objeto do estudo iniciou seu primeiro contato com o SPED em 2009, onde passou a substituir 
a Nota Fiscal modelo 1 pela Nota Fiscal Eletrônica, com emissão de suas primeiras NF-e em 
25 de março de 2009.  

A partir de 2009, a Escrituração Contábil Digital tornou-se obrigatória para todas as 
sociedades empresárias enquadradas no regime de tributação pelo Lucro Real, conforme a 
Instrução Normativa FRB nº 787/07. Porém a empresa nos anos de 2009 e 2010 estava sob 
o regime do lucro presumido, sendo que esta escolha tributária não estava na obrigatoriedade 
da entrega do SPED Contábil. Entretanto, em 2011 a empresa voltou para o regime do lucro 
real, o qual a enquadrou na obrigatoriedade da entrega da ECD até o final do mês de junho 
de 2012, referente aos fatos ocorridos no exercício de 2011.  

Já em relação ao SPED Contribuições, a implantação realizou-se a partir de 2012, o 
SPED Fiscal a partir de 2013, tendo em vista o faturamento da empresa em 2010. Neste 
sentido, pode-se constatar que a empresa passa pelo processo de implantação dos 
programas do SPED desde 2009 conforme a obrigatoriedade e os prazos impostos pelo fisco. 

4.3  Adaptação do software 
Diante da necessidade de implantação dos SPEDs no objeto de estudo, procurou-se 

compreender o processo de preparação da empresa, em relação ao seu próprio sistema 
operacional com o sistema validador do SPED. Procurou-se evidenciar as principais 
mudanças que ocorreram no sistema, como também a necessidade de mudanças e 
interferências nos processos das demais atividades da empresa. 

De acordo com o controller, no momento da constituição da empresa houve a 
necessidade de adquirir um software para que todas as operações de compra e venda desde 
já fossem informatizadas, o que possibilitou um constante controle de todos os subsistemas 
da empresa. Este software compreende toda a movimentação financeiro-econômica da 
entidade, ou seja, sistema de notas fiscais, controle de estoque, financeiro, contas a pagar e 
receber, caixa, contabilidade e livros fiscais, com o objetivo de aperfeiçoar a integração dos 
sistemas de controle da empresa, financeiro, tributário e patrimonial. 

Segundo o controller, para a implantação do SPED foi necessária a contribuição e 
participação da área de TI, que promoveu algumas alterações e aperfeiçoamento do sistema 
(que atualmente está atualizado) e implantação de novas rotinas. Além disso, foi necessário 
também realizar ajustes no sistema contábil da empresa, no cadastro clientes e nos itens 
(mercadorias).  

De acordo com o gerente de TI, além dessas alterações também foi necessário o 
desenvolvimento de toda interface para a geração e validação dos SPEDs. Para tanto, foi 
necessário a utilização de material para orientação, disponibilizadas no site da Receita 
Federal do Brasil, como manuais, sites de homologação e auxílio de profissionais de alguns 
clientes. Sobre a sua percepção em relação às mudanças nas demais atividades da empresa, 
a contadora declara que a princípio não houve grandes mudanças nas rotinas já utilizadas, 
somente algumas adequações necessárias para complementar as informações solicitadas 
nos SPEDs. Entretanto, ressalta que após sua implantação o trabalho aumentou, sendo 
necessário mudanças no plano de contas e nomenclaturas ajustadas ao SPED e que há 
mudanças e adequações a serem feitas. 

Observa-se então que, a implantação dos programas do SPED envolve outras áreas 
além da contabilidade, como a área da tecnologia da informação, essencial para a adaptação 



 
 

do sistema da empresa e que provoca mudanças não só na área contábil, mas também em 
setores administrativos e operacionais. Desta forma, percebe-se que a contabilidade não 
compõe e não opera de forma isolada um sistema de uma empresa. Qualquer alteração no 
sistema influência direta ou indiretamente nas demais áreas da empresa, o que há a 
necessidade da capacitação constante dos funcionários da empresa.  

4.4  SPED e pessoas envolvidas 
 No que se refere a qualificação e a interação dos profissionais, o controller afirma que 
todos os colaboradores envolvidos com o sistema já possuem qualificação, tendo domínio do 
sistema, conhecimento em informática e formação na área contábil. Assim, todos inserem 
dados no sistema da forma mais correta e precisa possível, o que diminui a margem de erros 
na geração dos SPEDs. Da mesma forma, todos participaram e contribuíram conforme a sua 
área de conhecimento. 
 Tendo em vista que o SPED é um projeto inovador e desconhecido pelos profissionais 
envolvidos nesta área, segundo o controller, houve a necessidade de busca de informações 
técnicas e confiáveis sobre os projetos do SPED, que contribuiu para as dúvidas em relação 
à prazos, legislação e adaptação do software. Segundo o controller, a maioria das 
informações utilizadas na sua implantação foram encontradas na internet, utiliza-se de 
diversos sites, como o da Receita Federal do Brasil e fóruns contábeis disponíveis na internet. 
Além disso, foi necessário o contato com contadores parceiros da empresa e realização de 
cursos promovidos pelo CRC/RS.  
De acordo com a Contadora, durante todo o processo foi necessária muita leitura, 
interpretações e busca por informações que esclarecessem o modo como inserir os dados no 
sistema, bem como encontrar o layout necessário, busca sempre o atendimento a legislação 
vigente. 

4.5  SPED e seus benefícios 
Ao ser questionado a respeito de sua opinião sobre o SPED o controller relatou que 

“os SPED’s vieram para aprimorar os controles das Secretarias da Receita Estadual e da 
Receita Federal sobre as atividades desenvolvidas pela empresa. Desta forma, este sistema 
permite ao fisco visualizar todas as transações efetuadas pelas organizações, bem como 
possibilita a análise quanto à correta apuração dos impostos devidos pelas organizações”. 

Sendo questionado sobre os benefícios que o SPED trouxe para a empresa o controller 
respondeu que houve sim benefícios, uma vez que foi aperfeiçoado o setor tributário/fiscal da 
empresa, no que diz respeito à precisa apuração dos impostos e tributos devidos. Além disso, 
com a escrituração totalmente digital, houve redução dos custos de impressão e 
encadernação dos livros contábeis. 

Para a contadora, esta visão é semelhante, visto que considera “positiva a implantação 
de todos os tipos de SPED, já que diminui a margem para comércio ilegal ou sonegação fiscal, 
considera que o fisco está a par em tempo real de todas as informações da empresa”. 
Percebe-se então que a implantação do SPED proporciona benefícios para as empresas, para 
o governo e para o mercado de maneira em geral, visto que garante uma concorrência mais 
leal, uma maior arrecadação de tributos, e redução de custos para as empresas.  

4.6  Vantagens e desvantagens 
Segundo o controller, a principal vantagem da implantação do SPED nas empresas “é 

que facilita aos contribuintes a forma de apresentar as obrigações acessórias ao fisco de 
maneira unificada e precisa, modernizando e otimizando a fiscalização tributária”. Já como 
desvantagem, o controller acredita ser o custo com a implantação, ou seja, a necessidade de 
mão-de-obra especializada para adaptação do software. Além disso, o SPED gera certa 
insegurança, que segundo ele, provoca uma maior preocupação em entregar as informações 
corretas e dentro do prazo exigido, tendo em vista os altos valores das multas pela não 
apresentação, aplicadas pelo fisco.  



 
 

De acordo com a contadora, a principal vantagem do SPED é a facilidade e a 
praticidade proporcionada, uma vez que implantado, o sistema possibilita a precisa apuração 
dos tributos e a simplificação das informações, como no caso do Dacon (extinto em 2013) e 
do SPED Contribuições (Escrituração Fiscal Digital Contribuições), na qual as informações do 
primeiro foram incorporadas ao segundo, o que deixa de ser redundantes. Além disso, 
destaca a preocupação e o comprometimento dos colaboradores e profissionais que utilizam 
o sistema em produzir todas as informações da forma mais correta e adequada de modo a 
atender os layouts necessários para o validador dos SPEDs. Como desvantagens, a 
contadora acredita serem os custos com a sua implantação e adequação e a insegurança nas 
informações entregues, uma vez que não se tem a certeza de que são as informações 
desejadas pelo fisco, pois este não se manifesta logo, uma vez transmitido o arquivo o fisco 
tem cinco anos para se manifestar. 
 
Quadro 02 - Vantagens e Desvantagens 

 CONTROLLER CONTADORA GERENTE DE TI 

VANTAGEM 

Facilidade de entrega das 
obrigações acessórias; 
Modernização e otimização do 
fisco. 

Apuração precisa dos 
tributos; 
Simplificação das 
informações; 

Padronização, 
transparência e 
legalidade das 
informações. 

DESVANTAGEM 

Custos de implantação; 
Insegurança e preocupação 
em entregar as informações 
corretas. 

Custos de implantação; 
Insegurança nas 
informações entregues. 

Não há 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 
 Após esta explanação, convém observar que o SPED inicialmente provocou despesas 
com a implantação do sistema, que exige a participação de profissionais especializados que 
dão suporte para os profissionais contábeis e empresários. Entretanto, este projeto também 
apresenta uma contrapartida positiva, pois proporciona transparência e fidedignidade das 
informações transmitidas e fortalece o controle e a fiscalização, o que garante uma 
concorrência mais leal no mundo corporativo. 

4.7  Custos e procedimentos de implantação 
Sabe-se que para a implantação dos programas do SPED houve a necessidade de algumas 
alterações no software para validação do programa, conforme descrito anteriormente. Para 
tanto, houve a necessidade de custos extras durante esse processo.  
 
Quadro 03 - Custos com a implantação 

ITEM VALOR APROXIMADO 
Equipamentos R$ 6.000,00 
Adequação do sistema R$ 10.000,00 
Viagens R$ 1000,00 
Cursos R$ 150,00 
Certificações R$ 1.620,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Referente à customização com a implantação do SPED, o controller informou que 
houve um custo extra com a implantação dos programas, uma vez que foi necessário a 
adequação do sistema de informática e desenvolvimento de programas parametrizados de 
acordo com a solicitação no sistema validador dos SPEDs. Para tanto houve um custo 
aproximado de R$ 10.000,00.  
 Além disso, a empresa também precisou adquirir novos computadores, notebooks e 
impressoras mais modernos para serem utilizados durante todo esse processo, com um valor 
aproximado de R$ 6.000,00. Anteriormente a implantação da NF-e, as notas fiscais de compra 
e venda já eram informatizadas, emitidas via sistema, utilizando uma impressora matricial com 
formulários contínuos, que precisou ser substituída por uma impressora HP LaserJet. 



 
 

 Como procedimentos de implantação, de acordo com o controller, foram necessários 
ajustes no sistema de informática, por meio do gerente de TI, que buscou adequar o sistema 
aos layouts exigidos pelo programa validador da Secretaria da Receita Federal. Da mesma 
forma, foram necessários, treinamento dos operadores do sistema, conhecimento das 
informações que o SPED abrange, adequação do sistema que visa complementar as 
informações já existentes e a verificação e conferência das informações produzidas. 

Além disso, em 2009 para a implantação da NF-e, houve a necessidade do sócio 
responsável e Controller da empresa João Paulo Rachor realizar a Certificação Digital para a 
emissão e validação das informações contidas nas Notas Fiscais Eletrônicas. Essa 
certificação foi realizada mediante agendamento via internet na sede da Receita Federal em 
Santa Maria/RS, e posteriormente renovado na sede da Receita Federal no município de 
Santa Cruz do Sul. Este Certificado Digital ou e-CNPJ além de certificar as emissões da NF-
e, também é utilizado para transmitir os arquivos da DCTF, Dacon, SPED Contribuições e 
SPED Fiscal, com um custo de R$ 180,00, sendo renovado anualmente, sempre no mês de 
outubro. 

Já em 2011, quando da implantação do SPED Contábil novamente foi necessário a 
realização da Certificação Digital, que ocorreu na Receita Federal de Cachoeira do Sul. Nesta 
certificação, houve a necessidade do cadastramento do sócio João Paulo Rachor e do 
profissional contábil. A contadora ressalta que este certificado também foi utilizado para enviar 
os arquivos do Fcont e Dacon, com um custo de R$300,00, sendo necessário sua renovação 
a cada 3 anos. 

Conforme o gerente de TI, para a implantação do SPED, houve a necessidade de mão-
de-obra de cinco pessoas, uma vez que o gerente de TI é especialista nesta área, e não na 
área fiscal e conta também com o auxílio do profissional contábil. De acordo com a contadora, 
para sua implantação foi necessário a realização de procedimentos como adequação do plano 
de contas, rotina “de para” no SPED Fcont (extinto a partir de 2014) e SPED Contábil, 
adequação das informações produzidas na contabilidade para atender aos relatórios que os 
SPEDs exigem, cadastramento de informações sobre tributação nos itens e cadastro de 
clientes, assim como treinamento pessoal. 

Além disso, utilizou-se muito material disponibilizado no site da Receita Federal do 
Brasil, como manuais, sites de homologação (utilizados para assegurar o perfeito 
funcionamento dos sistemas, validar novas funções, antes de serem disponibilizadas ao 
usuário final), e profissionais de alguns clientes. Segundo a contadora, há um novo desafio 
com a implantação da Escrituração Contábil Fiscal, sendo necessária muita leitura, 
interpretação da legislação e contato com o gerente de TI para que as informações possam 
estar adequadas parra passar pelo programa validador do SPED. 

Desta forma, percebe-se que para que os programas do SPED sejam validados e 
entregues dentro do prazo exigido, é necessário a realização de alguns procedimentos que 
garantem o correto funcionamento do programa. Sendo assim, alguns custos precisam ser 
dispendidos pela empresa, o que se torna uma desvantagem deste processo. 

4.8  Dificuldades encontradas 
 Quanto as maiores dificuldades enfrentadas durante o período de implantação dos 
SPEDs ressaltam-se que, de acordo com o controller, a principal dificuldade foi ajustar os 
horários de funcionamento da empresa com os horários disponíveis do gerente de TI, pois ele 
atendia a outras empresas que também necessitavam das adequações para o SPED. Desta 
forma, todos os ajustes do sistema foram realizados por acesso remoto e destaca que a maior 
dificuldade foi na comunicação entre o contador e o gerente de TI, uma vez que as 
informações solicitadas por ele não eram totalmente compreendidas pela contadora, que não 
possuía um conhecimento maior na área de tecnologia da informação.  

Desta forma, houve a necessidade de colaboração do controller, que possuía profundo 
conhecimento do programa desde a sua criação, e assim pode auxiliar na interpretação dos 
dados e intermediar a comunicação durante esse processo. Ao ser questionado sobre esta 
questão, o gerente de TI afirmou que a maior dificuldade encontrada durante esse processo 
realizado em equipe foi justamente a relação entre o contador, a empresa e o pessoal de TI, 



 
 

uma vez que foi muito difícil o entendimento da linguagem de TI para o contador. Salienta, 
ainda, que se obteve sucesso neste processo devido à contribuição do controller, que por sua 
experiência em análises de negócios, conhece a empresa profundamente e possui o domínio 
da linguagem de TI, o que contribuiu profundamente com a implantação dos SPEDs. 
 Outra dificuldade enfrentada foi na extração das informações do sistema, uma vez que 
nem todos os dados exigidos pelo SPED eram facilmente coletados e extraídos do sistema. 
A contadora, por sua vez, afirma que a maior dificuldade enfrentada foi na disponibilidade de 
horário para atendimento do gerente de TI, pois este atende outras empresas, e fica 
sobrecarregado. De forma geral, todos os programas do SPED deram bastante trabalho, até 
que o sistema fosse adequado e os ajustes realizados, mas a contadora enfatiza que a 
Escrituração Fiscal Digital- Contribuições foi a mais difícil no processo de implantação. A 
principal preocupação sempre foi em validar as informações. Desta forma, foi necessário 
muito trabalho e ajustes que foram realizados à noite, até a 1:00 ou 2:00 horas da manhã, e 
em finais de semana, para que o programa estivesse apto para enviar os SPEDs no prazo 
determinado pela Receita Federal do Brasil. 
 
  Quadro 04 - Dificuldades encontradas 

CONTROLLER CONTADORA GERENTE DE TI 
Encontrar horários 
disponíveis com o gerente de 
TI para adequação do 
sistema. 
 
Interpretação das 
informações pela contadora, 
das informações solicitadas 
pelo gerente de TI. 

Adaptação do sistema; 
 
Disponibilidade de horário do pessoal de 
TI; 
 
Falta de profissionais preparados para tirar 
as dúvidas; 
 
Interpretação da legislação. 

Extração de 
informações; 
 
Interação com o 
profissional contador, 
na linguagem de TI. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 
 Neste contexto, percebe-se que a implantação do SPED gerou diversas dificuldades, 
tendo em vista a necessidade de profissionais terceirizados na área de tecnologia da 
informação, que atendem a demais empresas, o que dificultou a realização das adequações 
do sistema. Da mesma forma, existem outras dificuldades durante o processo, como a falta 
de profissionais preparados para atender às dificuldades e dúvidas dos contribuintes, tanto 
em relação a intepretação da legislação, quanto conhecimento do próprio sistema do SPED. 
 Os resultados desse estudo na empresa do ramo de tabaco vão ao encontro dos dados 
de outras pesquisas realizadas por diversos autores, que constataram dificuldades, vantagens 
e desvantagens que se assemelham a realidade de outras empresas, o que demonstra ser 
uma situação muito semelhante enfrentada pelas empresas brasileiras. Verifica-se que as 
dificuldades encontradas em relação à interpretação da legislação do SPED, compreensão 
da linguagem de TI e conhecimento técnico também são descritas na pesquisa de Fernandes 
e Kirinus (2012). Isso demonstra que os profissionais usuários do sistema SPED necessitam 
de atualizações constantes por meio de cursos, palestras e seminários sobre o SPED. 
 Da mesma forma, percebe-se a dificuldade de entendimento da contadora com a 
linguagem de TI, o que dificulta no processo de adaptação do software. Cada vez mais a 
tecnologia da informação está interligada com a contabilidade, o que exige dos profissionais 
contábeis noções de sistemas de informações. 

Diante da necessidade de adaptação do software da empresa com o SPED, realizou-
se ajustes no sistema contábil, cadastro de clientes, implantação de novas rotinas, 
aperfeiçoamento do sistema e desenvolvimento da interface para validação dos SPEDs. 
Observa-se, então, que a implantação do SPED é um processo que provoca diversas 
mudanças na empresa, envolvendo não só a contabilidade, mas também demais áreas já 
mencionadas. As desvantagens apontadas também são relatadas por Eckert et al. (2011), 
que para a maioria das empresas são considerados os custos de implantação, cursos de 
qualificação e insegurança no envio das informações ao fisco, que poderá apontar 
irregularidades e aplicar multas. 



 
 

 Diante do exposto, percebe-se que a implantação do SPED trouxe muitos desafios e 
oportunidades aos profissionais e as empresas brasileiras. A adequação e a modernização a 
esse novo sistema garantem as organizações vantagens competitivas em relação às demais 
empresas, que promove um diferencial no mercado de negócios além de proporcionar a 
transparência das operações e reduz a concorrência desleal. 

Logo, com a mudança institucional no Brasil, fundamenta-se esse estudo sob a 
perspectiva institucional, com o pressuposto de que regras formais influenciam no aspecto 
econômico. Observou-se no estudo que a adoção do SPED alterou o comportamento 
organizacional por meio de mudanças tecnológicas, estruturais e processos. O que corrobora 
com o disposto por North (1990), de que toda alteração nas regras formais e/ou informais 
afetam os resultados e o comportamento das instituições. Assim, a mudança formal da 
normativa do SPED que modificou a forma de cumprimento das obrigações acessórias 
realizadas pelos contribuintes brasileiros trouxe institucionalização de novos processos e 
estruturas no ambiente das organizações brasileiras. 

Ainda, observando sob a óptica de Tolbert e Zucker (1999) é possível verificar que o 
processo de institucionalização do SPED na organização estudada está constituído na 
habitualização, objetificação e sedimentação. Em relação a habitualização foi possível 
verificar que ocorreu a geração de novos arranjos estruturais na organização estudada como 
forma de atender uma nova regra formal. Já a objetificação pode ser observada por meio do 
consenso social entre os atores (Controller, Contadora e gerente TI), em relação ao novo 
arranjo organizacional. Considerando o tempo transcorrido entre a adoção do SPED pela 
empresa e a realização deste estudo é possível verificar que a sedimentação também é um 
estágio alcançado pela entidade, uma vez que processos adotados no ato de implantação 
perduram no longo prazo. 
 
5  CONCLUSÃO 

Por meio desta pesquisa, foi possível conhecer e avaliar os principais impactos e as 
dificuldades da implantação do SPED em uma empresa de médio porte tributada pelo lucro 
real. Assim, pode-se considerar que os objetivo proposto foi atingido. O referencial teórico, 
juntamente com a coleta de informações da empresa por meio de questionários e entrevistas 
contribuíram para a obtenção de resultados que permitem uma melhor compreensão dos 
efeitos do SPED sobre as empresas. 
 Os resultados mostram que a implantação do SPED em uma empresa de médio porte 
causa impactos em diversas áreas, necessita da contribuição da área da tecnologia da 
informação, da contabilidade e da controladoria. Além disso, foi preciso ajustar e criar novas 
rotinas do sistema, aperfeiçoando-o para atender aos layouts exigidos pelo programa 
validador do SPED. 

A implantação do SPED aproximou o sistema fiscalizatório do contribuinte, uma vez 
que as operações e as informações da empresa são enviadas de forma online ao fisco, o qual 
consegue efetuar o cruzamento dos dados de forma mais rápida. Dessa forma, é necessário 
que as informações enviadas estejam corretas e de acordo com o sistema tributário brasileiro. 
Verificou-se que o papel do profissional contábil foi fundamental e da mesma forma, o trabalho 
conjunto entre profissional contábil e gerente de TI foram essências para a eficiência do 
sistema, que necessitou do conhecimento das duas áreas para adaptar o software da 
empresa aos padrões do SPED. A participação do controller também foi muito importante, que 
contribui com seu profundo conhecimento do software da empresa e de linguagem de TI.  

O que se verificou foi uma dificuldade de entendimento entre o gerente de TI e o 
profissional contábil, o qual não possui um conhecimento satisfatório da área de tecnologia 
da informação. Isso demonstra que atualmente o profissional contábil não está preparado para 
trabalhar com a área de TI, e que necessita da colaboração de outros profissionais para a 
adaptação do sistema conforme o SPED. Da mesma forma, houve dificuldade da 
disponibilidade de horário da área de TI, o que demonstra ser um obstáculo a ser enfrentado 
pelas organizações, que precisa conciliar os horários de atendimento de uma área tão 
importante como a de tecnologia da informação. 



 
 

Também se verificou que o processo de implantação do SPED envolve diversos 
setores da empresa que necessitam da contribuição e do conhecimento dos profissionais de 
diversas áreas, a fim de buscar sempre a adequação do sistema aos padrões do SPED. Isso 
demonstra que o SPED promove a integração e o compartilhamento das informações dentro 
das empresas, o que melhora a qualidade das informações prestadas que passarão pelo 
sistema de cruzamento do fisco, sendo confrontadas com as informações de terceiros. Assim, 
o SPED tornou-se não somente um desafio para os profissionais contábeis e para as 
empresas, mas também uma oportunidade para esses profissionais construírem uma carreira 
mais participativa. A adaptação a esse novo sistema garante as empresas o uso de recursos 
tecnológicos, que agregam maior qualidade às informações e servem como ferramenta para 
a tomada de decisão, que se tornam um diferencial estratégico para o sucesso do 
empreendimento. 
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