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RESUMO 

DIER, Arlei C. Contabilidade Digital. A necessidade do Governo de impedir que as empresas 
soneguem impastos, faz com que cada vez mais recursos como a Tecnologia da lnformac;ao e 
Sistemas de Escriturac;ao sejam utilizados, a fim de que se possa monitorar mais de perto todas 
as informac;oes que as empresas geram. Outro fator desta razao e a complexidade do Sistema 
Tributario Brasileiro, ha uma constante preocupac;ao por parte dos empresarios e profissionais da 
contabilidade quanta a inseguranc;a de se estar ou nao cumprindo com todas as obrigac;oes 
exigidas. Para a atual tendemcia do mercado a globalizac;ao, estendendo a competic;ao a urn nivel 
internacional, tem-se a necessidade dos Contadores estarem cada vez mais aptos para novas 
tecnicas e procedimentos de controle, que permitem a eles passarem corretamente as 
informac;oes a Receita Federal e aos outros 6rgaos de fiscalizac;ao. Ha hoje uma nova forma de se 
fazer contabilidade, mas agora com ferramentas mais avanc;adas, sendo uma delas a implantac;ao 
da Contabilidade Digital e a Nota Fiscal Eletronica. Este recurso servira para que empresas 
reduzam seus custos com papel e armazenagem e tambem o tempo com pessoal, com isso e 
possivel urn maior controle sabre seus neg6cios. Os gestores das empresas tambem sao grandes 
usuarios das informac;oes da contabilidade, e com importantes decisoes a serem tomadas por 
eles, ha tambem a necessidade de se implantar Sistemas de lnformac;oes mais confiaveis. 
Atualmente algumas empresas utilizam o Sistema lntegrado de lnformac;oes, o qual integra todas 
as areas da empresa, desde o chao de fabrica ate o financeiro e a contabilidade. Tal sistema 
ainda e muito pouco utilizado, pois somente empresas de mediae grande porte tern acesso a ele. 
Entretanto e de suma importancia para que gestores concentrem o maximo de informac;oes a fim 
de tamar uma decisao corretamente. 

Palavras-Chave: Sistemas; SPED - Sistema Publico de Escriturac;ao Contabil; Contabilidade 
Digital; lnformac;oes Contabeis; Contabilidade Gerencial. 
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1. INTRODUCAO 

Empresarios de pequenas, medias e grandes empresas, estao sendo 

orientados ha algum tempo, para que procurem trabalhar dentro da legalidade 

fiscal e tributaria. Pois o Fisco esta a todo instante melhorando suas maneiras de 

cercar atraves de urn rigoroso monitoramento eletronico, e muitos ainda nao 

tomaram conta disso. lsto acontece pelo fato das grandes empresas estao tendo 

que entregar varios arquivos digitais atraves de programas especificos. Alguns 

inclusive sao on-line, onde o contribuinte fornece dados ao fisco de maneira mais 

rapida e pratica, mas e nesses casas que o contador deve estar bern preparado, 

tanto no conhecimento tributario e fiscal como tambem nas novas tecnologias. 

Alguns marcos dessas novas tecnologias podem ser evidenciados nos seguintes 

processos: Certificac;ao Digital, Escriturac;ao Contabil e Fiscal em formato digital 

com validade juridica e a Nota Fiscal Eletronica. 

Portanto, e normal que essa evoluc;ao tecnol6gica deva ser utilizada por 

todas as empresas. Nesse sentido, os escrit6rios contabeis bern como as 

repartic;oes publicas e o dia-a-dia do contabilista, de modo geral, vao conviver 

com essa nova realidade, tendo que se atualizar dia ap6s dia. 

Diante dessas novidades no mercado tecnol6gico, procura-se transformar 

a Contabilidade de papel em Contabilidade Digital, trazendo maior agilidade e 

confiabilidade tanto para o contribuinte quanta para o Fisco. Vale ressaltar que o 

Brasil ate a alguns anos atras era urn dos paises onde os contabilistas estavam 

mais desatualizados tecnologicamente. Para as administrac;oes tributarias da 

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, urn sistema digital 

atuara de forma mais integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastro de 

informac;oes fiscais, evitando o excesso de dados gerados pelos contabilistas, 

como ocorre atualmente. 0 Conselho Federal de Contabilidade esta contribuindo 

e participando para que a implantac;ao deste sistema digital venha a se tornar urn 

marco na hist6ria da Contabilidade. De acordo com especialistas, havera uma 

reduc;ao nos custos e essa sera uma das maiores revoluc;oes digitais no campo 

da Contabilidade ja vistas no pais. 

Tambem a Receita Federal do Brasil esta com urn projeto em andamento 

que preve o fim dos livros de contabilidade e de registros fiscais, com a emissao 

2 



de notas. Chamado de Sistema Publico de Escriturac;ao Digital (SPED), o 

programa entrou em fase piloto em junho/2006. 0 sistema preve que toda 

escriturac;ao das empresas seja feita de forma digital. Para a Receita Federal a 

vantagem e agilizar 0 trabalho de fiscalizac;ao, ja que 0 processo das informac;oes 

se dara de forma automatica. No caso das empresas a vantagem e a reduc;ao de 

gastos com obrigac;oes, mas ressaltando que o Contabilista tera que atualizar 

seus conhecimentos tambem, caso contrario este podera levar a empresa a 

multas e prejuizos pela entrega de informac;oes incorretas. 

Atualmente a PN CST n° 97/78 esclarece quem deve ter escriturac;ao 

comercial completa e quem pode fazer escriturac;ao simplificada. E tambem a PN 

CST n° 127/75, 11/85 e 5/86 definem a forma de escriturac;ao, onde registrar e 

autenticar os livros fiscais e comerciais e os tipos de livros obrigat6rios. 

E ainda o art. 265 do RIR/99 dispunha que as pessoas juridicas que, de 

acordo com o balanc;o encerrado no periodo de apurac;ao imediatamente anterior, 

possuir Patrimonio Uquido superior a R$ 1.633.072,44 e utilizarem sistema de 

processamento eletronico de dados para registrar neg6cios e atividades 

economicas, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contabil ou 

fiscal ficarao obrigadas a manter, em meio magnetico ou assemelhado, a 
disposic;ao da SRF - Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos e 

sistemas durante o prazo de cinco anos. Mas uma Medida Provis6ria a n° 2158 no 

seu art. 72 eliminou o valor do Patrimonio Liquido como condic;ao para a 

manutenc;ao do arquivo magnetico, sendo que com excec;ao das empresas 

inscritas no SIMPLES, as demais pessoas juridicas estao obrigadas a cumprir a 

exigencia de conservar os arquivos magneticos. 
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2. SISTEMA CONTABIL DE INFORMACOES 

0 desenvolvimento tecnol6gico, o crescimento das organiza96es e a 

complexidade do ambiente economico tern dificultado o entendimento e a gestao 

dos neg6cios. A conseqOencia natural desse processo e a necessidade, cada vez 

maior, de informa96es que auxiliem os administradores nas tomadas de decisoes. 

"A importancia do papel do contador gerencial hoje esta 
baseada muito mais em sua contribuivao para a administravao 
geral das operav6es da companhia do que ao conjunto de 
procedimentos que relatam puramente os aspectos financeiros 
do controle gerencial". (Controladoria, Figueiredo, pag. 17) 

A contabilidade caracteriza-se por registrar todas as transa96es da 

organiza9ao, constituindo-se num grande banco de dados. Os dados contabeis 

sao materias-primas de informa96es; portanto, nao basta possui-los, e necessaria 

que eles sejam tratados, para que gerem informa96es uteis e representem urn 

instrumento gerencial para o sucesso decis6rio. 

0 que observamos na grande maioria das organiza96es e que, em razao 

principalmente da influencia fiscal, ocorrem distor96es relevantes nas informa96es 

contabeis. As demonstra96es contabeis legais tornaram-se de dificil entendimento 

e de pouca utilidade, o que leva a Contabilidade a imagem de algo que existe 

somente para o atendimento do Fisco, ficando relegado a segundo plano o 

atendimento as necessidades da gestao dos neg6cios. 

Cabe aos contadores, em primeiro Iugar, o desafio de reverter essa 

situa9ao, pois a Contabilidade possui tecnologia que, com criatividade, talento e 

garra, pode contribuir com o corpo gerencial da organiza9ao. 

Tem-se a certeza de que nao se pode fazer uma boa administra9ao s6 

com a Contabilidade, mas pode-se afirmar que dificilmente ha uma gestao sem se 

utilizar a Contabilidade. Esta, porem, tern de ser agil, flexivel e util, direcionada a 

gerencia do neg6cio. 

Caracteristicas da lnforma9ao Contabii-Gerencial: 

• Otil - Atender as necessidades dos usuarios; 

• Oportuna - Estar a DispoSi9aO na epoca certa; 

• Clara - Facilmente entendida pelo usuario; 

• integra- Baseada em dados confiaveis; 
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• Relevante - Abordar diretamente os pontos fundamentais, com 

transparencia; 

• Flexivel - Apresentar-se de varias formas e na linguagem do usuario; 

• Completa - lncorporar dados fisicos e outros complementares a 
informa9ao; 

• Preditiva - Fornecer indicadores de tendencia. 

Urn aspecto fundamental e definir quem utiliza o produto da 

contabilidade, a qual nao se dirige apenas ao Fisco ou aos bancos e 

fornecedores. 0 entendimento do neg6cio e o conhecimento da necessidade do 

usuario da informa9ao contabil sao fatores basicos para que os dados sejam 

trabalhados corretamente e a mensagem seja assimilada. 

A Contabilidade, para vender o seu produto e se valorizar, deve 

organizar-se de modo que mantenha urn processo continuo de comunica9ao com 

seus usuarios, que, em ultima analise, os seus clientes, buscando perceber seus 

anseios e suas necessidades para que possa ser urn instrumento gerencial eficaz. 

Os principais usuarios da Contabilidade sao os altos executives e todos 

os setores da organiza9ao, variando a forma de apresenta9ao e o grau de 

refinamento que a informa9ao apresenta. 

"A preocupavao dos contadores gerenciais esta em assegurar 
que a informavao produzida seja relevante para o processo de 
mudanvas baseado numa analise de decisoes passadas, para 
a avaliavao de tendencias presentes e para a participavao em 
decisoes que irao afetar o futuro da empresa". (Controladoria, 
Figueiredo, pag. 18) 

A informa9ao para a alta gerencia deve receber urn alto grau de 

refinamento e ser apresentadas de forma resumida e objetiva, evidenciando os 

grandes numeros. Para a gerencia intermediaria os dados tambem devem ter urn 

alto grau de refinamento, mas a apresenta9ao deve ter mais detalhes, 

possibilitando o planejamento, o controle e a tempestiva a9ao, com medidas 

necessarias que reforcem ou revertam cada situa9ao apresentada. As 

informa96es para o nivel operacional sao apresentadas de forma longa e 

analitica, praticamente em estado bruto. 

A grande beneficiaria dessa postura e a empresa, principalmente neste 

periodo que estamos atravessando, de grande acirramento da concorrencia. 
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Nessa situac;ao, a Contabilidade representa uma arma poderosa e ganha 

quem disparar primeiro. 

Urn Sistema de lnformac;oes Gerenciais objetiva fornecer condic;oes para 

que os resultados reais das operac;oes sejam apurados e comparados com 

aqueles orc;ados. lsso e possivel atraves da integrac;ao entre padroes e 

orc;amentos (que fornecem os resultados previstos dentro de determinado nivel de 

atividade) e contabilidade (que fornece os resultados efetivamente alcanc;ados). 

A integrac;ao entre padroes, orc;amento e contabilidade objetiva apoiar os 

gestores no processo da administrac;ao da entidade, bern como operacionalizar a 

adequac;ao conceitual entre os tres sistemas de forma a considera-los como urn 

unico banco de dados. 

0 requisite fundamental para a adequac;ao do sistema integrado de 

informac;oes ao processo de planejamento diz respeito a qualidade das 

informac;oes geradas por esse sistema, o que inclui os seguintes fatores: 

• 0 conteudo das informac;oes, no sentido de serem completas, 

detalhadas no nivel necessaria e confiaveis; 

• A idade da informac;ao, representando o intervale entre a data de 

ocorrencia do fato e a da gerac;ao da informac;ao, ou seja, sua 

oportunidade; 

• A frequencia ou periodicidade com que a informac;ao e gerada, de 

modo que atenda as necessidades da administrac;ao. 

0 que distingue dado de informac;ao (que auxilia no processo decis6rio) e 

o conhecimento que esta ultima propicia ao tomador de decisoes. 

Para melhor entendermos o significado de Sistema de lnformac;oes 

Gerenciais, analisemos os seguintes conceitos: 

DADO - e qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si 

s6 nao conduz a uma compreensao de determinado fato ou situac;ao. 

INFORMA<;Ao - e o dado trabalhado que permite ao executive tomar 

decisoes. 

GERENCIAL - e o processo administrative (planejamento, organizac;ao, 

direc;ao e controle) voltado para resultados. 

Com isso podemos concluir que Sistema de lnformac;oes Gerenciais e o 

processo de transformac;ao de dados em informac;oes que sao utilizadas na 
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estrutura decis6ria da empresa, bern como proporcionam a sustenta<;ao 

administrativa para aperfei<;oar os resultados esperados. 

Atualmente estamos em uma fase que os Contadores estao se 

aprimorando, buscando novas conhecimentos e novas tecnologias para o trabalho 

e analises contabeis. Essas novas tecnologias sao ferramentas que vern sendo 

implementadas para que a classe tenha mais tempo para colaborar em alguma 

decisao importante na empresa, assim nao perdendo mais tempo com simples 

lan<;amentos contabeis. As novas ferramentas constituem-se de software e 

hardware, ferramentas que ao Iongo dos ultimos anos estao sendo inovados 

periodicamente. E o Brasil esta colaborando com essa nova gera<;ao, dando 

incentives na area de informatica, baixando os impastos inerentes a esses 

equipamentos. 

Mas o que mais esta auxiliando no papel do contador atualmente sao os 

Sistemas que estao sendo criados para integra<;ao contabil de varias areas da 

empresa. 

Os sistemas tern influenciado de uma forma bastante positiva, para que 

se possam compreender os varios setores das empresas, inclusive para 

compreender melhor o que cada setor da empresa agrega como urn todo. 

"Na Teoria de Sistemas, a empresa caracteriza-se como urn 
sistema aberto e essencialmente dinamico, isto e, como urn 
conjunto de elementos interdependentes que interagem entre si 
para a consecuc;ao de urn fim comum, em constante inter
relac;ao com o seu ambiente" (FIPECAFI, Controladoria, Catelli 
pg.38) 

A integra<;ao dos Sistemas em uma empresa constitui na compra de 

insumos e materiais diversos, recebimento e estocagem de materiais, o consumo 

dos insumos e materias, controle dos estoques, a transforma<;ao, manuten<;ao, 

vendas e servi<;os prestados, contas a pagar e receber, recursos humanos, 

desenvolvimento de novas produtos, controles internos, emissao de notas fiscais 

e contabiliza<;ao, e alem disso, auxilia para que as informa<;oes para o governo 

sejam analisadas melhor antes de serem transmitidas, e com isso diminuir o risco 

de alguma eventual fiscaliza<;ao. 

"Considerando a ideia de que nos sistemas sao introduzidos 
inputs que, processados, se transformam em certos outputs, a 
empresa vale-se de recursos materiais, humanos e 
tecnol6gicos, cujo processamento resulta em bens e servic;os, 
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riqueza, emprego, e muitos outros, que sao fornecidos para a 
sociedade. Cumprindo este papel, a empresa desenvolve 
grande numero de atividades de compras, produc;ao, vendas 
etc. que, direta au indiretamente, contribuem para seu objetivo 
finalseja alcanc;ado". (Controladoria, Figueiredo, pag. 24) 

A gestao de uma empresa necessita diariamente de informac;oes 

importantes para tomada de decisoes, assim os sistemas de informac;oes bern 

integrados devem fornecer e apoiar as decisoes dos gestores em todas as fases 

do processo de gestao, que requerem informac;oes especificas. 

Toda essa integrac;ao pode determinar a eficacia dos controles e visao de 

como a empresa esta no rumo ou mantenham-se nos rumos dos resultados 

desejados. Por isso a efetivac;ao dos resultados desejados sera alcanc;ada 

atraves de urn sistema . de informac;oes gerenciais bern estruturadas, sendo 

necessaria o desenvolvimento de sistemas de informac;oes gerenciais que 

garantam 0 suporte a atuac;ao gerencial desejada. 

Semelhante ao Sistema de lnformac;oes, o Sistema Contabil busca sua 

eficacia atraves de urn balanceamento entre as relac;oes dinamicas que mantem 

com seu ambiente. 

As informac;oes processadas contabilmente e transformadas em 

informac;oes de natureza economica deixam o sistema sob a forma de 

demonstrac;oes financeiras e relat6rios gerenciais. 

0 Sistema Contabil de informac;oes e orientado por urn conjunto de 

regras de controle de entrada, processamento, avaliac;ao e saida de dados. Na 

entrada, o sistema s6 contempla dados relacionados com transac;oes que 

guardem conformidade com os chamados Postulados Ambientais da 

Contabilidade, os quais, se admitidos, passam a ser tratado de acordo com os 

procedimentos de controle interno da empresa. 

lnternamente, os dados sao processados para se transformar em 

informac;oes economicamente compreensiveis e uteis aos agentes tomadores de 

decisoes, passando por dois estagios de processamento. 

Urn dos processos corresponde sistema de livros contabeis, ao Livro 

Diario e ao outro processo corresponde o Livro Razao. Em urn sistema contabil 

computadorizado, os dados sao armazenados em arquivos adequadamente 
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estruturados, que desempenham as func;oes dos processes de Livros Diaries e 

Razao. 

0 principal controle operacional no nivel do processo do Livro Diario e 

realizado atraves do Plano de Contas da empresa, tanto no sentido de controlar a 

propria classificac;ao dos eventos de forma adequada, como pela aplicac;ao do 

principia da dualidade, para assegurar a igualdade das somas totais dos debitos e 

creditos registrados pelo sistema. 

0 nivel do processo do Livro Razao, o controle preocupa-se com a 

agregac;ao das contas. Este monitoramento se faz pelo acompanhamento das 

atividades de "postagens" (transposic;oes do Diario para o Razao). Devido ao 

fenomeno do "isomorfismo" (correspondencia biunivoca entre os elementos de 

dois grupos que preserva as operac;oes de ambos) contabil, o instrumento util 

para realizar este controle e o Balancete de Verificac;ao, que fornece os saldos e 

movimentac;oes de todas as contas e a comprovac;ao da igualdade das somas 

totais, devedoras e credoras. 

0 "guarda-chuva" que assegura o nivel de controle dos padroes de 

procedimentos contabeis observados nos dois processes e sua adequada 

aderencia aos Principios Fundamentais e Convenc;oes da Contabilidade. 

Finalmente, em nivel de saida, o sistema contabil prepara e edita 

demonstratives financeiros e relat6rios gerenciais, os primeiros destinados 

prioritariamente a usuaries externos e os segundos, preferencialmente, usuaries 

internes, ou seja, os gestores. 

0 controle em nivel de preparac;ao e edic;ao de demonstratives 

financeiros e efetuado por uma auditoria independente, que usualmente tern como 

suporte os controles internes implementados pela auditoria interna da empresa. 

Tendo em vista complementar o processo de controle do Sistema 

Contabil de informac;oes, deve-se enfatizar ainda a necessidade de urn feedback 
I 

que assegure a aderencia de todas as atividades do sistema as normas e 

procedimentos determinados pela auditoria interna e legislac;oes gerais e 

especificas. 

"A Empresa e urn grande sistema, composto de varies 
subsistemas que se completam no sentido de proporcionar o 
atingimento de seus objetivos pelo uso do minimo de esfor9o". 
(Custos, Leone, pag. 40) 
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Dentro de urn Sistema Contabil ha os subsistemas que contemplam uma 

gama de informac;oes que tambem sao necessarias para uma boa gestao de uma 

empresa. Sendo que estes geram outras informac;oes e com isso necessitam de 

uma estrutura de controle apropriado para cada urn deles, e muitas vezes ha 

setores na empresa que trabalham especificamente para cada urn deles. 

Os Subsistemas sao: 

• Compras - onde sao realizadas as cotac;oes com urn ou mais 

fornecedores, e onde sao analisados os fornecedores e a qualidade dos 

seus produtos ou servic;os. 

• Expedic;ao e almoxarifado - setor responsavel pelo recebimento e 

guarda dos produtos comprados. Tambem responsavel pela 

alimentac;ao no Sistema lntegrado da parte fiscal de entrada de 

produtos e controle efetivo do estoque. 

• Contas a Pagar - depois de se realizar a compra cria-se a obrigac;ao 

com o fornecedor de pagar as compras de bens ou de servic;os, alem 

de outros pagamentos que podem ser gerados por outros setores da 

empresa, como os Recursos Humanos que elabora a folha de 

pagamentos. 

• Faturamento- Onde sao geradas as receitas da empresa. 

• Contas a Receber - depois de gerado uma receita ha a necessidade de 

se ter urn controle, se o cliente esta ou nao pagando em dia, cobranc;a e 

suporte a area comercial. 

• Comercial - geralmente e o setor que busca fechar o contrato com o 

cliente, com isso ha a necessidade controle de contratos para que o 

faturamento esteja com urn born suporte. 

• Folha de Pagamento - responsavel pelo calculo da folha de pagamento 

dos funcionarios, sendo atribuida ainda a func;ao passar informac;oes ao 

Previdemcia Social e Fundo de Garantia. 

• Contabilidade de Custos - Func;ao muito importante para que a 

empresa gere mais lucros com menos custos. Esse setor e o 

termometro da empresa. 

• Orc;amento - importante para que o planejamento financeiro esteja 

posicionando os gestores, com informac;oes para urn boa tomada de 
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decisao, e com isso a empresa poden.l ter estrategia diferente a cada 

mes. 

• Tecnologia da lnformagao - todas as informagoes devem esta bern 

guardadas com a garantia que estas nao vazem para a concorrencia, e 

inovagao tecnol6gica ande junto com a empresa. 

• Produgao - junto com orgamento o setor de produgao tambem podera 

planejar a produgao do mes. 

• Administragao da Empresa- com todos esses setores envolvidos como 

urn processo s6, a administragao da empresa tera facilidades em tamar 

decisoes e cumprir metas e a empresa ter sua continuidade garantida. 

Como a Contabilidade tern como o objetivo de fornecer informagoes para 

varios usuarios, de forma a propiciar-lhes decisoes informadas, embora nao se 

conhece ainda suficientemente o detalhe de seus modelos decis6rios. 

Com isso e necessaria formar uma base de informagoes contabeis capaz 

de fornecer saidas de utilidade para as necessidades do maior numero possivel 

de usuarios. 

Devem ser estabelecidas de forma eficaz fungoes que desempenhem de 

maneira eficiente as atividades dentro de urn ciclo de transagoes. E preciso que 

pessoas competentes executem as fungoes estabelecidas, que as atribuigoes das 

areas sejam claramente delimitadas e que se adote a segregagao de fungoes, 

evitando que a unica area ou pessoa na empresa execute todas as etapas de urn 

ciclo de transagoes. 

Quando o porte da empresa ou o uso da tecnologia da informagao 

permitir que poucas pessoas executem a maioria das etapas de urn ciclo de 

transagoes, deve ser estabelecido o grau de risco ao qual a empresa esta 

exposta, tomando-se as medidas necessarias para minimiza-lo. Em algumas 

empresas existem as chamadas "pessoas de confianga", as quais e de leg ada a 

autoridade para executar urn conjunto de tarefas, que do ponto de vista de 

controle interno podem apresentar riscos. A empresa deve ter confianga nas 

pessoas que tomam decisoes sabre seus neg6cios e transagoes; entretanto, e 

preciso alertar para a necessidade de a autoridade delegada para a tomada de 

decisoes estarem regulamentadas por instrugoes que definam da forma mais 
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clara possivel o limite de ac;ao dos gestores e tambem as atribuic;oes de cada 

area. 

A empresa deve privilegiar o uso da tecnologia da informac;ao no 

processamento de suas transac;oes para obter agilidade e confiabilidade em seus 

processos de neg6cio. 0 uso adequado de sistemas integrados permite introduzir 

as informac;oes uma (mica vez no sistema e ajuda a garantir que elas sejam as 

mesmas durante todo o ciclo, permitindo protege-las contra perdas, alterac;oes e 

mau uso. Alem das questoes relativas ao controle interno, o uso eficiente de tais 

sistemas possibilita eliminar digitac;oes redundantes, retrabalhos e conferencias 

de dados divergentes relativos a urn mesmo ciclo. 

Devido ao grande avanc;o tecnol6gico ocorrido nas grandes empresas e a 

maior necessidade de informac;oes uteis e tempestivas aos gestores, a 

Contabilidade vern se adaptando a esse novo ambiente, de forma a cumprir sua 

func;ao de geradora de informac;oes. 

Atualmente, as grandes empresas buscam cada vez mais, implementar 

soluc;oes que reduzam os seus custos e maximizem os seus resultados, 

necessitando que a Contabilidade auxilie na identificac;ao, conduc;ao e 

acompanhamento das melhorias oriundas dessas novas soluc;oes e ferramentas 

gerenciais. 

Com isso, empresas e contadores buscam tornar as informac;oes cada 

vez mais, eficazes, tempestivas, consistentes e verdadeiras para a tomada de 

decisao. Nesse aspecto, surgiram os Sistemas lntegrados de Gestao. 

Ja foi exposto neste texto que nos ultimos anos, ocorreu urn grande 

avanc;o tecnol6gico dentro e fora das empresas, onde os recursos tecnol6gicos 

avanc;am cada vez mais de maneira incontrolavel e irreversivel, deixando, fora do 

mercado, toda e qualquer pessoa fisica e Juridica que nao estiver no caminho do 

aperfeic;oamento. 

"0 mundo do terceiro milemio tornar-se-a cada vez mais 
cientifico, a tecnologia atingira cenarios maravilhosos para o 
conferta humane e cada urn de nos, s6 alcan9ara as sucessos 
almejados, adaptando-se a esse avanyo incontestavel, 
buscando nas ciemcias a verdade des fates". (Antonaccio, 2002) 
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Na area contabil, tambem, nao esta e nem sera diferente. 0 avanc;o das 

inovac;oes tecnol6gicas pode ser facilmente percebido pelas grandes influencias 

que provocou na profissao contabil. 

Segundo Oliveira (2000, p. 11): 0 processo manual de 
escriturac;ao contabil foi substituido pelo mecanico e, logo em 
seguida, pelo eletronico. As melhorias na forma de fazer a 
contabilidade de uma empresa, utilizando-se a tecnologia da 
computac;ao, trouxeram enormes beneficios para os 
profissionais da area. 

A escriturac;ao passou a ser feita de forma mecanizada, utilizando-se 

maquinas de datilografia e processadoras automaticas. Atualmente, percebe-se, 

claramente, que esse uso foi completamente abolido pelos usuaries. Com inicio 

da fase do procedimento informatizado. Nessa fase, grandes equipamentos 

(servidores) e os microcomputadores para as tarefas contabeis sao bastante 

utilizados. A escriturac;ao passou a ser feita eletronicamente dando aos relat6rios 

contabeis uma melhor aparencia e organizac;ao. 

Na era informatizada em que vivemos, com tanta tecnologia a disposic;ao 

da Ciencia Contabil, os numeros sao mais corretos e os erros tornam-se minimos. 

Os jovens contam com essa forc;a que seus ascendentes nao conheceram. 

A partir da decada de 80, houve enorme crescimento no uso e 

disseminac;ao dos micros, juntamente com os sistemas informatizados ligados as 

areas administrativa, comercial, contabil e financeira das empresas. Portanto, 

nessas duas ultimas decadas, ocorreu urn avanc;o da tecnologia na contabilidade 

das empresas, deixando as velhas maquinas de datilografia, de calcular e os 

procedimentos manuscritos ultrapassados. Surgiram entao, sistemas 

informatizados nos quais os "inputs" dos dados contabeis auxiliam para se chegar 

aos resultados dos demonstratives contabeis. 

Para Deitos (2003, p. 23): Ao Iongo da hist6ria, varios foram os 

mecanismos e procedimentos adotados pelos profissionais para operacionalizar a 

atividade contabil [ ... ] 

Assim dos rusticos registros manuais utilizados nos prim6rdios da hist6ria 

da contabilidade, os atos e fatos contabeis passaram a ser registrados de forma 

cada vez mais sofisticada, utilizando-se para isso as inovac;oes tecnol6gicas que 

foram surgindo no decorrer do tempo. 
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Nessa fase, houve uma melhor condic;ao de trabalho para os contabilistas, 

pois com o surgimento dos sistemas de informatica, a contabilidade tornou-se 

mais segura, confiavel e as informac;oes prestadas aos usuarios se tornavam 

mais rapidas, alem disso, conforme Oliveira (2000), a informatica proporciona a 
Contabilidade muitas facilidades, que vao desde o lanc;amento e processamento 

das informac;oes ate a gerac;ao dos relat6rios que podem ser produzidos pelo 

sistema. 

De acordo com Albertao (2001 ), pequenas, medias e grandes 
empresas vern, cada vez mais, entrando na era da 
informatizayao. Mas enquanto em pequenas e medias 
empresas os sistemas utilizados sao de menor porte, 
atendendo apenas as necessidades especificas do neg6cio. Ja 
nas grandes empresas, onde o controle, as informay6es, os 
dados, enfim, onde o volume de transay6es e bern maior, ha 
necessidade de urn sistema que supra todas as suas lacunas 
existentes. 

As grandes empresas necessitam de uma estrutura de informatica mais 

completa, inclusive com a utilizac;ao de redes em todas as areas que possam 

gerar informac;oes. 

A automac;ao das grandes empresas atinge praticamente todos os 

setores e, em alguns casas, exige a integrac;ao deles, de maneira que a 

informac;ao possa fluir com rapidez para as areas que se interessa por ela. 

Ate o surgimento dos Sistemas lntegrados, as empresas possuiam 

apenas sistemas independentes, que nao conversavam entre si, ou seja, sistemas 

nao integrados. 

Para Colangelo Filho (2001 ): [ ... ] o problema com os sistemas 
nao integrados e que e dificil coordenar as atividades de 
diferentes areas da organizayao e muitas tarefas acabam 
sendo redundantes. Os dados do pedido de urn cliente, 
registrados em Vendas, devem ser novamente digitados em 
Faturamento quando OS produtos sao faturados. 

Entretanto, as empresas, bern como a Contabilidade, necessitavam de 

urn produto que evitasse redundancias, os retrabalhos que existiam nela. Alem 

disso, as informac;oes eram insuficientes para a tomada de decisoes. 

0 surgimento do ERP aumentou o volume de informac;oes necessarias 

para as decisoes, alem de suprir essas e outras lacunas ate entao existentes. 

Nos tempos atuais, mais que nunca, informac;ao significa poder e seu uso 

apropriado pode ser uma arma que estabelece o diferencial competitivo e a 
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projegao de urn cenario com vistas a urn melhor atendimento a clientes, com a 

otimizac;ao de toda a cadeia de valores e de produgao. Ter o poder e o controle 

sabre suas pr6prias informac;oes de modo a reagir rapidamente dentro da 

exigemcia do mercado e uma necessidade que nenhuma organizac;ao que 

pretenda sobreviver pode ignorar. 

Quando a administrac;ao de uma empresa decide implementar urn 

sistema integrado, e preciso considerar os beneficios a serem obtidos a partir do 

momenta em que a soluc;ao estiver "rodando", os impactos sabre a cultura e o 

ambiente da empresa, o grau de dificuldade durante o periodo de implementac;ao, 

e a relac;ao custo-beneficio envolvida, pais em muitas situac;oes o valor investido 

pode atingir dezenas de milh6es de reais, e quais funcionalidades, atividades ou 

areas serao ou nao atendidas. 

Abaixo estao as principais vantagens e desvantagens de urn Sistema 

lntegrado de Gestao e logo ap6s tambem serao abordadas as vantagens do 

ponto de vista contabil. 

Vantagens: 

1. Redugao de numero de sistemas; 

2. Registro on-line e real-time; 

3. Visao lntegrada das operac;oes da empresa e eliminac;ao de 

retrabalhos; 

4. Maior eficiemcia e redugao de custos administrativos; 

5. Utilizagao de urn unico banco de dados. 

Desvantagens: 

1. Nao ter o melhor sistema especialista por ciclo de transac;ao; 

2. Dependencia em relagao ao fornecedor; 

3. Nao atender a todas as especificidades; 

4. Nao atender a 100% das transac;oes ou nao atender aos ciclos de 

transac;oes em 100%. 

Vantagens para a area contabil e o contador: 

1. Propiciar a descentralizac;ao da execuc;ao dos registros contabeis; 

2. Permitir a ampla utilizac;ao do conceito de razao ou sistema 

auxiliar; 
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3. Ter a Contabilidade de Custos integrada com a Contabilidade 

Geral; 

4. Ter urn melhor controle interno; 

5. Redu<;ao nos prazos de fechamentos mensais; 

6. Atua<;ao do contabilista mais proximo aos gestores de outras 

areas; 

7. Conhecimento do negocio empresarial como urn todo. 

Portanto, dada a maior necessidade de informa<;6es em empresas de 

grande porte, dada a necessidade da propria evolu<;ao empresarial e, suprindo 

outras necessidades, e que o ERP aparece, tentando cobrir "todas" essas 

demand as. 
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3. RISCOS DE CONTROLE INTERNO 

Os riscos sao condic;oes e situac;oes que podem comprometer a 

adequada ocorrencia das etapas, das fases e do ciclo de transac;oes. Em muitos 

casos, sao situac;oes previsiveis que afeta o patrimonio e os resultados da 

empresa. Por serem previsiveis, e possivel definir mecanismos e procedimentos 

para elimina-los ou minimiza-los. 

"Controle e uma atividade em si, e deve afetar (realmente 
afeta) todos os aspectos da organizac;ao. Pode-se antever o 
ciclo do controle na forma de urn modele generalizado ... 0 
Cicio do controle mostra que sua origem sao os objetivos da 
organizac;ao, com base nos quais os pianos sao 
desenvolvidos. Esses pianos, consistem em pianos de Iongo 
prazo e pianos anuais". (Controladoria, Figueiredo, pag. 233) 

Apresentam-se a seguir alguns riscos no setor de compras de uma 

empresa que podem afetar o ciclo e algumas ac;oes que a empresa pode tomar 

para evitar sua ocorrencia ou minimizar seus efeitos, caso acontec;am: 

Riscos de Controles Manuais- os relat6rios produzidos manualmente 

sao manipulaveis e apresenta maior possibilidade de erros. As atividades tornam

se lentas, burocraticas e criam-se "especialistas" com os quais se estabelece uma 

relac;ao de pendencia, dificultando a apurac;ao de resultados e a obtenc;ao de 

informac;oes. Muitas vezes os dados sao incompletos, comprometendo a 

confiabilidade de informac;oes importantes. Esses fatores diminuem a eficiencia 

do sistema de controle interno da empresa. Nesses casos, e recomendavel 

avaliar a possibilidade e a necessidade de implantar sistemas integrados para 

processar as transac;oes. 

Riscos de Controles Computadorizados - a implantac;ao de tais 

soluc;oes deve ocorrer de forma 16gica e racional, pois ter sistemas integrados nao 

significa que as coisas vao bern. Soluc;oes mal projetadas ou mal implantadas 

multiplicam a velocidade de ocorrencia de problemas e trazem novos 

complicadores para a empresa. Pessoas nao autorizadas podem acessar func;oes 

de processamento e informac;oes armazenadas no sistema. Transac;oes e dados 

cadastrais podem ter sido inseridos incorretamente ou digitados duas ou mais 

vezes. lnformac;oes rejeitadas para processamento podem nao estar sendo 

adequadamente isoladas, analisadas, corrigidas em tempo habil. Transac;oes 

legitimas podem ter sido perdidas, nao processadas e impressas em periodo 
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contabil errado. Mais uma vez, vale lembrar que a escolha, a aquisic;ao, a 

implantac;ao, a operac;ao ou o desenvolvimento interno de tais soluc;oes devem 

ser feitos considerando o porte da empresa, a eficiencia na realizac;ao das 

operac;oes, a seguranc;a e o controle das transac;oes a serem processadas, e que 

as pessoas responsaveis pela coordenac;ao e pela execuc;ao desse trabalho 

estejam capacitadas para tal. 

Ausencia de uma Politica de Procedimentos - uma politica e urn guia 

de ac;ao para a tomada de decisoes repetitivas que orienta as decisoes 

operacionais. Exemplo da falta de uma politica de procedimentos faz com que 

muitas areas da empresa efetuem aquisic;oes, dificulta a identificac;ao das 

necessidades de fornecimento, nao permite estabelecer urn padrao para o 

relacionamento com os fornecedores, compromete as politicas de pagamento e 

dificulta o planejamento do pagamento das obrigac;oes. Quando "todo mundo 

compra", e comum que notas fiscais sejam "esquecidas" nas gavetas, gerando 

atraso no reconhecimento da obrigac;ao, no registro contabil, credito de tributos e 

atrasos de pagamento. 

A Empresa Compradora Depende de Poucos Fornecedores - por 

forc;a de capacitac;ao tecnol6gica, localizac;ao fisica ou facilidade nas condic;oes 

de negociac;ao, e possivel que uma empresa opte por trabalhar com poucos 

fornecedores. Entretanto, deve-se evitar a criac;ao de vinculos de dependencia, 

pois eventuais atrasos na entrega podem comprometer o entendimento de 

contratos de venda, e a concentrac;ao em urn unico fornecedor pode sujeitar a 

empresa a condic;oes de compra (prec;os, prazos de pagamento e imposic;ao de 

cotas minimas de aquisic;ao) desfavoraveis. E possivel evitar essa situac;ao 

atraves do desenvolvimento de fornecedores e da diversificac;ao das fontes de 

suprimento usadas pela empresa. 

A Empresa Efetua Pagamentos Diretamente aos seus Fornecedores 

- mesmo que os pagamentos sejam feitos com cheques emitidos em nome dos 

fornecedores, essa situac;ao apresenta alguns riscos, tais como a possibilidade de 

perda ou extravio de cheques, documentos de pagamento e a demora no 

deposito e na compensac;ao. Quando essa situac;ao for inevitavel, e preciso 

estabelecer horarios para efetuar pagamentos e solicitar ao fornecedor a emissao 

de recibo que comprove a quitac;ao das obrigac;oes. 
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Existe grande volume de operac;oes cujas condic;oes de negociac;ao 

sofrem constantes alterac;oes em uma negociac;ao, estabelecem-se as condic;oes 

para a realizac;ao das transac;oes e tambem os instantes ou os fatores que podem 

levar a uma revisao das condic;oes originalmente definidas. Quando o fornecedor 

altera por sua decisao as condic;oes originalmente estabelecidas e o faz de forma 

frequente, a empresa compradora tern dificuldades em alterar seus sistemas de 

registro e controle para acompanhar essas modificac;oes, e tambem e afetada em 

seus pianos. 

Ha urn aumento significativo de devolu~oes, abatimentos de 

compras e reclama~oes junto aos fornecedores - a devoluc;ao e o abatimento 

podem ocorrer em qualquer transac;ao comercial. Entretanto, quando acontecem 

com frequencia e envolvem operac;oes de grande manta e fornecedores 

importantes para a compradora, comprometem a eficiencia operacional dos 

processos, a qualidade dos produtos em fabricac;ao e a imagem da empresa 

perante seu mercado, pais atrasos de produc;ao geram insatisfac;ao nos clientes. 

Essas situac;oes causam aumento na emissao de notas fiscais de devoluc;ao e 

notas de debito e indicam que os produtos e os servic;os adquiridos podem nao 

estar de acordo com as condic;oes estabelecidas na negociac;ao com o 

fornecedor. 

A empresa efetua pagamentos em duplicidade - alem de 

comprometer o caixa, esta situac;ao caracteriza a ausencia de urn ciclo 

adequadamente estabelecido. Neste caso, e preciso rever todas as fases e 

etapas do ciclo, identificando os pontos que devem ser corrigidos. Em algumas 

situac;oes, e necessaria estabelecer urn novo ciclo de transac;oes. 

As estimativas e as previsoes de compra realizadas pela empresa 

sao muito diferentes das efetivamente ocorridas - uma empresa precisa 

planejar para atingir seus objetivos. Prever adequadamente os volumes de 

compras pressupoe conhecer com profundidade as necessidades de venda, de 

produc;ao e de consumo de materiais. Quando as aquisic;oes realizadas 

apresentam desvios significativos comparativamente aos pianos estabelecidos, a 

lucratividade, a rentabilidade, o recebimento e o uso esperado ficam 

comprometidos. 
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Os fornecedores pertencem a setores de atividade economica que 

apresentam situa~ao empresarial desfavoravel - neste caso, ha risco de 

comprometer o fornecimento dos insumos necessarios ao born andamento das 

atividades da empresa. Uma forma de minimizar essa situa9ao e o 

desenvolvimento de novos fornecedores e a doa9ao de fornecedores alternativos 

para insumos adquiridos. 

Nao sao preparadas analises confiaveis sobre contas a pagar 

vencidas - nao e somente por atraso que uma empresa deixa de saldar suas 

obriga96es no vencimento. Podem estar ocorrendo negocia96es para devolu9ao 

de mercadorias defeituosas ou fora das especifica96es estabelecidas, abatimento 

em fun9ao de erros no preenchimento de notas fiscais e duplicatas ou a corre9ao 

de erros fiscais mediante a emissao de cartas de credito. A empresa deve ter 

controle sobre essas situa96es e certificar-se de que o fornecedor sabe os 

motivos pelos quais ainda nao recebeu o que lhe e devido, evitando avisos de 

protesto para titulos que ainda se encontram em negocia9ao. Os atrasos efetivos 

de pagamento devem ser identificados e controlados e a empresa deve adotar 

estrategias para negociar tais situa96es perante seus fornecedores. 

Existem muitos itens de concilia~ao pendentes de solu~ao - a 

correta execu9ao de registro contabil com base nos principios contabeis e urn 

excelente instrumento de controle, pois permite identificar rapidamente as 

situa96es atipicas. A concilia9ao contabil e urn procedimento saudavel e 

necessaria quando e feita de forma sistematica com identifica9ao de problemas 

que requeiram sua pronta solu9ao. Nao adianta apenas fazer a concilia9ao das 

contas contabeis (em alguns casos, faz-se apenas uma composi9ao de saldos) e 

nao tomar a96es efetivas para eliminar as pendemcias apontadas. 0 mesmo 

problema pode ocorrer mais de uma vez, novos problemas surgem e a situa9ao 

pode se agravar a ponto de comprometer a capacidade da empresa em resolve

los. 

Uma empresa pode prever seus desembolsos com maior certeza, 

comparativamente aos seus recebimentos, pois e possivel estabelecer urn 

cronograma de pagamentos de algumas despesas de ocorrencia certa (mao-de

obra, alugueis, tributos, compra de insumos necessarios a manuten9ao de 

capacidade produtiva) e estimar o pagamento dos custos variaveis (materia-prima 
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e outros insumos cujo consumo ocorre em func;ao da produc;ao). A correta 

identificac;ao dos desembolsos permite estimar as receitas necessarias para 

cumprir as obrigac;oes e buscar o equilibria entre as datas dos pagamentos e dos 

recebimentos. 

"0 modele de controle estabelece a natureza multidivisional do 
processo de controle e a coincidencia do processo de controle 
com o processo de planejamento. E esta coincidencia que 
possibilita que os processes de planejamento e controle sejam 
integrados dentro de urn unico processo, focalizando OS 

objetivos da organizayao e as metas derivadas destes 
objetivos". (Controladoria, Figueiredo, pag. 233) 

A gestao eficaz de uma empresa depende de varios fatores, dentre os 

quais merece destaque a realizac;ao de boas compras e os efeitos dessas 

aquisic;oes sabre o caixa e os resultados. 

0 Controle exige a existencia de uma estrutura organizacional que defina 

a responsabilidade de assegurar o desempenho das tarefas individuais. 

Para que isto seja alcanc;ado, sao estabelecidos, dentro da organizac;ao, 

centros de responsabilidade, definidos de acordo com as responsabilidades 

conferidas dos gestores. 

Urn centro de responsabilidade pode ser definido como urn segmento da 

organizac;ao em que cada gestor responsabiliza-se pelo seu desempenho. 

A natureza da estrutura organizacional e o tipo dos centros de 

responsabilidade estabelecidos dependerao em parte do tamanho da organizac;ao 

e em parte do estilo de gestao adotado. 

A medida que as organizac;oes crescem, os gerentes gerais deparam-se 

com dois problemas: 

1. como dividir as atividades e responsabilidades; e 

2. como coordenar estas subunidades. 

lnevitavelmente, o gerente geral para decidir tern de conferir autoridade 

aos varios gestores divisionais, e, a medida que isso ocorre, o resultado e a 

descentralizac;ao do processo de tomada de decisao. 

Essencialmente, descentralizac;ao e o processo de garantir a liberdade de 

tamar decisao aos gestores subordinados. 

Em teoria existem dois estados extremos: total descentralizac;ao, 

significando urn minima de restric;oes ou controle sabre gestores e urn maximo de 
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liberdade de tomar decisoes mesmo nos niveis hierarquicos mais baixos, e total 

centralizac;:ao, que implica o maximo de controle ou restric;:oes aos gestores e urn 

minimo de liberdade para tomar decisoes. 

Na pratica a descentralizac;:ao e a centralizac;:ao total raramente ocorrem. 

A centralizac;:ao nao e praticavel porque e impossivel para o gestor 

principal tomar todas as decisoes que precisam ser tomadas. 

lgualmente, a descentralizac;:ao total e raramente encontrada, porque o 

grau de liberdade que isto implica resultaria numa estrutura organizacional que 

consistiria num conjunto de unidades completamente separadas, cada uma 

buscando suas pr6prias metas. 

A extensao da descentralizac;:ao de uma organizac;:ao depende da filosofia 

de seu gerente geral, e dos custos e beneficios associados a ela. 

Com o grande avanc;:o da tecnologia e a globalizac;:ao, ha a necessidade 

urn maior numero de informac;:oes, cada vez mais rapidas e precisas, levam as 

grandes empresas a buscarem soluc;:oes mais eficientes que possibilitem agilizar 

as decisoes a serem tomadas nas empresas. 

0 Sistema lntegrado de Gestao (ERP) e uma das soluc;:oes apontadas 

neste artigo, pois possibilita analisar a empresa de forma sistemica, nao como 

varias partes de urn todo, mas urn sistema unico repleto de interac;:oes. No estudo 

de caso aplicado, foi possivel identificar que ambas as empresas possuiam as 

mesmas necessidades, e utilizando-se de formas de implantac;:ao bastante 

similares, chegaram aos resultados esperados. 

lsto s6 foi possivel, conforme respostas das empresas, porque a 

presenc;:a do contador ocorreu em todas as fases do projeto, de forma a definir 

panlmetros, elencar as relac;:oes entre as diversas areas da empresa, avaliar 

riscos fiscos-tributarios e, principalmente, em gerar relat6rios de saida, ou seja, 

informac;:oes, de acordo com as necessidades dos tomadores de decisao. 

Alguns problemas identificados pelas empresas da pesquisa ap6s a 

implantac;:ao do projeto de ERP, demonstram que os sistemas integrados de 

gestao possuem grande poder de soluc;:ao de problemas de gestao, mas ainda 

assim, nao conseguem resolve-los por completo. 

Dai, a necessidade de outras novas tecnologias complementares ou 

adicionais, que trabalhem situac;:oes especificas. 
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Com isso, alem da importancia da presen9<1 do contador nesses 

processos de instalac;ao de sistemas integrados, conforme descrito ao Iongo 

deste artigo, tal profissional deve estar ligado as novas tecnologias que 

possibilitem desempenhar as suas func;oes de forma cada vez melhor, ou seja, a 

de transformar dados em informac;oes uteis para a tomada de decisoes nas 

empresas. 

A mudanc;a de postura esperada do Contador, de apenas aquela pessoa 

responsavel pela escriturac;ao dos fatos que alterem o patrimonio das empresas 

para urn parceiro efetivo nas tomada de decisoes, pode ser facilitada com a 

implantac;ao dos Sistemas lntegrados de Gestao (ERP), pois o tempo a ser 

despendido pelo profissional de contabilidade sera 0 da analise, deixando para 0 

sistema a parte operacional dos registros. Alem disto, essas ferramentas ajudam 

o contador a ter a visao integrada de todos os processos da empresa. 
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4. CONTABILIDADE DIGITAL 

Urn dos grandes avanc;os tecnol6gicos para o ano que se inicia vai 

beneficiar, e muito, a vida dos profissionais da contabilidade. 0 chamado Leiaute 

Nacional Unificado de Processamento de Dados, Certificac;ao Digital, Escriturac;ao 

Contabil e Fiscal em forma Digital com Validade Juridica, que compoem o SPED, 

irao transformar a Contabilidade em papel para a Contabilidade Digital. 

0 projeto Sistema Publico de Escriturac;ao Contabil (SPED) surgiu de 

entidades preocupadas em dar mais agilidade e confiabilidade ao contribuinte e 

para o Fisco. 0 projeto, segundo especialistas, sera uma das maiores revoluc;oes 

digitais, no campo da contabilidade, ja vistas no Pais. 0 SPED atuara de forma 

integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastro de informac;oes fiscais 

na forma de lei ou de convemio. 

0 Conselho Federal de Contabilidade (CFC) tern marcado presenc;a no 

desenvolvimento do SPED. Em julho de 2005, a Secretaria da Receita Federal 

(SRF) convidou o CFC para fazer parte do Grupo de Trabalho para 

Desenvolvimento do SPED. 0 CFC, desde entao, tern participado com proposic;ao 

de sugestoes tecnicas, especificamente no modulo de Escriturac;ao Contabil 

Digital e, sobretudo, no que diz respeito as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Vale ressaltar que o CFC, com o objetivo de orientar os contabilistas editou, em 

fevereiro de 2005, a Resoluc;ao CFC n° 1.020/05 que aprovou a NBCT 2.8- Das 

Formalidades da Escriturac;ao Contabil em Forma Eletronica. 

A Contabilidade Digital esta sendo vista como o meio moderno e 

tecnol6gico de se fazer contabilidade. Pois a contabilidade ha alguns anos atras, 

nao se utilizava computador e software para a realizac;ao do trabalho contabil, o 

qual era somente realizado manualmente. 

Apesar de em muitos escrit6rios se utilizarem se sistemas de 

contabilidade informatizados, esse ainda sao realizados, de certa forma, 

manualmente. Pois estes escrit6rios buscam o material a ser contabilizado e 

digitam todas as informac;oes. 

Evoluc;ao da contabilidade tern levado os muitos escrit6rios, a integrar os 

seus sistemas ao sistema da empresa, principalmente aquelas empresas que 

possuem muitas informac;oes a serem contabilizadas todos os meses. E como ha 

a necessidade de balancetes no comec;o de cada mes, com o antigo sistema de 
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contabilizac;ao isso nao era possivel, pois se levava praticamente urn mes inteiro 

para digitar tudo. 

Sem levar em contar que o fisco tambem necessita de informac;oes nos 

meses seguintes e ainda havia a necessidade do recolhimento dos impostos aos 

cofres publicos em tempo habil. 

Segue abaixo a resoluc;ao do Conselho Federal de Contabilidade n° 1061 

que estabelece a forma do leiaute Brasileiro de Contabilidade Digital: 

4.1 RESOLUCAO N°. 1.061, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2005. 

Estabelece o Leiaute Brasileiro de Contabilidade Digital 
para fins de escritura<;ao, gera<;ao e armazenamento de 
informa<;oes contabeis em meio digital, e da outras 
providemcias. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio de suas 

atribuic;oes legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a necessidade de adaptac;ao da escriturac;ao contabil, 

a Medida Provis6ria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, combinada com o 

C6digo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002); 

CONSIDERANDO a necessidade de fiscalizac;ao, pelo Conselho Federal 

de Contabilidade, da escriturac;ao, da gerac;ao e do armazenamento de 

informac;oes contabeis em meio digital; 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade ja vern 

regulamentando a materia e, para tal, editou a Norma Brasileira de Contabilidade 

NBC T 2.8 - Das Formalidades da Escriturac;ao Contabil em Forma Eletronica, 

aprovada pela Resoluc;ao CFC n° 1.020, de 18 de fevereiro de 2005; 

CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Contabilidade, convidado a 

participar do Grupo de Trabalho de Processamento de Dados - Cotepe/Confaz, 

apresentou nossas recomendac;oes e proposta de melhoria ao leiaute fiscal de 

processamento de dados da Cotepe- Comissao Tecnica Permanente do Confaz, 

Convenio ICMS n° 54/2005, detalhado no Ato Cotepe n° 35/2005, por meio da 

inclusao do bloco de Demonstrac;oes Contabeis e do ajuste no bloco de 

lanc;amentos contabeis, que foram aceitas e incorporadas pela alterac;ao no 

referido Ato Cotepe; 

CONSIDERANDO a participac;ao do Conselho Federal de Contabilidade 

no Grupo de Trabalho destinado a complementac;ao do desenvolvimento do 
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projeto Autentica9ao de Livros Eletronicos do Departamento Nacional de Registro 

do Comercio (DNRC), encarregado de regulamentar a autentica9ao de livros 

comerciais digitais; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamenta9ao do formato de 

entrega de Livros Contabeis Digitais as Juntas Comerciais do Pais para efeito de 

suas autentica96es, em conformidade como estabelecido no C6digo Civil; 

CONSIDERANDO a participa9ao do Conselho Federal de Contabilidade 

nos Grupos de Trabalho da Receita Federal do Brasil constituidos para o 

desenvolvimento do Sistema Publico de Escritura9ao Digital (SPED), no qual 

serao apresentadas as normas, detalhando os aspectos tecnicos dos arquivos 

(leiaute) representativos da escritura9ao contabil digital e a edi9ao dos Protocolos 

de Coopera9ao ENAT n° 02 e 03/2005 para desenvolvimento da nota fiscal 

eletronica e desenvolvimento do Sistema Publico de Escritura9ao Digital (SPED), 

CONSIDERANDO os esfor9os das entidades da profissao contabil no 

sentido de se obter uma apropriada padroniza9ao de leiautes para a entrega de 

Livros Contabeis Digitais aos Fiscos (Federal, Estaduais, Municipais e 

previdenciario) 

CONSIDERANDO a experiemcia obtida pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, em a9ao conjunta com a Federa~o Nacional das Empresas de 

Servi9os Contabeis e das Empresas de Assessoramento, Pericias, lnforma9oes e 

Pesquisas (Fenacon), na consulta realizada a classe contabil em rela9ao ao 

leiaute unico, Ato Cotepe n° 35/2005; 

CONSIDERANDO as a9oes do Conselho Federal de Contabilidade 

relativas a harmoniza9ao das normas contabeis e a sua participa9ao no Grupo de 

Trabalho encarregado de criar a jurisdi9ao brasileira de Extensible Business 

Report Language (XBRL) (Linguagem Extendida de Relat6rios Financeiros), 

resolve: 

CAPiTULO I 

DO LEIAUTE BRASILEIRO DE CONTABILIDADE DIGITAL 

Art. 1 o Estabelecer o Leiaute Brasileiro de Contabilidade Digital, alinhado 

as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs), para fins de escritura9ao, 

gera9ao e armazenamento de informa9oes contabeis em meio digital, conforme 

Anexo 01. 
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Pan3grafo (mico: 0 Leiaute Brasileiro de Contabilidade Digital, a que se 

refere o Art. 1° sera disponibilizado no site do Conselho Federal de Contabilidade 

(www.cfc.org.br). 

CAPiTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2° Os objetivos do Leiaute Brasileiro de Contabilidade Digital para 

fins de escrituragao, geragao e armazenamento de informagoes contabeis em 

meio digital sao: 

a) Padronizar os procedimentos para a escrituragao contabil 

digital e para a emissao das Demonstragoes Contabeis, o plano de contas 

referencial para a geragao do Leiaute Brasileiro de Contabilidade, para permitir a 

disponibilizagao de informagoes digitais para terceiros autorizados e a guarda 

desses arquivos pelos prazos legais em territ6rio nacional. 

b) Estabelecer a estrutura e as caracteristicas dos langamentos contabeis 

e das Demonstragoes Contabeis a serem inseridas no Livro Diario Digital. 

c) Estabelecer a estrutura e as caracteristicas dos langamentos contabeis 

a serem inseridos nos Livros Auxiliares Digitais. 

d) Adequar a padronizagao dos procedimentos de escrituragao contabil 

digital, sua disponibilizagao para terceiros autorizados e sua guarda pelos prazos 

legais, visando a harmonizagao contabil. 

CAPiTULO Ill 

DA GUARDA DA INFORMACAO CONTABIL EM ARQUIVO DIGITAL 

Art. 3° 0 empresario e a sociedade empresaria que mantiver escrituragao 

contabil em forma eletronica devem gerar, anualmente, referente ao exercicio 

social, ou em outros periodos excepcionais, o arquivo da escrituragao contabil 

digital, incluindo os livros auxiliares com base no leiaute definido nesta Norma. 

Paragrafo (mico: 0 empresario e a sociedade empresaria devera assinar 

em conjunto com o Contabilista com certificado digital de acordo com a NBC-T-

2.8 que dispoe sobre as Formalidades da Escrituragao Contabil em forma 

Eletronica; e armazena-lo pelos prazos legais, visando garantir as seguintes 

situ a goes: 

a) a interoperabilidade entre os diversos sistemas computacionais 

utilizados ao Iongo do tempo; 
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b) garantir a transferencia da escritura9ao contabil ao novo responsavel 

tecnico, nos casos de mudan9a de responsabilidade tecnica. 

CAPiTULO IV 

DA APLICACAO 

Art. 4° 0 empresario e a sociedade empresaria devem ter mecanismos 

que permitam ao contabilista adotar sistemas de backup, visando garantir a 

seguran9a quanto a disponibilidade da escritura9ao contabil digital em casos de 

e:xtravio e desastre computacional. 

Paragrafo unico: quando a escritura9ao contabil em forma eletronica 

estiver sob a responsabilidade de organiza9ao contabil, conforme definido pelo 

CFC, a responsabilidade prevista no caput e do Contabilista. 

Art. 5° 0 leiaute brasileiro de contabilidade digital definido nesta 

Resolu9ao se aplica as entidades em geral. 

Art. 6° Esta resolu9ao entra em vigor na data de sua publica9ao. 

Ata CFC n° 881 

4.2. SPED 

JOSE MARTONIO ALVES COELHO 

PRESIDENTE DO CONSELHO 

(DOU N° 248, 27/12/2005, SE<;AO 1, P. 89/90) 

Desde os prim6rdios das atividades economicas no Brasil e no mundo, a 

forma escrita dos registros fiscais, economicos e contabeis vern sendo utilizada 

como meio de investiga9ao pelos fiscos na apura9ao de impostos. Quando aqui 

os primeiros portugueses desembarcaram, trouxeram consigo os livros da corte. 

De Ia para ca, o que mudou, e mudou muito, foi a velocidade de apura9ao, as 

formas de impressao e a diversidade de obriga9oes dos contribuintes. 

Os fiscos foram, ao Iongo do tempo, impondo a sociedade novos tributos 

e conseqOentemente novas obriga9oes de registros (livros fiscais de apura9oes, 

demonstra9oes contabeis, evolu9ao economico-financeiras, etc). As 

Controladorias das empresas, antes "guarda-livros", foram mergulhando no mar 

da burocracia. Os fiscos repassaram gradativamente aos contribuintes a 

fiscaliza9ao mutua, ou seja, mais obriga9oes - e por conseqOencia: guarda de 

papeis. Note-se que poucas foram as obriga9oes desativadas. 
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Em 27/08/2005, urn protocolo de cooperac;ao celebrado entre a Receita 

Federal, o Distrito Federal, as Secretarias de Fazenda dos estados federados 

(Confaz) e representantes das prefeituras criou o SPED (Sistema Publico de 

Escriturac;ao Digital). 0 protocolo preve "promover a atuac;ao integrada dos fiscos 

federal, estaduais e, futuramente, municipais, mediante a padronizac;ao e 

racionalizac;ao das informac;oes e o acesso compartilhado a escriturac;ao digital de 

contribuintes por pessoas legal mente autorizadas". 

Atualmente, os contribuintes nao enquadrados no Simples estao sujeitos 

a entrega, por intimac;ao do Fisco Federal, dos arquivos previstos na lnstruc;ao 

Normativa numero 86 (substituta da IN68/95), lnstruc;ao Normativa numero 89 do 

INSS, Manad e a inumeras obrigac;oes em cada Estado da federac;ao (GIAs, 

DIMEs, SEFs, SESIFs, CATs, GNRE, Sintegra, GIA-8, etc). 

Ah~m disso, estao obrigados a entrega das obrigac;oes mensais 

compuls6rias a cada tipo de neg6cio e a impressao dos livros fiscais (ICMS, 

ISSQN, IPI, LAPIS, Posic;ao de inventarios, etc). No ambito federal, as retenc;oes 

e apurac;oes (DACON, DIPJ, LALUR, DCTF, DIRF, DARF). Os fiscos municipais 

aderiram a pratica e iniciaram uma avalanche de obrigac;oes digitais (obrigac;ao de 

entrega de arquivos digitais do ambito do ISS). Logo, quando o Confaz editou o 

Ato Cotepe numero 35/2005, o mercado de soluc;oes fiscais recebeu-o como 

primeiro sinal de alerta sabre o que os fiscos, em conjunto, estavam "bolando". Na 

linguagem do dia-a-dia, pareceu que haveria, a partir de primeiro de janeiro de 

2006, apenas mais uma obrigac;ao fiscal-digital. 

Porem, em 09 de dezembro de 2005, foi editado o Ato COTEPE numero 

70/2005. Esse reforma seu predecessor (COTEPE 35/05) e inclui as obrigac;oes 

para com as prefeituras. Alem disso, inclui no escopo das obrigac;oes os "razoes 

auxiliares"- ativo fixo, financeiros (contas a pagar e receber), folha de pagamento, 

entre outros. Atente-se: o prazo de implementac;ao foi tao absurdo- 21 dias- que 

os pr6prios fiscos estaduais usuarios da nova obrigac;ao, previstos no ato, nao 

conseguiram atende-lo no prazo. Ocorreu, porem, que seu escopo e sua forma de 

apresentac;ao (dos dados) colocaram todas as empresas que oferecem soluc;ao 

nessa area de prontidao. 

0 fato importante e que o Ato COTEPE 70/2005 foi o inicio para uma 

nova abordagem pelos fiscos: a Escriturac;ao Digital, o inicio da implantac;ao do 
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SPED. A supressao do papel para realizar os registros pode deixar de ser urn 

sonho. 

0 uso da tecnologia da informa<;ao permitira, no futuro ja ao nosso 

alcance, a supressao do papel para registros das opera<;oes das empresas. Alias, 

as promessas anunciadas a sociedade, segundo o ENAT II, sao: 

• Redu<;ao dos custos para o armazenamento de documentos; 

• Redu<;ao de custo com o cumprimento das obriga<;oes acess6rias; 

possibilidade de troca de informa<;oes entre os pr6prios contribuintes a 

partir de urn leiaute padrao; 

• Redu<;ao do tempo despendido com a presen<;a de auditores fiscais nas 

instala<;oes do contribuinte; simplifica<;ao e agiliza<;ao dos procedimentos 

sujeitos ao controle da administra<;ao tributaria; redu<;ao do envolvimento 

involuntario em praticas fraudulentas; 

• Uniformiza<;ao das informa<;oes que o contribuinte presta as diversas 

unidades federadas. 

Como em todas as implanta<;oes de sistemas, havera uma fase de 

transi<;ao em que o esfor<;o sera dobrado. 0 papel ainda sera exigido e os meios 

digitais estarao alimentando os bancos de dados dos fiscos. 

0 sistema parece tao adequado que o Conselho Federal de 

Contabilidade participou da elabora<;ao do leiaute de apresenta<;ao dos dados. A 

forma nao consensual dessa participa<;ao foi a cria<;ao de urn leiaute diferenciado 

pela resolu<;ao CFC numero 1061/2005. Foi entao criado o LBCD - Leiaute 

Brasileiro de Contabilidade Digital - divergente na forma e no conteudo da 

apresenta<;ao das demonstra<;oes e dos registros contabeis do SPED. Os 

Conselhos Regionais de Contabilidade, na auditoria dos atos dos seus afiliados, 

solicitarao informa<;oes utilizando o formato LBCD. 

E preciso perceber que os problemas para se ter uma escritura<;ao 

correta persistem. Afinal, a empresa mantem registros em varios niveis, uma 

opera<;ao normalmente esta interligada com outra e os reflexos sao identificados 

em urn ou mais m6dulos de gestao da empresa. Enfim, os riscos decorrentes de 

escritura<;ao divergente quando confrontada com os registros oficiais 

permanecem sendo a principal fonte de problema. 
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A auditoria fiscal estara com seu papel assegurado e valorizado. Talvez 

necessite ainda maior agilidade, vista que os clientes da informac;ao nao aceitarao 

mais esperar meses pelo encerramento fiscal e pela emissao de livros em papel. 

A velocidade sera da era digital. Com isso, os sistemas de soluc;ao fiscal estarao 

sob novo desafio. As empresas usuarias desses sistemas terao pela frente novas 

adaptac;oes. 0 "crivo" do fisco estara mais apurado nao s6 pela velocidade, mas 

tambem pela capacidade de processamento. Atender ao nivel de detalhamento 

de cada informac;ao solicitada nos arquivos digitais e urn grande desafio. Aqui 

esta urn novo paradigma: olhos humanos lendo papel (ate hoje), sistemas 

integrando e cruzando informac;oes (amanha). 

Diante dessa nova fase dos fiscos a recomendac;ao e de cautela. A 

adoc;ao de uma soluc;ao fiscal deve estar focada na capacidade de adaptac;ao da 

ferramenta ao ambiente proposto, pois alem de atender aos fiscos deve tambem 

suportar as operac;oes da empresa sem abrir mao da previa auditoria fiscal 

informatizada e, se possivel, automatizada. 

A boa noticia e que as melhores soluc;oes fiscais, ja disponiveis no 

mercado, oferecem rotinas de auditoria cruzada, bern como de fechamento de 

valores por periodo, garantindo, assim, acuracidade e qualidade nos dados 

solicitados pelos fiscos, o que propicia maior tranqOilidade as empresas quanta ao 

envio dos arquivos digitais para auditoria pela fiscalizac;ao. 

Grande parte dos contribuintes ja utiliza recursos de informatica para 

efetuar a escriturac;ao, sendo suas imagens em papel oriundas das informac;oes 

existentes em meio eletronico. A facilidade de acesso a escriturac;ao, ainda que 

nao disponivel em tempo real, amplia as possibilidades de selec;ao de 

contribuintes e, quando da execuc;ao de auditorias, gera expressiva reduc;ao no 

tempo de sua execuc;ao. 

Universo de Atuac;ao: 

• SPED - Contabil 

• SPED - Fiscal 

• SPED- NF-e 
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4.2. 1.SPED - Contabil 

A Legislac_;;ao Federal exige que, alem do Diario, o contribuinte escriture o 

livro Razao. Obriga, tambem, as pessoas juridicas nao optantes pelo Simples a 

apresentar os arquivos eletronicos que representem a contabilidade. Sao, assim, 

tres formas distintas de representar uma mesma realidade, sujeitas a 

formalidades distintas: 

1. Diario: escriturac_;;ao em papel; lanc_;;amentos em ordem cronol6gica; termos 

de abertura e encerramento; transcric_;;ao das demonstrac_;;oes contabeis. 

2. Razao: escriturac_;;ao em papel; lanc_;;amentos em ordem de conta e data; 

3. Arquivos eletronicos: composto por plano de contas, lanc_;;amentos e saldos. 

Na manipulac_;;ao dos arquivos eletronicos atualmente entregues, em cerca 

de 90% dos casos, constata-se que eles representam de forma adequada a 

escriturac_;;ao em papel e, a partir do mesmo conjunto de arquivos, podemos 

"gerar" os livros Diario e Razao. Para os 1 0% restantes, os contribuintes sao 

chamados a substituir os arquivos e estes sao, novamente, submetidos a testes 

para validac_;;ao. 

Do cenario geral, extrai-se: 

• Baixa produtividade na execuc_;;ao da auditoria; 

• lnformac_;;oes declarat6rias nao confiaveis; 

• Facilidade de simulac_;;ao de transac_;;oes comerciais; 

• Dificuldade na execuc_;;ao dos controles; 

• Falta de compatibilidade entre os dados economico-fiscais dos 

contribuintes; 

• lndisponibilidade de informac_;;ao das transac_;;oes comerciais em tempo habil; 

• · Dificuldade de disponibilizar, compartilhar e trocar de informac_;;oes; 

• Alto custo de impressao, manipulac_;;ao e armazenamento de livros da 

escriturac_;;ao comercial; 

• Dificuldade no cumprimento de obrigac_;;oes acess6rias; 

• Falta de padronizac_;;ao de obrigac_;;oes acess6rias entre os Estados/SRF; 

• Extravio de livros fiscais como instrumento para obstruir o desenvolvimento 

da ac_;;ao fiscal; 

• Dificuldades em rastrear operac_;;oes dissimuladas. 
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0 SPED CONTABIL visa a substituigao da emissao de livros contabeis 

(Diario e Razao) em papel pela sua existencia apenas digital. Os livros Diario e 

Razao serao representados por urn mesmo conjunto de informagoes. 

A solugao devera abranger os fiscos federal, estaduais, futuramente 

municipais, DNRC, CFC, Banco Central, SUSEP, CVM e contribuintes que irao 

fornecer informagoes para a composi<;ao da base dados. 

Embora a escrituragao contabil digital nao possa ser obrigat6ria, o projeto 

trabalha com o seguinte universo: 

· para 2006 (entrega em 2007), os contribuintes sujeitos a acompanhamento 

diferenciado, conforme normas da SRF. Caso outros contribuintes optem pela 

escritura<;ao digital, a manuten<;ao dos bancos de dados no SPED vai depender 

de sua capacidade de armazenamento; 

· para 2007 (entrega em 2008), contribuintes sujeitos a tributa<;ao com base do 

Luera Real. 

A entrega dos livros devera seguir o modelo atual. A periodicidade sera 

anual, com excegoes estipuladas pelos 6rgaos SUSEP e BACEN que tern poder 

normativo para obrigar os seus contribuintes a entrega da contabilidade em uma 

periodicidade especifica. Outra exce<;ao quanta a periodicidade sera no caso que 

houver eventos de extin<;ao, fusao, cisao e incorporagao. Nao sera permitida a 

retificagao do livro fiscal. Sera permitida apenas a substituigao integral de urn 

livro, dentro do periodo de entrega do mesmo. 

Para o SPED Contabil sera construido urn validador para leitura e 

valida<;ao do arquivo com a escrituragao contabil. Este aplicativo tambem exibira 

na tela a contabilidade da empresa, permitindo o contribuinte ver as 

demonstragoes contabeis e tambem os lan<;amentos feitos no formato razao ou 

diario. 

0 arquivo devera ser assinado pelo representante legal e pelo 

contabilista responsavel pela escrituragao. 0 aplicativo devera fazer uma 

chamada para que os dois possam apontar os certificados digitais que farao a 

assinatura digital do arquivo. 

Depois de assinado, o arquivo devera ir para a Junta Comercial, que fara 

uma serie de validagoes pr6prias e depois autenticara o livro entregue. Esta 
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informa9ao de autentica9ao e fornecida ao contribuinte e tambem sera enviada 

para SPED atraves da internet. 

Depois de autenticado, o contribuinte pode transmitir os arquivos 

contabeis para o SPED utilizando o aplicativo validador que fara chamada a 

m6dulos do Receitanet (aplicativo responsavel pela transmissao de informac;oes 

do contribuinte para a Secretaria da Receita Federal). 

Alguns batimentos sao feitos em tempo de recep9ao. Depois urn recibo e 

fornecido ao contribuinte. Depois de recebida, a escriturac;ao contabil vai para urn 

banco de dados que ira permitir que os 6rgaos parceiros do SPED fac;am 

consultas e possam extrair o arquivo inteiro enviado para trabalho de auditoria. A 

cada consulta/extrac;ao feita por qualquer 6rgao parceiro do SPED, o contribuinte 

devera ser notificado que sua escritura9ao foi acessada. 

Uma vez transmitido qualquer pessoa que tiver o arquivo, podera verificar 

a autenticidade da escriturac;ao contabil da empresa e visualizar e imprimir a 

escritu ra9ao. 

4.2.2. SPED - Fiscal 
Via de regra, nao se utiliza a escriturac;ao em papel em seus controles. 

Recorre aos arquivos eletronicos que a representam para buscar as informac;oes 

de que necessita. Os registros em papel derivam de exigemcias legais e sua 

gera9ao, autenticac;ao e armazenamento sao tarefas burocraticas sem grande 

utilidade no dia a dia das empresas. No ambito estadual o contribuinte se defronta 

com a falta de padronizac;ao das informa96es devidas as diferentes Secretarias 

de Fazenda Estaduais. 

Atualmente as informac;oes requeridas pelo fisco sao fornecidas atraves 

de urn grande numero de demonstra96es em meio eletronico, bern como, em 

alguns casas, em meio fisico, o que exige uma pesada estrutura de recepc;ao, 

processamento e controle. 

Com assinatura de Protocolo entre a SRF, Secretarias de Fazenda 

Estaduais e Municipais, em 27/08/05, a criac;ao do SPED se tornou nao s6 

oportuna, mas urn imperativo das administra96es tributarias, que com o 

desenvolvimento deste projeto poderao obter informa96es com mais qualidade e 

desonerara o contribuinte da trabalhosa e cara tarefa de manter estas 

informac;oes em papel. 
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Com o Sped contabil e fiscal implantados, a empresa que apresentar as 

informa96es no Sped estara dispensada de apresentar a DIPJ e outras 

obriga96es acess6rias relativas a outros tributos (IPI, PIS/COFINS, etc). 

Abaixo estao listadas algumas das obriga96es acess6rias que os 

contribuintes sao atualmente obrigados pelos fiscos e que deverao ser 

incorporados pelo SPED: 

- lnforma96es do ICMS 

• Guias lnformativas mensais 

• Guias lnformativas anuais 

• Livros de Escrita Fiscal 

• Arquivos do Convemio 57/95 

- lnforma96es do IPI na DIPJ 

- Detalhamento da origem do credito no PER/DCOMP (Pedido Eletronico de 

Ressarcimento ou Restituiyao I Declara9ao de Compensayao), no caso de 

Ressarcimento de IPI. 

-Coleta de dados em arquivos digitais pelo sistema SINCO (Sistema lntegrado de 

Coleta). 

- DNF- Demonstrative de Notas Fiscais 

- DCP- Declarayao do Credito Presumido do IPI 

- DE - Demonstrative de Exporta9ao 

- DIF (Bebidas, Cigarros e Papellmune) 

- Arquivos digitais dos produtos do capitulo 33 da TIPI (Obrigayao acess6ria 

especifica para os estabelecimentos industriais de produtos de higiene pessoal, 

cosmeticos e perfumaria cuja receita bruta com a venda desses produtos seja 

igual ou superior a 100 milhoes). 

- Arquivo com balancetes mensais das institui96es financeiras obrigado pelo 

BACEN e denominado arquivo 401 0; 

- Arquivo de demonstra96es trimestrais entregue a CVM denominado ITR; 

- Arquivo com balancetes mensais das seguradoras obrigado pela Susep; 
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4.2.3 SPED - Nota Fiscal Eletronica 

A integrac;:ao e cooperac;:ao entre administrac;:oes tributarias tern sido 

temas muito debatidos em paises federativos, especialmente naqueles que, como 

o Brasil, possuem forte grau de descentralizac;:ao fiscal. 

Atualmente as administrac;:oes tributarias despendem de grandes somas 

de recursos para captar, tratar, armazenar e disponibilizar informac;:oes sobre a 

emissao de notas fiscais dos contribuintes. Os volumes de transac;:oes efetuadas 

e os montantes de recursos movimentados crescem num ritmo intenso e, na 

mesma proporc;:ao, aumentam os custos inerentes a necessidade do Estado de 

detectar e prevenir a evasao tributaria. 

Assim, o projeto justifica-se pela necessidade de investimento publico 

voltado para integrac;:ao do processo de controle fiscal, possibilitando: 

1. Urn melhor intercambio e compartilhamento de informac;:oes entre os fiscos; 

2. Reduc;:ao de custos e entraves burocraticos, facilitando o cumprimento das 

obrigac;:oes tributarias e o pagamento de impostos e contribuic;:oes; 

3. Fortalecimento do controle e da fiscalizac;:ao. 

0 projeto possibilitara os seguintes beneficios e vantagens as partes 

envolvidas: 

1. Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; 

2. Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando urn melhor 

intercambio e compartilhamento de informac;:oes entre os fiscos; 

3. Reduc;:ao de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas 

pela fiscalizac;:ao de mercadorias em transito; 

4. Diminuic;:ao da sonegac;:ao e aumento da arrecadac;:ao; 

5. Suporte aos projetos de escriturac;:ao eletronica contabil e fiscal da 

Secretaria da Receita Federal e demais Secretarias de Fazendas 

Estaduais; 

6. Fortalecimento da integrac;:ao entre os fiscos facilitando a fiscalizac;:ao 

realizada pelas administrac;:oes tributarias, devido o compartilhamento das 

informac;:oes das NF-e: 

7. Rapidez no acesso as informac;:oes; 

8. Eliminac;:ao do papel; 
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9. Aumento da produtividade do auditor atraves da eliminac;ao dos passos 

para coleta dos arquivos; 

10. Possibilidade do cruzamento eletronico de informac;oes. 
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5. CONCLUSAO 

0 assunto Contabilidade Digital ainda esta sendo testado atraves de 

sistemas que a propria Receita Federal esta criando. 0 projeto esta sendo visto 

pelos especialistas da area como uma das maiores revoluc;oes no campo da 

contabilidade e controles internos, como tambem para o governo fechar o cerco 

contra os sonegadores de impostos. 

Gada vez mais ha informac;oes a serem analisas para que se consiga 

concorrer com lucratividade e sem que a sonegac;ao se imponha para prevalecer. 

Com isso aparecem Sistemas adequados como o ERP para ajudar as empresas a 

filtrar e arquivar melhor os dados, pois uma pessoa s6 com certeza nao dara 

conta de tudo, e ai que esta a necessidade de aprimorar cada vez mais os 

sistemas existentes. 

E para uma total seguranc;a na transmissao de dados via internet, 

eliminando-se obstaculos e burocracias como preenchimentos de fichas e 

cadastros que tomam muito o tempo e aumentam os custos, alem do que a 

necessidade de enfrentar filas nos 6rgaos diversos, a Contabilidade Digital vern 

para aumentar a confiabilidade nas informac;oes. 

Urn dos maiores problemas que esta se vendo com essa nova 

metodologia e o investimento que muitas empresas terao que fazer para que 

possam se adaptar as exigemcias que o governo impor, e poderem concorrer ou 

mesmo se manter no mercado. 

Tanto a Contabilidade Digital como a Nota Fiscal Eletronica terao urn 

papel primordial para o crescimento da economia brasileira, e com urn pouco de 

otimismo poderemos visualizar uma maneira de o Governo diminuir a carga 

tributaria, pois parte se do principia que se o governo conseguir diminuir a 

sonegac;ao com a fiscalizac;ao eletronica, havera menos empresas sonegando e 

com isso urn maior controle e diminuic;ao dos impostos. 

38 



6. BIBLIOGRAFIA 

ALBERTAO, Sebastiao Edmar. ERP: sistemas de gestao empresarial: 

metodologia para avaliac;ao, selec;ao e implantac;ao: para pequenas e medias 

empresas. Sao Paulo: lglu, 2001. 100 p. 

ANTONACCIO, Gaitano L.P. A necessidade de novas estrategias para a ciemcia 

contabil. In: CONGRESSO DE CONTABILIDADE CFC, 16., 2000. 

CATELLI, Armando. Controladoria FIPECAFI - Uma abordagem da Gestao 

Economica Gecon -Sao Paulo -Atlas 2001. 

COLANGELO FILHO, Lucio. lmplantac;ao de sistemas ERP (Enterprise Resources 

Planning): urn enfoque de Iongo prazo. Sao Paulo: Atlas, 2001. 

DEITOS, Maria Lucia de Souza. 0 impacto dos avanc;os da tecnologia e a gestao 

dos recursos tecnol6gicos no ambito da atividade contabil. Revista Brasileira de 

Contabilidade, ano 32, n. 140 mar./abr. 2003. 

FIGUEIREDO, Sandra. Controladoria- Teoria e Pratica- 3a Edic;ao- Sao Paulo

Atlas 2004. 

LEONE, George S. Guerra. Custos - Planejamento, lmplantac;ao e Controle - 3a 

Edic;ao- Sao Paulo -Atlas 2000. 

OLIVEIRA, Edson. Contabilidade informatizada: teoria e pratica. 2. ed. Sao Paulo: 

Atlas, 2000. 

SITE: www.receita.fazenda.gov.br 

39 


