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RESUMO: Este estudo discute sobre a influência dos incentivos fiscais, em especial o 

ICMS, para as empresas do ramo industrial, destacando-se os impactos relevantes para 

as indústrias localizadas na região sul fluminense. Seu principal objetivo foi o 

entendimento sobre os benefícios oriundos da redução da carga tributária do ICMS para 

as empresas no ramo de aço, setor industrial. Com base em artigos científicos sobre o 

tema em questão foi possível verificar o impacto do ICMS das empresas, em especial, 

para aquelas onde o tributo tem grande incidência. Para tanto, procurou-se investigar 

de que forma as empresas usam o benefício a seu favor. Geralmente, os incentivos 

fiscais têm um papel importante para a economia fiscal na gestão das empresas. A 

metodologia adotada foi o estudo de campo, de caráter descritivo com abordagem 

quantitativa, utilizando como instrumento de coleta de dados o questionário 

semiestruturado. A abordagem foi o levantamento e mensuração dos dados através das 

respostas dos entrevistados, quantificando-os em números para identificar e 

compreender as causas desse fenômeno, redução de carga tributária, debater relações 

entre variáveis, bem como averiguar outras aplicações. Assim, a contribuição deste 

estudo, além de ser de ordem intelectual, é também prática, e sugere um esforço maior 

entre profissional contábil e empresas na busca pelo gerenciamento dos tributos com a 

utilização de incentivos fiscais para economia fiscal e foco no desenvolvimento local. 

Observar que os dados apresentados dizem respeito às empresas participantes deste 

estudo, portanto, não deve ser considerado uma realidade para todas as empresas. 

 

Palavras–CHAVE: Incentivo Fiscal; Redução; Tributos; Contabilidade. 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho visou colaborar com o entendimento sobre os 

benefícios oriundos da redução da carga tributária do ICMS para as empresas no ramo 

industrial, localizada na região sul fluminense. Com base em artigos científicos sobre 

o tema em questão é possível verificar o impacto do ICMS das empresas, em especial, 

as industriais. 

mailto:Igorportugalsantos@hotmail.com
mailto:elizangela@jrcontabiltr.com.br
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Os incentivos fiscais são ofertados pelo governo para isentar os contribuintes 

da dívida de renda, de modo a proporcionar condições positivas ao desenvolvimento 

da economia e sociedade, como aumento da renda, redução do desemprego, 

desenvolvimento urbano com melhores infraestruturas para atendimento às empresas 

e a população vizinha (MORAES, 2018). 

Segundo Pontalti (2017) acredita-se que a isenção tributária visa às relações 

jurídicas de natureza econômica, de forma que o desenvolvimento de setores 

específicos seja prioritário para a economia nacional ou para a economia local. O 

artigo 14 da LC 101/2000 destaca como medidas de isenção tributária, a anistia, 

remissão, o subsídio e o crédito presumido, sob o aspecto da concessão de isenção em 

caráter não geral, através da alteração de alíquota ou modificação de bases de cálculo, 

tendo como objetivo principal estar sempre no foco de reduzir ou tratar 

diferentemente no que diz respeito ao planejamento tributário. 

Esclarece que o nome desta isenção é extrafiscalidade, o que significa que o 

imposto é utilizado para fins diversos da cobrança (MORAES, 2018). Acrescenta-se 

que para promover o crescimento econômico e o desenvolvimento, os governos 

precisam de fontes sustentáveis de financiamento para programas sociais e 

investimentos públicos. 

A tributação não paga apenas por bens e serviços públicos, seria também um 

ingrediente fundamental no contrato social entre os cidadãos e a economia. 

Sendo assim, objetivou-se demonstrar com esta pesquisa uma discussão acerca, 

dos incentivos fiscais, a redução legal de tributos nas empresas brasileiras, visando a 

economia fiscal. 

Dessa forma, os incentivos fiscais são um meio importante para induzir 

investidores e pessoas jurídicas a buscarem o progresso econômico, bem como gerar 

economias que possibilitam e fundamentam o investimento em outros projetos para o 

desenvolvimento social, a pesquisa e inovação, assim como fomentar a economia 

através de leais concorrentes com produtos advindos da importação (MORAES, 

2018). 

Os incentivos fiscais oferecem um meio para os governos reduzirem o custo do 

capital para novas indústrias de alto risco e para o capital móvel, enquanto mantêm 
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taxas mais altas para a arrecadação geral de impostos e aluguéis específicos para o 

local, mas, por outro lado, os incentivos fiscais podem ser um meio de aumentar a 

produtividade e o crescimento econômico, evitando que as empresas mudem para o 

setor informal ou atividades propensas à evasão. Os incentivos ao investimento têm 

contribuído para o rápido crescimento econômico de países (FORSTATER, 2017). 

Por meio dos incentivos fiscais é possível reduzir a carga tributária que de início 

refere-se à expectativa de estimular o crescimento social e econômico do país e 

consequentemente aumentarem a lucratividade da empresa. Isso, porque essa redução 

tributária faz parte da distribuição da riqueza dos produtos anteriormente produzidos 

pela empresa, utilizados diretamente para o pagamento de impostos, podendo ser 

destinada e/ou utilizada para outros fins, inclusive para pagamento de patrimônio, 

porém, não há como esquecer que, para distribuir riqueza, é necessário primeiro criá-

la (LIMA, 2017). 

O intuito do projeto apresentou quais são os incentivos fiscais que o governo 

utiliza como estímulo econômico para a redução da carga tributária; em que medida 

essa redução impacta a economia das empresas; e como utilizar-se dos benefícios dos 

incentivos na base de cálculo dos tributos. 

Dessa forma, reduzir a carga tributária seria um meio para as empresas 

buscarem os incentivos fiscais, o que poderia ser possível ter um aumento da produção 

de riqueza, dado que, com menor carga tributária, maior poderá ser a liberdade do 

gestor para distribuir a riqueza produzida (LIMA, 2017, p.14). 

Portanto, esse estudo se tornou relevante para que as empresas tenham 

conhecimento dos benefícios que os incentivos fiscais produzem dentro de um 

planejamento tributário organizado e de forma lícita evitando assim passivos ocultos 

no âmbito fiscal. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Abrangência da Lei 6.979/2015 

 

Em um estudo conduzido pelas autoras Junqueira e Castro (2016), foi relatado que as 
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empresas pagam um significativo montante de impostos sobre seu faturamento, tendo em vista 

este acontecimento deve os empresários e os profissionais da área contábil buscarem 

alternativas rápidas e eficazes para a redução dos custos. 

         Observa-se que há duas formas que objetivam a redução tributária, a evasão fiscal 

que não é indicada por envolver sonegação fiscal, portanto, ilegal não sendo condizente 

com os princípios fundamentais. A segunda é a elisão, também denominada economia 

legal, englobando assim o planejamento tributário. 

         O Código Tributário Nacional, bem como a Constituição Federal de 1988 foram 

às principais legislações utilizadas, nelas conduz-se valer dentre diversos assuntos, os 

tributos representados pelos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 

compulsórios e as contribuições especiais, estes que são de extrema importância, 

presentes no cotidiano da população (JUNQUEIRA e CASTRO, 2016). 

       Antes de se aprofundar sobre todo o benefício a respeito da redução da carga 

tributária do ICMS para as empresas no ramo industrial, localizada na região sul 

fluminense, será proposto um melhor entendimento da LEI 6.979/2015 de caráter 

regional. A lei citada estabelece tratamento tributário especial voltado para a 

aplicabilidade nos estabelecimentos industriais localizados no Estado do Rio de 

Janeiro. Para serem contemplados, tais estabelecimentos precisarão pertencer aos 

distritos industriais dos municípios Barra do Piraí, Japeri, Paracambi, Pinheiral e Posse 

(Petrópolis), bem como aqueles que fazem parte da Companhia de Desenvolvimento 

Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, no município de Queimados. 

Assim determina da Lei nº 6.979/2015 que: 

 

Fica concedido aos estabelecimentos industriais o 

diferimento do ICMS nas seguintes operações: I - 

importação de máquinas, equipamentos, peças, partes e 

acessórios destinados ao seu ativo fixo, sem similar 

produzido no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Importante pontuar que esta lei contempla apenas o estado do Rio de Janeiro, 

sem amparo por ato do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) 

(FILHO, 2015). 
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Em virtude deste ato, vale evidenciar algumas marcas que merecem  atenção, 

como: (i) exigência do imposto não pago pelo colaborador em decorrência do incentivo 

estar declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF); (ii) nota com 

créditos de ICMS escriturados pelos clientes localizados no demais Estados que 

obtiverem produtos incentivados; e (iii) revogação, suspensão ou até mesmo alteração 

dos incentivos através do próprio Estado do Rio de Janeiro (FILHO, 2015). 

         Destacado tais pontos que ensejam cuidados no âmbito da Lei 6.979/2015, é 

válido salientar que atualmente com a evolução do Sistema Tributário e com a alta 

carga de impostos cobrados no país, o planejamento tributário se tornou necessário 

como um conjunto de atuações e procedimentos operacionais de uma empresa, tratado 

como uma ferramenta que pode resultar na redução da carga tributária, ação necessária 

para sobrevivência do setor industrial (DUARTE; COUTO; OLIVEIRA, 2017). 

         A opção por um processo tributário pode-se tornar um fundamental ato com vista 

aos benefícios financeiros para a organização, devido à complexa legislação tributária 

e constantes alterações, a busca por um regime adequado se efetua necessário para 

trazer menor ônus tributário, afirmando tão logo à sobrevivência da empresa diante do 

mercado. Observando cada regime no planejamento tributário, para sua escolha deve 

ser constatado o porte da empresa, área de atuação, pesquisa de mercado, programação 

de recursos, por mais fontes internas (DUARTE; COUTO; OLIVEIRA, 2017). 

2.2 Incentivos Fiscais no Brasil 

Os incentivos fiscais no Brasil são definidos como a redução da carga 

tributária, a quantidade de tributos é tão grande quanto a complexidade para 

acompanhar, interpretar, aplicar e fazer cumprir a legislação tributária. Eles são 

apresentados pela administração pública, no ambiente federal, estadual ou municipal, 

para algumas empresas com o destino de estimular um setor específico ou uma 

atividade econômica (XAVIER, 2020). 

Conforme a lei corrente no Brasil, os mecanismos de incentivos fiscais atuam, 

no âmbito dos três níveis de governo, entre eles, pode-se citar a CSLL, o IRPJ, o IPI 

e a COFINS, tributos estes recolhidos pela União. Na esfera estadual os recursos de 

incentivos atingem o ICMS, espécie de imposto com expressiva diferenciação 

tributária entre os estados e é responsável por significativa receita para eles 

(FERNANDES, 2019). 
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Na mesma linha de mecanismo como incentivo tem-se o ISS e o IPTU, 

impostos destinados à arrecadação dos municípios. Sobre cada um desses impostos 

podem recair diversas fontes de incentivos. Normalmente, eles não são cumulativos, 

tendo a empresa que optar por aquele que irá lhe trazer maior fluxo no seu caixa e irá 

adaptar melhor no seu planejamento tributário e operacional (SILVA e FILHO, 2019). 

A autora Hagy (2020) conclui em sua pesquisa, que incentivo fiscal, expansão 

industrial e o desenvolvimento local estão interconectados, como a ação dos 

incentivos fiscais foi proposta desde o início pelos governos, sejam as suas instâncias 

nacionais ou subnacional. Os dados do IBGE (período de 1996 a 2012), certo como 

do CONFAZ (1998 a 2018) emitiram que nestes períodos todas as regiões brasileiras 

aumentaram em massa a arrecadação (ORAIR, 2019). 

 

2.3 Benefícios Oriundos da Redução da Carga Tributária do ICMS 

para as Empresas Industriais na região Fluminense. 

 

No levantamento efetuado pela autora Watanabe (2018) explica-se que o estado do Rio 

de Janeiro, situado em uma região do país considerada estratégica, comporta grande parte da 

indústria de transformação, e notoriamente esse setor absorve maior carga tributária. Portanto, 

o Rio de Janeiro precisa de incentivos no que concerne às suas indústrias, consequentemente o 

objeto de estudo dessa pesquisa precisa de estímulo por parte do governo. Os incentivos fiscais 

são benefícios relacionados à carga tributária, concedidos pela administração pública para atrair 

empresas para uma determinada região ou estado. Tais incentivos como dito anteriormente 

podem ter para diminuição da carga tributária com a redução de alíquotas de impostos ou 

isenção, por exemplo, (FIRJAN, 2021). 

Ressalta-se que uma forma de incentivar o setor, seria a renúncia fiscal, considerando 

que este surge se a administração pública abre mão, por um determinado período, de parte dos 

impostos devidos pelas empresas ou setores que já estão instalados na região. Com isso, o 

governo evita que as empresas se desloquem para outros estados em busca de condições mais 

favoráveis, mas no tocante a política de incentivos fiscais, o objetivo seria atrair empresas para 

o estado, e, em simultâneo, com isso aumentar a receita para o governo (FIRJAN, 2021). 

Existem alguns benefícios quando pensamos nessa redução da carga tributária do ICMS, 

entre elas, conforme aponta Tavares et al (2018), seria quando o governo de um estado reduz a 

alíquota de ICMS para atrair uma empresa para uma determinada região, dessa forma ele conta 
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com uma nova arrecadação de imposto, ou seja, mesmo a empresa contribuindo com uma 

alíquota menor, ela não deixará de contribuir, mas gerando nova receita, o que permite manter 

a arrecadação. 

A partir do deslocamento de uma nova indústria para uma determinada região, a 

demanda aumenta para setores como comércio e serviços, além dos próprios fornecedores da 

empresa instalada (TAVARES, et al. 2018). Deste modo tem mais emprego, mais renda e maior 

fortalecimento de diferentes setores, melhorando o desenvolvimento econômico daquela região 

(TAVARES, et al, 2018). 

Até o momento relataram-se os benefícios extraídos da redução da carga tributária do 

ICMS, porém conforme quadro a seguir, é possível demonstrar qual o setor da indústria de 

transformação tem maior carga tributária Watanabe (2018): 

 

Tabela 1- Carga tributária por grandes setores em 2016 

Fonte:https://valor.globo.com/brasil/coluna/industria-de-transformacaotem-maior-carga 

tributaria-aponta-levantamento.ghtml 

 

2.4 Carga Tributária Em Indústria Automobilística 

 

A indústria automobilística, por exemplo, sofreu grande queda em sua 

produção decorrente da pandemia, porém esse é um dos fatores, mas o principal seria 

a alta carga tributária no Brasil. O país quando comparado a outros países lidera o 

ranking com carga tributária elevada. Os dados serão mostrados abaixo na tabela 2. 

 

Tabela 2-Carga tributária de automóvel — comparativo internacional 2020 

 

https://valor.globo.com/brasil/coluna/industria-de-transformacaotem-
https://valor.globo.com/brasil/coluna/industria-de-transformacao-tem-maior-carga-tributaria-aponta-levantamento.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/coluna/industria-de-transformacao-tem-maior-carga-tributaria-aponta-levantamento.ghtml
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Fonte:https://asmetro.org.br/portalsn/2021/02/05/industria-

automobilistica- comeca-2021-mal-e-pede-fim-do-custo-brasil/ 

 

Além de todas as informações apresentadas, quando a empresa contribui com uma 

alíquota menor por um período, ela consegue se estruturar naquela região gerando mais 

empregos e melhorando a economia do lugar (BRASIL; CAVAZZANA; CHAVES, 2020). De 

forma simples, pode-se dizer que o incentivo ou renúncia fiscal tornam o estado mais atrativo 

para as empresas e proporcionam um ambiente de negócios favorável para que elas se 

mantenham competitivas no mercado (MARTINEZ e SILVA, 2020). 

 

Assim, as empresas continuam crescendo, produzindo mais, o mercado de trabalho é 

ampliado e proporciona mais renda para girar a economia do setor e do país. Os autores 

Pietrafesa e Oliveira (2020), concluem em seu estudo que é possível compreender a razão e o 

interesse da Administração Pública Estadual em conceder benefícios fiscais às empresas tendo 

em vista que essa prática contribui para uma maior implantação de empresas em suas regiões, 

aumentando, mesmo que irrisoriamente as receitas do Estado. 

Para Dixon e Nassios (2016), avaliando-se os aspectos sociais e econômicos, a prática 

dos incentivos fiscais contribui para o aumento da renda da população, através da oferta de 

empregos e de estímulo às negociações comerciais no próprio Estado. 

 

É evidente que, por si só, os benefícios concedidos pelos Estados estão longe de se tornar 

à única moeda a ser decisória na avaliação da implantação de uma empresa, tendo em vista que 

demais fatores impactam também nesse estudo, tais como custo e disponibilidade da matéria-

prima, custo da mão de obra, logística dentre outros, que podem inclusive inviabilizar um 

negócio caso não sejam considerados (ANDERSON e PIZZIGATI, 2017). 

 

3 METODOLOGIA 
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O objetivo deste trabalho visou construir conhecimento e contribuir com o entendimento 

sobre os benefícios oriundos da redução da carga tributária do ICMS para as empresas no ramo 

industrial, localizada na região sul fluminense, para isso serão utilizados os recursos 

metodológicos discutidos ao decorrer deste tópico. 

Trata-se de uma pesquisa básica, cujo foco está nas melhorias científicas, conhecida 

como pesquisa pura ou fundamental, e segundo Gil (2017), esta categoria de estudo ocorre 

quando o observador busca por uma atualização de sua base de conhecimento. 

Gil (2017) afirma ainda que a pesquisa básica procura eventualmente proporcionar 

conhecimentos passíveis de aplicações práticas.  

O estudo partiu de uma pesquisa descritiva, sob uma proposição que argumentou os 

incentivos fiscais, notadamente o ICMS, como base de redução na tributação das empresas. Nas 

palavras de LEÃO (2016) a pesquisa descritiva, parte de um grau mais amplo e generalizado, 

levantam opiniões e crenças de uma dada população e podem ser associadas às pesquisas 

explicativas e as exploratórias. 

Como técnica para o estudo foi utilizada a pesquisa de campo, que de acordo com Sátyro 

e D’Albuquerque (2020), a pesquisa de campo é realizada após o estudo bibliográfico ou 

revisão literária nas pesquisas científicas, acadêmicas ou nos trabalhos de conclusão de curso 

(TCC). Nesta etapa, o pesquisador já deve estar diretamente harmonizado com a fonte em que 

decorrerão as informações, portanto, deverá possuir um bom conhecimento sobre o assunto 

estudado, pois esta categoria de pesquisa se caracteriza por investigações que, se somam às 

pesquisas bibliográficas e/ou documentais, realizadas através da coleta de dados a um grupo de 

pessoas, com recurso advindo de diferentes formas de realizar a pesquisa (SÁTYRO e 

D’ALBUQUERQUE, 2020). 

O instrumento para coletar os dados e informações da presente pesquisa foi o 

questionário, que de acordo com Marconi e Lakatos (2021), trata-se de um instrumento que 

emprega a técnica de investigação, através da apresentação de questões de múltipla escolha, de 

modo a levantar opiniões, crenças, sentimentos, situações vivenciadas, entre outros. Ressalta-

se que o questionário é um conjunto de perguntas que se efetua para se obter informação de 

algum objeto concreto, e existem diversos estilos e formatos, dependendo sempre da finalidade 

específica de cada um (MARCONI e LAKATOS, 2021). 

Foi aplicada a técnica do questionário com 10 questões fechadas, em outubro de 2021, 

após ser apresentado aos entrevistados o TCLE — Termo de Consentimento Livre Esclarecido, 
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o qual obteve as respectivas assinaturas. 

As empresas objeto do estudo atuam no ramo da indústria metalúrgica, sua mestria é a 

fabricação de aço, empresas atuantes no mercado há aproximadamente 11 anos. Trata-se de 

organizações de médio porte que realizam a fabricação de aço apenas na cidade em que está 

localizada. 

As entidades têm sua sede no município de Três Rios, estado do Rio de Janeiro na região 

sudeste. A cidade possui uma área de 322.843 km², com população segundo o Censo do IBGE 

2020 composta de 82.142 habitantes. O universo da pesquisa é composto por 3 (Três) empresas 

no total, correspondendo a amostra da pesquisa em 100%. 

A abordagem desta pesquisa foi quantitativa, visto que o levantamento e mensuração de 

dados obtidos dos entrevistados recorreram à linguagem matemática, neste método de pesquisa 

os resultados foram quantificados, baseados em números para identificar e compreender as 

causas de um fenômeno, debater relações entre variáveis, bem como averiguar outras aplicações 

(SILVA, et al,2020). O método por ser prático possibilitou operar com os dados em números, 

bem como porcentagens, do qual se poderá extrair em relação a diferentes temáticas, respostas 

conclusivas (SILVA, et al,2020). 

Para tabular os dados coletados, irá utilizar planilhas em Excel pela facilidade, pois este 

programa consiste, basicamente, em organizar informações de vários questionários em uma só 

planilha de modo facilitar o uso dessas mesmas informações ao realizar análises comparativas 

e montar gráficos, que possibilitem constatar as observações levantadas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa descritiva quantitativa, com base 

em dados elaborados por órgãos específicos, livros e artigos que possibilitaram a análise dos 

fatos. Foi realizada uma pesquisa, por questionário, às empresas atuantes na cidade de Três 

Rios/RJ, de modo a apurar informações em relação ao conhecimento das empresas sobre 

incentivos fiscais, sua aplicação nas mesmas, vantagens, benefícios e importância dada pela 

empresa às iniciativas sociais. Sendo assim, foram pesquisadas três empresas, para obtenção de 

resultados geralmente. Visando a não exposição das empresas, foram utilizadas as letras A, B, 

C para defini-las. 

 

4.1 Características das Empresas  
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As empresas A, B e C atuam no ramo de fabricação de aço sendo consideradas empresas 

de médio porte. Atuantes no mercado há 11 anos as empresas A, C e a empresa B são as que 

possuem maior influência na região, com mais de 16 anos de história, suas atitudes e iniciativas 

influenciam diretamente na sociedade local. 

Na tabela 1, estão representadas as informações correspondentes ao perfil das empresas. 

Buscou-se com essa análise identificar informações básicas quanto ao porte da empresa e 

conforme a tabela, 100% das empresas são de médio porte. 

 

EMPRESA PORTE 

EMPRESA A Média Empresa 

EMPRESA B Média Empresa 

EMPRESA C Média Empresa 

Tabela 1: Perfil dos colaboradores. 

 

O porte da empresa é definido por dados financeiros, como a receita bruta, ou dados 

referentes à capacidade produtiva, como o número de funcionários. Para fins de tributação e 

financiamento, o faturamento anual é o indicador mais utilizado no Brasil. No cartão de CNPJ 

irá constar o porte da empresa e a partir de uma estimativa de faturamento no momento da 

abertura, o profissional contábil definirá o porte da empresa. Depois, a cada ano, a Receita 

Federal verifica o porte a partir da declaração de faturamento. (CHARLES GULARTE, 2021) 

 

O próximo passo foi identificar qual o regime de tributação das empresas, conforme 

tabela 2 abaixo. 

 

EMPRESA REGIME DE TRIBUTAÇÃO 

EMPRESA A Lucro Real 

EMPRESA B Lucro Real 

EMPRESA C Lucro Real 

Tabela 2- Regime De Tributação 

 

Nota-se que todas as empresas, ou seja, 100% estão enquadradas no Lucro Real. 

O regime de tributação é opção permitida por Lei, e a partir dele é definido o sistema de 

arrecadação dos impostos e contribuições, esta opção é realizada pela pessoa jurídica na entrega 

da sua primeira obrigação acessória ou recolhimento do tributo no primeiro ano de sua 

constituição. Para cada regime de tributação têm-se metodologias de apuração e alíquotas 

variadas, sua escolha adotada, irá impactar o recolhimento dos impostos e contribuições no 
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âmbito federal, estadual e municipal. (ALEXANDRE DELL’ ORTI, 2021). 

 

4.2 Modalidades de Concessão de Benefício Fiscal 

 

Questionadas dentre as opções apresentadas: se anistia ou redução de débitos; isenção; 

redução de base de cálculo ou subvenção e crédito presumido, qual dessas modalidades de 

concessão de benefício fiscal as empresas utilizam, verificou-se que na sua totalidade que todas 

concretizam a redução de base de cálculo. 

As reduções de bases de cálculo são benefícios fiscais concedidos pelas administrações 

tributárias, por atos do Poder Executivo, expedidos por Decreto, compreendidas como regra de 

diminuição da tributação. São regras que beneficiam operações e prestações específicas, 

reduzindo em determinado percentual o valor que serve para base de cálculo do ICMS — 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Quando o Estado concede redução da 

base de cálculo para o imposto, está, de fato, isentando parte da tributação incidente na 

respectiva operação, que consiste na chamada isenção parcial do imposto. Vale lembrar que a 

base de cálculo é o valor sobre o qual é aplicada a alíquota correspondente, fixada em lei, 

determinando-se assim o montante do imposto a ser recolhido. Portanto, a redução da base de 

cálculo tem por objetivo reduzir a carga fiscal de determinados segmentos da economia, 

resultando em maior competitividade empresarial face à forte concorrência praticada, 

minimizando assim a carga tributária do ICMS, quer seja de produtos provenientes de outros 

Estados ou do Exterior. (TÁGARTH TRINDADE, 2020) 

4.3 Redução de imposto concedida pelo benefício fiscal  

 

 A tabela 3 aponta em percentuais o valor que as empresas conseguiram com a 

redução de base de cálculo, como diminuição da carga tributária. 

 

EMPRESA Redução em % 

EMPRESA A Entre 0% e 20% 

EMPRESA B Entre 20% e 100% 

EMPRESA C Entre 0% e 20% 

Tabela 3- Quanto à redução de imposto a empresa conseguiu com a utilização do benefício. 

 

O benefício fiscal é um regime especial de tributação que envolve uma redução ou 

eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus tributário, oriundo de lei ou norma específica, 

assumindo-se como uma forma de isenção, a redução, deduções, amortizações e/ou outras 

medidas fiscais dessa natureza. O benefício pode ocorrer em determinadas operações, serviços 
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ou mercadorias e em variadas modalidades de benefício fiscal. Os benefícios ocorrem desde o 

âmbito municipal, como estadual ou federal, obedecendo a requisitos próprios e específicos, de 

cada federação, estabelecidos nas respectivas normas e regulamentos. (RICARDO JUNIOR, 

2019) 

 

4.4 Vantagens do benefício para as empresas 

 

4.4.1 Vagas de Emprego 

 

No quesito vagas de emprego, as empresas foram perguntadas quanto ao crescimento 

utilizando o benefício, e duas das três empresas abriram vagas para novos empregados. O 

gráfico 1 ilustra o cenário obtido: 

 

 
 Gráfico 1. Mais vagas empregos geradas a partir da utilização do benefício fiscal. 

 

 Verificou-se que a empresa B obteve o melhor índice de novos contratados 10%, a 

empresa C 5%, enquanto a empresa A no cenário apresentado perfaz com índice de 0% de vaga 

de emprego utilizando o benefício fiscal. 

 

4.4.2 Aumento no Faturamento  

 

Perguntadas se houve aumento no faturamento da empresa devido à ocorrência de 

incentivo fiscal, todas às três as empresas tiveram um aumento significativo, como mostra o 

gráfico a seguir. 
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          Gráfico 2. A empresa aumentou seu faturamento devido à ocorrência do 

incentivo fiscal 

 

   

 

Destaca-se a empresa B que demonstrou que o benefício fiscal respondeu para o 

aumento do faturamento em 70%, a empresa A em 40% e em menor escala a empresa C em 

15%.  

  Os benefícios da área fiscal são concedidos pelos governos sempre no 

intuito de incentivar determinada área, atividade econômica ou setor para que os mesmos 

possam se desenvolver e consequentemente permitam o crescimento na oferta de empregos e 

competitividade na economia local ou regional.  

 

4.4.3 Lucro anual no Faturamento  

 

Foi perguntado também se foi possível mensurar o lucro anual no faturamento das 

empresas por conta do benefício fiscal, e a resposta de todas as três empresas, A, B e C foram 

sim, o gráfico 3 demonstra em percentuais o quanto cada empresa lucrou no ano. 
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Gráfico 3. Lucro no faturamento anual devido do benefício fiscal 

 

Observou-se que a empresa A teve um excelente aumento no lucro anual do seu 

faturamento de incríveis 100%, já na empresa C o seu lucro não foi tão alto como nas empresas 

A e B, mas mesmo assim ocorreu um aumento significativo. 

4.4.4 Ganho de Competitividade  

Foi questionado se as empresas tiveram ganho de competitividade com fornecedores 

por conta do benefício, e as respostas das Três empresas foram sim. 

No gráfico a seguir mostra o percentual de ganho de cada empresa. 

 

 

 

4.5 Qualidade do Sistema Tributário 
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Indagou-se dentre ICMS, PIS/COFINS ou IRPJ/CSLL, qual deles necessita de uma 

reforma urgente, as respostas foram, empresas A e B responderam IRPJ/CSLL, já a empresa C 

respondeu que o PIS/COFINS que necessitam de uma reforma. 

 

4.5.1 IRPJ 

 

O IRPJ é um imposto sobre a renda, incidente a renda de capital das empresas — lucro, 

é cobrado conforme o regime tributário, ramo de atividade e isenções. O valor da alíquota do 

IRPJ varia segundo o modelo de tributação da empresa, mas em regra geral é cobrado 15% de 

todo o lucro. Em caso de empresas muito grandes, normalmente aquelas que passaram por 

alguma fusão, e que lucram um valor notável por mês, pode haver a cobrança adicional de 10%. 

O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica pode ser declarado a cada três meses ou uma única vez 

por ano, sendo uma escolha da empresa. (RICARDO JUNIOR, 2019). 

  A CSLL é um tributo destinado a financiar a Seguridade Social, ou seja, o imposto 

destinado para proteger a cidadania. A verba arrecadada pela CSLL vai para o SUS, a 

Assistência Social e a Previdência Social. Todas as pessoas jurídicas, com as mesmas exceções 

do IRPJ, devem pagar a CSLL, porém, a alíquota para cada caso varia bastante, e sua incidência 

sobre o lucro líquido. (RICARDO JÚNIOR, 2019). 

 

4.5.2 PIS/COFINS  

 

 São contribuições sociais no âmbito de competência da União, que têm como destino o 

financiamento da seguridade social. Tratam-se, portanto, de tributos cuja receita não é 

compartilhada com estados, Distrito Federal e municípios. Seu recolhimento é mensal e, 

enquanto no passado recaiam sobre o faturamento — assim entendido como o resultado da 

venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da combinação de ambas —, hoje, incidem 

sobre a totalidade das receitas do contribuinte. Como regra, PIS/COFINS são tributos não 

cumulativos, conforme estabelecem as Leis no 10.637/02 e n.º10.833/03. Para os contribuintes 

submetidos à apuração não cumulativa, a alíquota da contribuição ao PIS é de 1,65%, enquanto 

a da COFINS é de 7,6%. Diferentes percentuais serão aplicados, a depender da forma de 

apuração das contribuições a que está sujeita o contribuinte. (GLAUCIA RASCINO, 2021). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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No decorrer do trabalho buscou-se apresentar os principais Incentivos Fiscais existentes 

na legislação brasileira, como também sua utilização por parte das empresas em atividade na 

cidade de Três Rios RJ. Tal objetivo foi atingido utilizando a metodologia descritiva, bem como 

também pela coleta de dados através de questionário enviado às empresas. 

Através da pesquisa concluímos que a utilização dos Incentivos Fiscais é beneficial 

financeiro e social para uma empresa, a mesma deve estar estruturada e integrada às suas 

diversas áreas, para receber informações de profissionais que conhecem a legislação e a 

empresa. Demonstra que nos casos apontados por este estudo as empresas obtiveram um 

crescimento econômico e puderam oferecer mais vagas de emprego na região, objetivando em 

princípio o atendimento de parte daquilo que os incentivos fiscais almejam, o desempenho das 

empresas e a oferta de empregos, como aponta os gráficos 1, 2 e 3, que responde ao 

questionamento (em que medida essa redução impacta a economia das empresas). 

Os incentivos fiscais acabam por ser uma vantagem para as empresas, para a sociedade 

e também para o estado, visto que poderão amenizar os impactos sociais da localidade ou 

região. Com o intuito de cumprir a responsabilidade social, as empresas investem em áreas 

precariamente assistidas pelo Estado e constatam nos Incentivos Fiscais uma maneira de 

cumprir sua obrigação, pagamento dos impostos, mas, em simultâneo, concluir sua função 

social.  

Destaca-se que os dados aqui mensurados e estudados dizem respeito às empresas 

participantes do questionário, portanto não poderá ser tratado como uma realidade para todas 

as empresas e região. Os incentivos fiscais têm diversos parâmetros a ser observados e 

analisados, devido o nível de sua abrangência, cabendo aqui ressaltar que as suas diretrizes 

exigem metodologias diversificadas por muitos pesquisadores, assim o universo de seus 

impactos depende muito dos critérios e políticas adotadas por cada ente federativo. 
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RESUMO: A característica na produção rural brasileira ainda é muito focada na simplicidade 

com que o homem do campo trabalha e gere seu pequeno negócio como produtor rural. 

Resistente a grandes transformações e muitas vezes pouco aceita a opinião de agentes externos. 

O presente projeto teve como objetivo apresentar como a contabilidade está sendo tratada e 

vista pelos produtores rurais, especificamente de um grupo localizado município de 

Chiador/MG. Para tanto, a coleta de dados deu-se através de uma pesquisa de campo com 5 

proprietários rurais, através de um questionário aplicado aos mesmos, visando com os 

resultados, identificar e entender o papel da contabilidade como ferramenta de gestão nos 

processos da propriedade rural, e demais características como: faixa etária, escolaridade, 

quantidade de trabalhadores, origem da propriedade, tempo de atuação e faturamento. Os 

resultados foram tabulados em planilhas, e a princípio apontou que a falta das informações 

contábeis, o baixo grau de escolaridade e desinteresse por esses dados remetem os produtores 

a um mercado descoberto e, com muito ainda ser explorado. Todavia, o estudo não pode ser 

tratado de forma generalizada, ou seja, trata-se de uma metodologia aplicada aos produtores 

participantes do projeto.  

 

PALAVRAS–CHAVE: produtor rural, associativismo, agronegócio, Contabilidade. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio é um sistema produtivo e econômico que tem considerável parcela de 

participação no Produto Interno Bruto do Brasil (PIB). (FIGUEREIDO, 2015). Este sistema se 

divide em níveis e setores, conforme o tipo de atividades exercidas. Pequenos e médios 

produtores rurais praticam em sua grande maioria a agricultura familiar, são agricultores que 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/bee/article/view/4783.%20Acesso%20em%2014/05/2021
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/bee/article/view/4783.%20Acesso%20em%2014/05/2021
mailto:gam735@hotmail.com
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possuem baixa escolaridade e consequentemente pouco conhecimento contábil (SANTOS, 

2016). 

 Em decorrência desse baixo nível de escolaridade e baixa qualificação, os produtores 

rurais podem partir em busca de melhores técnicas, seja na parte produtiva, qualidade e 

administrativas, a partir da integração às associações, que são formas jurídicas adotadas para 

iniciativas chamadas de movimentos, entidades, grupos comunitários, com fim de subsidiar os 

produtores na melhoria do seu negócio. (SENA, 2017). 

Segundo Sebrae (2021), através do associativismo, a comunidade poderá sair do 

anonimato e passará a ter maior expressão no meio social e político, assim como no mercado 

de forma local, regional e até mundial, portanto, trata-se de um instrumento superimportante 

para os pequenos produtores ampliar o seu potencial de mercado. 

Os associados poderão sentir-se mais seguros, por contar com o amparo e apoio de um 

grupo, onde o suporte será mútuo. E por outro lado sua renda passa a integrar esse grupo, pois 

através de uma ação conjunta, voluntária e contributiva buscam resultados úteis e comum a 

todos. Ter uma renda fixa mensal pode não ser um dos privilégios do produtor rural que trabalha 

de forma individual, por vez muitos buscam através das Associações a previsão de seus 

recebimentos mensais até o final de cada mês e também vizam o aumento dessa renda. A busca 

pelo associativismo ocorre por parte de produtores com baixa escolaridade e pouca informação, 

cujo o destaque seria justamente o desejo por conhecer sobre mercado, a política agropecuária 

e seus direitos como produtor, (HOFER,2015). 

Dentre as ações de uma associação de produtores rurais está o diálogo entre ela e os 

diversos campos que compõem a sociedade, focando naqueles que compram e consomem os 

produtos advindos dessa parceria, portanto, a união com movimentos econômicos para 

fortalecerem seus objetivos em conjunto (SEBRAE, 2021).  

E diante do que foi dito, cabe destacar que o conhecimento contábil nesse processo é de 

extrema importância para a administração dessa associação de produtores, visto que a mesma 

seria formada por um grupo e, não só por um indivíduo, uma que, os objetivos se assemelham. 

Deve haver nesse sentido um apoio a organização e controles relacionados à produtividade, 

bem como às obrigações que regem esse movimento, e esse poderá ser conduzido com o apoio 

de profissionais da área contábil, trazendo de forma transparente a prestação de contas aos 

interessados (RIOS, 2017). 
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A soma dos esforços auxilia a todos os associados a mitigarem problemas e encontrar 

soluções para enfrentarem problemas que lhes são comum, e a sazonalidade, faz com os 

produtores enfrentem diversas dificuldades, que vão desde o preço de mercado a falta de 

recursos para alimentar uma produção competitiva com diferentes produtos devido a variação 

climática (SOARES, 2016). 

Essa variação que ocorre anualmente em determinado período, seguindo as estações 

climáticas. Segundo Sousa (2004), este fenômeno mercadológico exige que os gestores 

apliquem manobras por vezes cirúrgicas para que não afetem o andamento de seus negócios 

quando as demandas de vendas são menores. 

A sazonalidade anual ocorre devido as variações climáticas entre os meses de abril à 

outubro na maior parte das regiões de território nacional, e o momento crítico seria o período 

em que se depara com a seca.  A seca dificulta o plantio de Soja, Milho e Capim, prejudicando 

também o gado, exemplos estes que afetam diretamente a renda familiar dos produtores rurais 

pequenos ou grandes economicamente falando (HOFER,2015). 

Diante do exposto, o presente estudo visa responder a seguinte questão: quais seriam as 

formas de amparo contábil por parte das associações para minimizar os impactos financeiros 

gerados aos produtores rurais? Neste caso, o objetivo geral da pesquisa foi verificar a 

importância que as associações têm em ajudar os pequenos e médios produtores rurais. Para 

tanto, os objetivos específicos propostos por esse estudo foram apresentar formas de amparo 

contábil por meio das associações de produtores rurais visando minimizar os impactos gerados 

aos produtores rurais pela sazonalidade; destacar a importância da contribuição de uma 

associação na vida do pequeno produtor rural. 

O presente estudo justificou-se pela necessidade de auxiliar as associações rurais no 

gerenciamento de suas atividades contábeis, visando à continuidade e o crescimento das 

pequenas e médias propriedades rurais, assim como demonstrar a importância de se trazer mais 

conhecimento nesta área, e desta apresentar soluções que melhorem a gestão das associações 

quanto a sua gestão contábil. 

. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Produtor Rural  
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O pequeno produtor rural é um indivíduo, pessoa física que exerce a atividade rural com 

certa escassez, como baixa uso de tecnologias, sem ferramentas gerenciais que geram melhor 

sua produtividade e controle (ANDRADE, 2018). 

De acordo com o Art. 3° da Lei N.° 11.326, de 24 de julho de 2006: 

 

Considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele 

que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos 

seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou 

empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma 

definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 

2011) 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

 

Segundo Theodoro (2016), os pequenos produtores rurais representam um setor 

estratégico na redistribuição de renda, manutenção e recuperação do emprego por 

representarem 80% dos trabalhadores da área rural, e 18% da População Economicamente 

Ativa no país.  

Esses trabalhadores representam um importante papel à economia sustentável por serem 

produtores de alimentos e produtos agrícolas, são grandes preservadores da biodiversidade e 

paisagens nacionais (SACHS, 2015). 

 

2.2 Associações de produtores rurais 

 

O associativismo tem o poder de promover transformações políticas, sociais e 

econômicas. Contemplando indivíduos que compartilham dos mesmos objetivos 

(LÜCHMANN, 2018). 

Existem diferentes modalidades de associativismo, como o sindicalismo, 

cooperativismo, as organizações não governamentais entre outras (SILVA, 2016). 

O associativismo é um importante fator na medida em que ele move as atribuições dos 

problemas e condições do plano pessoal para o coletivo, requisito essencial para o 

desencadeamento de um movimento social. Assim, em associação, as pessoas tem a 
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possibilidade de aprenderem a desenvolver sentidos e percepções da vida social, que 

transcendem a dimensão individual e pessoal (Peruzzotti, 2015, p. 52). 

Segundo Fagotti, (2017) “a associação carrega como objetivo a prestação de serviços 

que possa contribuir para o desenvolvimento e racionalização das atividades agropecuárias, 

bem como a defesa das atividades econômicas, sociais e culturais dos associados”. 

 

2.3 Custo de uma Associação Rural 

 

O processo associativista é um contínuo aprendizado de convívio e relacionamento onde 

proporciona a descoberta de várias possibilidades de ajuda e cooperação. 

Considerando a possibilidade que as associações tem em contribuir para os ganhos 

econômico por reunir vários produtores com interesses comuns, a ideia de atuação surge como 

uma possibilidade com fins empresariais, conferindo-lhes uma maior eficiência e racionalidade 

produtiva. As associações agrícolas são um meio encontrado por produtores para enfrentar o 

mercado cada vez mais competitivo, pois esta estratégia os confere redução no custo e 

possibilidade de aumentar os seus lucros. E uma associação é a integração de competências, 

onde cada membro contribui com uma parte (SILVA, 2018). 

Cita-se aqui um exemplo de arranjo societário de produtores rurais, o produtor do leite, 

que entra com os animais, um com a ordenhadeira, um com as pastagens e outro com a mão-

de-obra. A partir daí, se calcula o valor de cada parte, envolvendo capital e o trabalho que cada 

um dos produtores rurais contribuíram, aponta-se o resultado assim obtido por eles, dividindo-

se de forma proporcional, o lucro entre todos os eles. Existem outras formas mais sofisticadas 

de integração, onde os produtores rurais podem constituir um negócio comum formalizando-o 

como uma sociedade mercantil (Callado e Callado, 2018). 

Há certas situações em que os associados já possuem conceitos e princípios de 

cooperação mútua, em certo grau de maturidade, suficiente para perceber que é possível 

conjugar diversas formas de cooperação entre grupos mais amplos, somando-se assim suas 

expertises em prol de uma só organização (Silva, 2018).  

É importante o produtor rural ter planejamento, controle e acompanhamento das suas 

atividades, mesmo que seja de uma forma simples, mas que seja de alguma forma mais eficaz. 

Uma contabilidade rural bem elaborada, com uma boa gestão dos custos e que atenda a 

atividade desenvolvida na propriedade, é de extrema importância, pois fornece informações 

úteis e relevantes sobre a posição financeira do negócio. A contabilidade traz importantes 
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informações e dados valiosos que poderiam ser usados como base para diferentes análises, no 

presente e fundamentalmente projeções futuras das atividades rurais (NEPOMUCENO, 2015). 

Atualmente a agricultura está sendo bastante afetada por várias crises econômicas e falta 

de incentivos fiscais por parte do governo, o que causa bastante preocupação dentro do setor 

agropecuário, havendo assim a necessidade cada vez mais de implementar e empregar novas 

tecnologias dentro do setor, visando mitigar os baixos resultados e encarar a diversidade que o 

mercado exige. 

Ratko (2016), diz que a gestão de custos juntamente com a contabilidade rural é 

importante, pois proporciona o gerenciamento mais eficaz, observando os custos de forma 

frequente e objetivando a maximização do lucro. 

 

2.4 Benefícios de uma Associação Rural 

 

“Um país forte se faz com o apoio aos pequenos negócios”, (SEBRAE, 2021), a 

associação agrega muitos benefícios para os produtores rurais, desde o auxílio de pequenas 

atividades em grupo, como o oferecimento de cursos de capacitação profissional, auxílio no 

gerenciamento de projetos, parcerias com grandes centros de distribuição, praticam 

solidariedade e ajudam a promover mudanças na economia familiar.  

Através das associações é possível que os produtores e trabalhadores rurais melhorarem 

suas vidas e as de sua família, bem como de sua e comunidade, permitindo que os mesmos, 

enfrentam os desafios de um mercado cada vez mais competitivo. Quando as pessoas se unem 

em busca de melhores condições de vida para se e para a comunidade, é porque sabem que 

sozinhas encontrariam muito mais dificuldades para alcançar seus objetivos, (SENAR, 2011). 

As associações atuam como um intermedio entre produtores e compradores, auxiliando 

assim o primeiro grupo por meio de profissionais capacitados e com experiencia na area. Assim, 

os produtores podem ter um acesso mais amplo à informação de sua necessidade. 

(RODRIGUES, 2016). 

É com esse tipo de informação que o produtor médio e até mesmo o agricultor mais 

familiar consegue crescer e fazer o mercado da area crescer junto. 

As associações rurais são organizações que funcionam como uma sociedade, visando 

um bom faturamento para todos os seus participantes. Assim, todos dividem seus lucros e 

responsabilidades, enquanto mantém um objetivo em comum com os outros (TAVARES, 

2020). 
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Nesse caso, as associações não atuam como uma empresa, mas como um mecanismo de 

exibição do produtor rural, de forma a fortificar o mercado desses. Tendo como o 

cooperativismo como um pilar, o produtor rural conta com ajuda na produção, tratamento, 

armazenamento, transporte e comércio de todas as suas mercadorias (SILVA, 2018). 

Vale dizer que uma associação legalmente registrada, faz com que seus associados 

possam ter voz e ao mesmo se fazer ouvir nos espaços de decisão pública, aproxima-se mais da 

sociedade através “dos conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável, de 

educação, de saúde, de segurança, de meio ambiente, entre outros”, (SANAR, 2011). 

 

2.5 Formas de Amparo Contabil por parte das Associações para os Produtores Rurais. 

 

A contabilidade rural tem papel importante na mensuração de resultados relacionados à 

gestão da atividade rural, pois sua aplicabilidade é vinculada às normas e conceitos contábeis, 

centrada no estudo do patrimônio rural (RODRIGUES, 2016). Seu papel é gerar informações 

referentes às propriedades rurais, de forma a auxiliá-las em seu desenvolvimento (CALLADO, 

2016). 

Os registros contábeis na atividade rural devem ser elaborados seguindo os parâmetros 

do CPC 26 – R1, que trata das demonstrações contábeis, definidas como sendo uma 

representação estruturada da posição patrimonial e financeira do desempenho da propriedade, 

cujo objetivo é apresentar os resultados da atuação dos gestores com os recursos que lhes foram 

confiados (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2011). 

Adicionalmente, a escrituração da atividade rural obedece aos critérios da Lei 

6.404/1976 e aos princípios da contabilidade, registrando as mudanças patrimoniais de acordo 

com o regime de competência (CARVALHO, 2016). Tais registros permitem que o gestor a 

utilize como ferramenta de controle financeiro, projetando novos investimentos, baseando-se 

em fatos concretos (GOMES, 2010). 

O critério de avaliação dos produtos da atividade rural fundamenta-se em bases de 

custos computados durante seu ciclo operacional, mas, quando houver perdas por motivos de 

eventos naturais, como seca, inundação, incêndios etc., será registrada como despesa não 

operacional da atividade, abarcando, assim, os custos dentro da cultura temporária e, também, 

da cultura permanente (CREPALDI, 2016). 

Como preleciona o PORTA BRASIL, (2017), a agricultura familiar tem uma 

importância indiscutível no desenvolvimento e aprimoramento rural, aprimorável é sua 
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capacidade de ir além da produção de alimentos, atualmente possui relevância respondendo por 

cerca de 70% de alimentos consumidos no país. 

Daí a importância em produzir informações a partir da contabilidade, lançando mão de 

tamanha ferramenta para se fazer a gestão dos resultados. Vale ressaltar que o leque da atividade 

rural abarca diversas atividade como a exploração agrícola, pecuária, a apicultura, suinocultura, 

etc...; da mesma forma tem-se a extração e a exploração vegetal e animal (EMBRAPA, 2020). 

As associações rurais podem propor projetos que implementem diagnósticos e 

percepções dos produtores através do uso da contabilidade rural, com monitoramento das 

normas e benefícios fiscais que regem e são voltados para o negócio. A contabilidade rural 

conta a NBC TG 27 e NBC TG 29 para disciplinar o uso da contabilidade nas propriedades 

rurais, são normas que evidenciam a importância da mensuração dos ativos, como informações 

úteis para o processo decisório (SILVA, 2017). 

A contabilidade é um instrumento poderoso, que reúne inúmeras finalidades, como 

conduzir, monitorar e gerar informações sobre o patrimônio da propriedade e, desconhecer o 

seu papel como ferramenta de decisão, é como navegar no mar à deriva. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Partindo-se do objetivo de analisar a importância do amparo contábil por parte das 

associações para minimizar os impactos financeiros gerados aos produtores rurais a pesquisa 

apresentada se classificou como qualitativa. A pesquisa qualitativa é aquela que representa as 

opiniões dos participantes, podendo conter as condições que as pessoas vivem, com o intuito 

de explicar os acontecimentos por meio de conceitos existentes e questões particulares aplicadas 

a um público alvo (YIN, 2016). 

Além disso, nossa pesquisa teve natureza descritiva, sendo que esta, conforme 

explicação de Lakatos e Marconi (2017), tem os objetivos observar, registrar, analisar e 

interpretar fatos sem a interferência do pesquisador, restando, deste modo, a função de justificar 

os motivos que determinam e contribuem para a ocorrência dos tais fenômenos. 

Quanto ao procedimento de coleta de dados, a pesquisa se caracterizou como de campo 

baseada em questionário, aplicado a 5 produtores rurais do município de Chiador. O 

questionário foi adaptado dos trabalhos de Kruger, Mazzioni e Boettcher (2016); Macedo, 

Freitas e Guerra (2015) que continha 13 questões, sendo 10 fechadas e de múltipla escolha, em 

que os participantes optaram por uma das alternativas; 2 questões dicotômicas, com opções de 

sim ou não; e por fim, uma questão em que os produtores indicariam o período de utilização de 
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cada instrumento de controle gerencial, bem como indicaram o grau de importância por eles 

atribuído a cada instrumento de controle apresentado. Para esta finalidade, foi utilizada a escala 

Likert, em que cada instrumento de controle foi pontuado de 1 a 5 (1= muito importante; 2 = 

importante; 3 = razoavelmente importante; 4 = pouco importante; 5 = sem importância). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste tópico, foram apresentados, por meio de tabelas, os resultados por nós obtidos 

com a aplicação do questionário aos 5 produtores rurais do município de Chiador (MG), um 

município com população estimada de 2.657 em uma área de 252,852 km² de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (2021). Inicialmente, fizemos a 

caracterização dos participantes da pesquisa e de propriedades rurais. Posteriormente, foram 

apresentados os resultados referentes ao ponto de vista do produtor rural quanto à importância 

da contabilidade como ferramenta de gestão da propriedade rural. 

 

4.1 Caracterização dos produtores rurais 

 

Os resultados apurados com relação à idade dos produtores foram apresentados na 

Tabela 1, a seguir, na qual se observa que 75% dos entrevistados têm idade acima de 60 anos, 

sendo essa sendo está a faixa etária com o maior número de proprietários 25%, entre 51 e 60 

anos. Evidenciou-se, assim, que a maioria dos produtores rurais de Chiador tem mais de 60 

anos. 

 

Tabela 1- Faixa etária dos entrevistados 

 

  Frequência Percentual 

51 a 60 anos  2                25  

Acima de 60 anos                    3                75 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados relativos ao nível de escolaridade dos respondentes. 

 

Tabela 2 - Nível de escolaridade 

 

  Frequência Percentual 
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Ensino médio completo  5                100 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

 

Na Tabela 2, notou-se que 100% dos entrevistados completaram o ensino médio. Marion 

(2016), reforça que, para um bom resultado financeiro da propriedade rural, os responsáveis 

pela gestão devem possuir conhecimentos administrativos, que, são acessados em curso 

superior. Porém, não se restringe apenas a universidades, pois há entidades (Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, entre 

outras) que oferecem cursos básicos e que podem instruir o produtor rural com as ferramentas 

administrativas financeiras que os permitam aperfeiçoar a gestão da sua propriedade. 

 

Tabela 3 - Trabalhadores na propriedade rural 

 

  Frequência Percentual 

Grupo Familiar  4                90  

Funcionários                    1                10 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

A Tabela 3 mostra que, 90% das propriedades, os serviços são desenvolvidos apenas 

pelo grupo familiar e em 10%, são desempenhados por funcionários. Os resultados da pesquisa 

são próximos dos dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 

2015) e reforça a capacidade que agricultura tem potencial para promover o desenvolvimento 

da economia nacional. 

 

Tabela 4 - Origem da propriedade 

  Frequência Percentual 

Herança  5 100 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

 

A Tabela 4 mostra que 100% dos participantes da pesquisa o patrimônio é proveniente 

de herança familiar. Os resultados mostraram que a maior parte dos proprietários rurais de 

Chiador recebeu suas terras por herança familiar e as expandiu com a renda decorrente da 

produção nela realizada. 
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Tabela 5 - Tempo de atuação na agricultura 

  Frequência Percentual 

6 a 10 anos  0                 0 

11 a 15 anos  3                80 

Acima de 15 anos  2                20 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Verificou-se que 80% dos entrevistados atuam de 11 a 15 anos e os outros 20% 

trabalham acima de 15 anos na área. Identificou que desse modo, a maior parte dos 

entrevistados atua há bastante tempo na atividade rural. Esse resultado pode ser relacionado aos 

já mostrados na Tabela 4, provando que, em função do tempo de atuação na área rural, os 

produtores conseguem aumentar o tamanho de suas propriedades com os recursos nelas obtidos. 

 

4.2 Caracterização das propriedades rurais 

 

Tabela 6 - Faturamento anual da produção 

 

  Frequência Percentual 

Até R$ 50.000,00  0 0 

R$ 50.001,00 a R$ 100.000,00  0 0 

Acima de R$ 100.001,00  5    100 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

A Tabela 6 mostra que o faturamento anual dos entrevistados foi superior a R$ 

100.001,00. O valor financeiro movimentado pela área rural mostrou a necessidade de os 

gestores utilizarem ferramentas de controle financeiro em sua propriedade rural 

(TROMBETTA, 2016). 

 

4.3 Gerenciamento contábil 

 

O primeiro ponto avaliado na pesquisa quanto ao gerenciamento contábil foi sobre a 

utilização, da contabilidade na atividade rural. Os resultados obtidos foram destacados na 

Tabela 7. 
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Tabela 7 - Utilização da contabilidade na atividade rural 

 

  Frequência Percentual 

Sim                   5 100 

Não                   0                   0 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

 

Todos os participantes afirmaram que utilizam a contabilidade na atividade, porém, 

entre os 5, somente um utiliza a contabilidade para o gerenciamento de seu negócio e tomada 

de decisões. 

 

Tabela 8 - Percepção sobre a importância do uso da contabilidade na gestão da atividade rural 

  Frequência Percentual 

Muito importante       1                 20 

Importante  1                 20 

Razoavelmente importante  1                 20 

Pouco importante  1                 20 

Sem importância  1                 20 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

 

A Tabela 8 mostra que 20% dos participantes julgam que a contabilidade é muito 

importante para a gestão; 20% julgam importante; 20% acham que ela é razoavelmente 

importante; 20% pensam que é algo pouco importante, enquanto 20% não veem importância ao 

seu uso na gestão. O resultado mostrou, ainda, que as atividades podem estar obtendo resultados 

muito além do que poderiam, podendo crescer, se os produtores rurais fizessem o uso dessa 

ferramenta que é tão importante. Tento em vista avaliar a percepção dos produtores de Chiador 

quanto à importância da utilização de alguns instrumentos de controle para a gestão da 

atividade, foi utilizada a escala Likert, com itens pontuados de 1 a 5 (5= muito importante; 4 = 

importante; 3 = razoavelmente importante; 2 = pouco importante; 1= sem importância). No 

Quadro 1 foram mencionados em termos percentuais, a importância dos instrumentos de 
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controle sob a visão dos participantes, bem como a periodicidade de utilização de cada um 

deles: 

 

Quadro 01 - Percentual de respondentes em cada atributo dos instrumentos de controle para a 

gestão da atividade rural 

 

Instrumento 
Periodicidade da utilização Importância atribuída ao instrumento de controle 

Sempre Nunca As vezes 5 4 3 2 1 TOTAL 

Análise das 

demonstrações 

contábeis 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

 

 
Orçamento de produção 0% 100% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%  

Controle da 

produtividade - 

comparação previsto x 

realizado 

0% 100% 0% 0% 0% 31% 26% 43% 100%  

 

 

 

Controle dos custos de 

produção por atividade 

0% 100% 0% 41% 21% 8% 0% 30% 100%  

 

Acompanhamento da 

lucratividade por meio 

de relatórios contábeis 

0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%  

 

 
Fluxo de caixa 0% 100% 0% 0% 0% 20% 30% 50% 100%  

Controle de contas a 

pagar 

0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%  

 

Controle de contas a 

receber 

0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%  

 
 

 

O quadro 1 mostra que entre os 5 participantes, 100% deles nunca usam as 

demonstrações contábeis, onde 100% desses consideram o instrumento sem importância. Em 

relação ao instrumento de orçamento de produção, 100% nunca usam, quanto à importância 

atribuída, prevaleceu 50% que o consideram como sem importância. No instrumento de 

controle de produtividade, 100% dos participantes também responderam que nunca o usam. O 

instrumento de controle de custos de produção por atividade 100% nunca utiliza, quanto a 

importância atribuída, prevaleceu a importância 5 de muito importante. O instrumento de 

acompanhamento da lucratividade por meio de relatórios contábeis 100% dos entrevistados 

nunca o usa e quanto a sua importância, prevaleceu a importância 5 de importante. O 

instrumento de fluxo de caixa 100% nunca usa, porém 50% dos entrevistados atribuíram 

importância 3 razoavelmente importante. O instrumento de contas a pagar e contas a receber 
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100% dos entrevistados nunca usam, por fim, quanto a importância atribuída dos dois 

instrumentos, prevaleceu a importância 5 de muito importante com os percentuais de 100% 

cada. 

 

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a importância das associações dos produtores 

rurais quanto a utilização da contabilidade como ferramenta de gestão, a partir da opinião dos 

produtores de Chiador (MG). Os resultados obtidos por meio dos questionários aplicados 

permitiram identificar as características dos produtores e de suas propriedades, bem como se o 

produtor rural utiliza a contabilidade como ferramenta de gestão e a sua opinião quanto a 

importância atribuída às ferramentas de controle gerencial. 

Constatou-se que o perfil dos produtores rurais prevalece entre a idade de 51 a 60 anos 

com ensino médio completo, onde desenvolve suas atividades a pelo menos 15 anos juntamente 

com a família e funcionários. Quanto às propriedades, estas são oriundas de heranças e são 

expandidas com o lucro da propriedade, onde é feito o cultivo de leite. 

Como as limitações do estudo, destaca a dificuldade de acesso aos produtores rurais 

para aplicação dos questionários, resultando em uma redução do número de entrevistas 

esperadas. Como sugestões para estudos futuros, recomenda-se a identificação dos motivos 

pelos quais os produtores rurais não utilizam os instrumentos gerenciais que a contabilidade 

disponibiliza para gestão de suas propriedades. Sugere-se ainda, uma investigação mais 

detalhada sobre os reais níveis de conhecimento dos produtores relacionados às ferramentas 

contábeis. 
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Resumo: O presente trabalho buscou trazer um panorama que envolve a origem da 

contabilidade até os dias atuais com a contabilidade digital, tendo, como foco principal, o 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED e sua relação com os profissionais do setor 

contábil. Ao longo dos anos, surgiram leis que definiram uma uniformização nas 

informações fiscais e contábeis, que aproximaram o contribuinte e o governo. Dessa 

maneira, é importante compreender a contabilidade digital e os desafios na atualidade, de 

forma que isso se torna o principal objetivo a ser alcançado através desse trabalho. Esse 

tema trouxe mudanças na maneira de fazer a escrituração fiscal-contábil em um mundo cada 

dia mais competitivo, em que os profissionais da área contábil carecem de estar 

frequentemente atualizados para desempenhar as exigências de seus clientes e atender à 

legislação devida. Assim, buscou-se entender as transformações no setor contábil e 

evidenciar os conhecimentos que devem ser aplicados à rotina profissional, através de um 

questionário com profissionais da área contábil, localizados nas cidades de Três Rios e 

Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro. Através das metodologias descritiva, qualitativa 

e quantitativa para fundamentar o estudo, buscamos utilizar o levantamento dos dados, 

quantificando-os através de gráficos. Diante disso concluímos que o estudo mostrou que os 

profissionais precisam se adequar às mudanças para continuarem competitivos no mercado 

e atender às necessidades e demanda empresarial, que a cada momento precisa mais dessas 

informações para as tomadas de decisão. Ressalta-se que os resultados desta pesquisa não 

podem ser generalizados para todos os profissionais, limitando-se à mostra dos 

participantes da mesma.  
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Palavras-chave: Contabilidade Digital; SPED; Fiscal-Contábil. 

1 INTRODUÇÃO   

Com as inovações tecnológicas e consequentemente a rapidez nas transações 

informacionais, diversas profissões tiveram que se adequar a modernidade do mundo digital, 

momento este onde a contabilidade não se fez diferente. Segundo Duarte (2017), a 

contabilidade está passando por uma transformação digital de certa abrangência nos escritórios, 

de forma que a tecnologia muda a maneira de trabalhar dos profissionais contábeis, o que poderá 

ser constatado no seu dia a dia.  

Notadamente os avanços tecnológicos influenciaram significativamente os vários 

setores da economia, não diferindo na área contábil. Nesse contexto, em 2007, o Governo 

Federal desenvolveu o projeto de Sistema Público de Escrituração Digital, no Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), objetivando beneficiar a si, como também os contribuintes, 

de modo a facilitar e cumprir com as obrigações acessórias exigidas (BRASIL, 2020). A 

previsão de implantação seria de dois anos, mas, desde 2009, o governo ainda vem exigindo a 

implementação acirrada do sistema para as empresas do Regime Normal, que são as optantes 

pelo Lucro Presumido e Real.  

O SPED surgiu com três projetos, que estão ligados ao processo de escrituração, no que 

tange ao envio das informações, sendo eles: SPED Contábil (ECD), SPED Fiscal (EFD) e a 

Nota Fiscal Eletrônica (NF-E). Com o SPED o Fisco receberá as informações em tempo real, 

tornando o trabalho dos auditores fiscais de forma mais rápida e com menos erros, dado que 

tais informações são repassadas através de arquivos digitais (OLIVEIRA, 2021). 

Com relação ao sistema SPED, o foco principal seria a padronização das informações 

fiscais e contábeis, com vistas a racionalizar e uniformizar-las ao atendimento das obrigações 

acessórias, bem como, almejar uma fiscalização mais assídua nos cruzamentos dessas 

informações. 

Assim sendo, este trabalho objetiva apresentar as dificuldades encontradas pelos 

profissionais de contabilidade na escrituração contábil digital e o seu papel para se adequar ao 

Projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). Criado em 2007, o Programa de 

Aceleração do Crescimento objetivou modernizar as relações entre a Receita Federal e o 

contribuinte. Na prática, ele transfere para o ambiente digital a contabilidade antes realizada em 

papel, conforme pronuncia Barbosa Juliana (2016). 
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Os objetivos específicos para esse trabalho são: refletir acerca das dificuldades 

encontradas na implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e analisar as 

vantagens encontradas pelos colaboradores dos escritórios contábeis, baseados no que o avanço 

tecnológico trouxe para a área.  

Com a modernização e a transformação tecnológica, que tem alavancado a utilização da 

nuvem como plataforma, para atender as necessidades da sociedade empresarial, a 

contabilidade teve que passar por mudanças. A contabilidade tradicional, escriturada em livros 

manuscritos, deu lugar a uma contabilidade digital, deixando para trás uma escrituração arcaica 

e de certa forma desgastada, por ser repetitiva para aquele profissional que lidava diretamente 

com o papel. Assim, os livros contábeis e fiscais migram para uma nova realidade, o digital, 

criado pelo Governo Federal chamado: Sistema Público de Escrituração Digital — SPED 

(GUERRA, 2020). Nesse sentido, a questão norteadora seria: quais desafios os profissionais 

contábeis precisam enfrentar com relação às mudanças oriundas da implementação da 

contabilidade digital para se adaptarem e se manterem ativos no seu trabalho? 

Diante do exposto, esse trabalho se justifica, pois, colabora e se soma com as pesquisas 

atuais sobre a temática abordada, pretendendo contribuir para um maior esclarecimento de 

como é a escrituração contábil digital e os desafios que os profissionais contábeis enfrentam 

atualmente. Assim sendo, a pesquisa em questão abordará o tema sem esgotá-lo, mas com seu 

resultado se elucidará as dúvidas que ainda continuam sobre o tema. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A HISTÓRIA DA CONTABILIDADE E ALGUMAS DEFINIÇÕES  

 

A contabilidade, conforme Silva e Martins (2009), é uma ciência preocupada com 

registros econômicos ou administrativos, através de métodos e doutrinas contábeis, observando 

a evolução social com seu patrimônio. Sá (2008) complementa a definição de contabilidade por 

dizer que ela estuda mutações patrimoniais e presta atenção ao representar a realidade, suas 

evidências e o comportamento com respeito à atividade funcional eficiente.     

Em uma definição mais ampla, a contabilidade pode ser definida como:  

A ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio das 
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entidades, mediante o registro, a classificação, a denominação, a 

demonstração expositiva, a análise e a interpretação desses fatos, com 

o fim de oferecer informações e orientações – necessárias à tomada de 

decisões – sobre a composição do patrimônio, suas variações e o 

resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial 

(FRANCO,1997, p. 21).  

 

Compreender e estudar acerca da origem da contabilidade é relevante para entender sua 

essência. De acordo com Sá (2002, p. 21), há necessidade de começar pelas origens para ocorrer 

“a exposição de um sistema de pensamento seja clara”. Iudícibus e Marion (2007, p. 32) afirma 

que a contabilidade sempre existiu, desde os povos mais primitivos da história, pela 

“necessidade de controlar, medir e preservar o patrimônio familiar e, até mesmo, em função de 

trocar bens para maior satisfação das pessoas”.   

Conforme Andrade (2009), ainda sobre a raiz da contabilidade, afirma que o seu 

surgimento data, cerca de, 4000 a.C.. No entanto: 

 

é conveniente entender que  buscar na história antiga da Suméria, da 

Mesopotâmia e do Antigo  Reino Egípcio processos rudimentares de 

controle de bens, tal qual se  verifica nos objetos encontrados nas 

escavações realizadas nas  regiões do Oriente, não significa que 

possamos qualificá-los como  sistemas contábeis, no sentido estrito do 

conceito de sistema, como  algo organizado que obedece a um processo 

controlado,  principalmente no que se refere à Contabilidade. As 

espécies de controles encontrados naquelas regiões da antiguidade, pelo 

nível de evolução de sua agricultura e das trocas (comércio) existentes, 

demonstram mais serem simples formas de inventariar mercadorias, 

identificar o seu proprietário e definir o seu valor de troca (ANDRADE, 

2002, p. 22).   

 

Iudícibus e Marion (2007) comentam sobre um dos livros mais antigos da humanidade, 

a Bíblia, e falam a respeito do livro de Jó do Antigo Testamento. Em um trecho, está 

especificada a quantidade de animais que Jó possuía e perdeu depois. Entretanto, depois de um 

tempo, ele conseguiu recuperar. Os autores comentam que a bíblia traz ainda outra inscrição, a 

qual menciona que Jó teve o dobro do que antes tinha. Esse exemplo mostra que a contabilidade 
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não surgiu recentemente, mas esteve presente desde outrora.   

Segundo o que relata Iudícibus e Marion (2007), a história dos números no ocidente 

teve início em 1202 com o Livro do Ábaco (Líber Abaci), escrito pelo matemático Leonardo 

Pisano. Ainda como declaram estes autores, este seria a investida que a contabilidade precisava, 

dado que é complicado imaginar a contabilidade, somente com letras, sem o uso de números 

arábicos e sem o numeral zero.   

As publicações iniciais sobre contabilidade apareceram em 1228 na Europa. Com a 

segunda edição do Livro Ábaco de Leonardo Pisano, os algarismos arábicos adentraram no 

Ábaco. Nesse contexto, surgiu a apresentação, no sistema de quantificação numérica com os 

hindus, do zero, que aplicou tais conceitos em cálculos comerciais, com o intuito de demonstrar 

prejuízos e dívidas (ANDRADE, 2009).  

Segundo Nepomuceno (2009), o Livro Ábaco traz conteúdo sobre métodos algébricos 

e aritméticos, como os problemas comerciais e juros. Fibonacci utilizava a aplicação dos 

métodos de Brahmagupta e dos árabes, como regra de três (Golden Rule), regra de cinco e a 

regra de falsa posição, para solucionar problemas comerciais e matemáticos.   

Em 1263, Andrade (2009) mencionou o livro Hisbah (Verificações ou Cálculos), que 

almejava a segurança das práticas econômicas e comerciais de maneira correta entre 

comunidades muçulmanas, delineando, assim, o sistema contábil que era usado sob influência 

romana e dos persas. Dois séculos depois, surgiu a obra do Frei Luca Pacioli — Summa de 

Arithmetic, Geometria, Proportioni et Proportionalita — que trouxe uma sessão sobre método 

das partidas dobradas, com o título original de Particularis de Computis et Escripturis. 

  

Frederigo Melis um dos maiores historiadores que a contabilidade já 

teve, chega a admitir que a semente do processo referido seja a escrita 

contábil da Suméria e Babilônia, mas reconhece que as provas efetivas 

de um processo acabado só existem na Itália, na região dita Toscana e 

são datadas dos fins do século XIII (Sá, 2002, p. 27). 

   

Frei Luca Pacioli escreveu, em 1494, sua primeira literatura de relevância contábil, em 

que consolidava o método das partidas dobradas, anunciando causa e efeito do fenômeno 

patrimonial e usando os termos “crédito” e “débito”, que já era praticado no século XIII. 
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Entretanto, conforme Iudícibus e Marion (2007), a obra de Pacioli pode perfeitamente ser 

compreendida como sendo o começo do pensamento científico da contabilidade.   

 

2.2 A EVOLUÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL  

 

Em Veneza, segundo Sá (2002), surgiu o primeiro trabalho contábil por partidas 

dobradas por meio do frei Paciolino, no ano de 1494. As partidas dobradas são um método 

considerado uma equação matemática de igualdade, que “na contabilidade, as origens e as 

aplicações de recursos devem ser sempre iguais” (CRUZ et al., 2009, p.18).   

Somente o método de partidas dobradas não foi o satisfatório para conceituar o que a 

contabilidade seria.  Assim sendo, na evolução da história da contabilidade, apareceram 

diversas escolas que abordaram sobre o pensamento contábil, que buscava conceituar o objeto 

de estudo da mesma.    

A contabilidade evoluiu ao longo de sua história, seguindo as mudanças políticas, 

econômicas e sociais, que tanto afetam as pessoas socialmente e modificam necessidades 

informacionais. Ott e Pires (2009, p. 58) ressaltam que o início e evolução da contabilidade 

mostram que sistemas contábeis foram utilizados desde os primórdios da sociedade. Esse 

sistema se desenvolveu e continua sendo aprimorado dia após dia com o intuito de atender as 

demandas dos usuários.   

Ott e Pires (2009, p. 58) declaram que a contabilidade é a “arte de sistematicamente 

registrar, apresentar e interpretar as transações financeiras de uma empresa”. Ainda segundo o 

autor, a contabilidade é baseada em um conjunto de princípios que se desenvolveram, ao longo 

dos anos, em função dos estudos realizados e da experiência.   

Segundo Iudícibus e Marion (2007), o desenvolvimento contábil seguiu o sistema 

econômico, pois, ocorreu a necessidade de algo que conseguiria registrar e acompanhar as 

mutações de patrimônio. Dessa maneira, à medida que a ciência contábil foi evoluindo, 

surgiram regras e teorias para regulamentá-la, estabelecida pelo CFC (Conselho Federal de 

Contabilidade).   

Esta evolução remete à contabilidade digital, onde as informações são unificadas, bem 
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como o processo como é feito.  

 

Tem sido uma tendência crescente nos últimos tempos, especialmente 

a partir da década de 30, mas a grande corrida para uniformizar as 

maneiras de escrituração e de publicar as contas em demonstrações 

ocorreu a partir dos anos 60 do século XX (SÁ, 2002, p. 50).  

  

Sendo assim, a contabilidade está sendo constantemente provocada a aprimorar as suas 

técnicas, que serão utilizadas em processos de geração de informação, requeridas pelos usuários 

nesse processo evolutivo, de modo a atender as necessidades da sociedade. Ott e Pires (2009) 

ressaltam que o obstáculo não está relacionado unicamente com o processamento e divulgação 

das informações econômicas, mas no interesse da sociedade com a forma da organização se 

relacionar no ambiente da melhor maneira possível.   

Com o ápice do desenvolvimento tecnológico, em um mercado que exige presteza em 

suas informações, o governo busca frequentemente se aperfeiçoar em seus métodos e confrontar 

dados, rapidamente, visando reduzir o número de fraudes e sonegação tributárias, realizadas 

por seus contribuintes. Nesse contexto, a internet tem se mostrado um instrumento que facilita 

o despacho de informações entre o contribuinte e o fisco. Nesse sentido, surgiu o projeto, 

atualmente conhecido como Contabilidade Digital, que visa a gerar e enviar arquivos de dados 

de maneira eletrônica. 

 

2.3 A CONTABILIDADE DIGITAL E O PROJETO SPED 

 

A contabilidade digital permite ao fisco conseguir informações contábeis de uma 

maneira centralizada e rápida, o que diminui fraudes e sonegação. Hoje em dia, possui alguns 

subprojetos, sendo uns ativos e outros em fase de teste. Dentre os principais, Tessmann (2011) 

destaca: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); Escrituração Contábil Digital (ECD); Escrituração 

Fiscal Digital (EFD); Projeto EFD — PIS/COFINS (em produção); Livro de Apuração de Lucro 

Real Eletrônica (e-Lalur) — em estudo; Escrituração Fiscal Digital Social (EFD-Social). 

O projeto SPED é um impulsionador da evolução contábil e empresarial para atender as 
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exigências legais. De certo modo, Tessmann (2011, p. 24) comenta que o SPED: 

 

Consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das 

obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às 

administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da 

certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, 

garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma 

digital. 

 

Conforme o Conselho Federal de Contabilidade — CFC (2011), o SPED foi uma 

decisão do fisco, que convidou a participarem algumas pessoas da sociedade, outros órgãos e 

autarquias envolvidas no projeto e empresas de grande porte. Ele define práticas a serem 

aplicadas e desenvolvidas na contabilidade digital, objetivando realizar uma construção 

coletiva, e não algo imposto por legislação.   

 No mês de julho de 2005, o CFC integrou o grupo de Trabalho de Desenvolvimento do 

SPED (CFC, 2011). Desde essa data, o CFC participa com propostas técnicas, em especial, 

quanto à Escrituração Contábil Digital, sobretudo, com relação às Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC).   

Os contribuintes e as administrações públicas tributárias serão os maiores beneficiados. 

É notório que o projeto visa, principalmente, facilitar a fiscalização. A adaptação a ser feita 

pelos contribuintes auxilia no desempenho da modernização de seus sistemas de trabalho.   

De acordo com Siqueira (2007), o crescimento tecnológico proporciona vários 

benefícios, principalmente, no que se refere à rapidez de acesso às informações, sua 

transparência e ao cruzamento de dados para elucidar transações comerciais entre empresas.  

Segundo Tessmann (2011, p. 27) “certamente, projetos como esse promoverão mudanças no 

paradigma de relacionamento fisco-contribuinte numa parceria de interesses para a sociedade”.   

No site da Receita Federal, Tessmann (2011) comenta que pode encontrar os principais 

benefícios gerados pelo SPED aos contribuintes. São eles:   

● Redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento 

de documentos em papel;   

● Uniformização das informações que a contribuinte presta às 

diversas unidades federadas;   
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● Redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas;   

●  Redução do tempo despendido com a presença de auditores 

fiscais nas instalações do contribuinte;   

● Simplificação e agilidade dos procedimentos sujeitos ao controle 

da administração tributária (comércio exterior, regimes especiais e 

trânsito entre unidades da federação);   

● Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de 

intercâmbio de informações entre as administrações tributárias;   

● Rapidez no acesso às informações; 

● Aumento da produtividade do auditor através da eliminação dos 

passos para coleta dos arquivos;   

● Possibilidade de troca de informações entre os próprios 

contribuintes a partir de um leiaute padrão;   

● Redução de custos administrativos;   

● Melhoria da qualidade da informação;   

● Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais; 

● Disponibilidade de cópias autênticas e válidas da escrituração 

para usos distintos e concomitantes; 

● Redução do “Custo Brasil; 

● Aperfeiçoamento do combate à sonegação; 

● Preservação do meio ambiente pela redução do consumo de papel 

(TESSMANN, 2011, p. 27).   

A Receita Federal do Brasil vem demonstrando a seus contribuintes como pode ser 

vantajoso esse projeto. Assim, facilitará o manuseio dos sistemas para informar dados 

pertinentes à escrituração das empresas e para haver adaptação aos novos métodos 

3 METODOLOGIA  

 

 

A metodologia sob a qual foi desenvolvida a pesquisa é do tipo descritiva, qualitativa e 

quantitativa, e segundo Longary e Beuren (2004) “um trabalho acadêmico que objetiva a 

reflexão sobre um tema ou problema específico que resulta de um procedimento de investigação 

temática”. Ela exige a adoção de uma metodologia sistemática.  

Neste trabalho, o procedimento metodológico será misto, em que, no primeiro momento, 

será qualitativo com pesquisa documental, baseada em documentos oficiais e bibliográfico, que 

trata da “seleção de documentos que se relacionam com o problema de pesquisa (livros, 

verbetes de enciclopédia, artigos de revistas, trabalhos de congressos, teses, etc.) ”, além de 

consultas a sites acadêmicos (MACEDO, 1995, p. 13). 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 
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Embora quase em todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho 

dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de 

fontes bibliográficas (GIL, 2002, p. 44). 

 

Na segunda etapa desta pesquisa, a abordagem será a quantitativa. Segundo 

Mascarenhas (2012, p.45): 

Como o próprio nome indica, a pesquisa quantitativa baseia-se na 

quantificação para coletar e, mais tarde, tratar os dados obtidos. Nesse 

tipo de pesquisa, é fundamental usar técnicas estatísticas, como 

porcentagens, médias e desvio padrão, por exemplo - tudo isso para 

tornar o estudo mais imparcial, evitando assim a influência do 

pesquisador sobre os resultados. 

 

Nessa fase, serão verificadas as dificuldades que os profissionais contábeis enfrentam 

com a contabilidade digital em seu ambiente de trabalho. A primeira parte do processo é a 

distribuição de um questionário, que, segundo Ferrão (2003, p. 106), “É uma técnica de coleta 

de dados através de uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito, 

sem a presença dos entrevistados”. 

O questionário foi elaborado com 10 perguntas. A aplicação do questionário ocorreu 

entre setembro e outubro de 2021, tendo, como público alvo, os colaboradores de escritórios 

contábeis nas cidades de Três Rios e Paraíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro. O Questionário 

foi aplicado somente para aqueles que tenham ou tiveram vivência direta com o sistema público 

de escrituração digital.  

Após a organização dos dados, estes serão transformados em gráficos para se poder 

analisá-los e apresentar os resultados conclusivos da pesquisa 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O questionário iniciou com a identificação do respondente, visando obter o percentual 

de cada faixa etária (GRAF.1). A faixa etária com maior percentual de respondentes foi entre 

41 a 50, representando 38% do total de participantes, uma margem considerável, demonstrando 

que a grande maioria dos profissionais contábeis são pessoas maduras, ou seja, pertencentes a 
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uma geração experiente de contadores e profissionais da área. A faixa etária de 21 a 30 anos, e 

de 31 a 40 anos obtiveram 31%, mostrando a diversidade entre as idades dos profissionais que 

exercem a profissão. Essa variação de idades é importante, pois, os profissionais mais 

experientes podem auxiliar os mais jovens com as habilidades adquiridas no decorrer de suas 

carreiras; já os mais jovens que estão mais próximos à tecnologia e à nova era da contabilidade 

digital podem auxiliar dando suporte às novidades que vêm surgindo no mercado. 

 

 

(Fonte 2021 – Gráfico 01) 

Quanto à experiência do profissional na contabilidade (GRÁFICO 2), sugere-se tal 

análise para verificar o grau de dificuldade enfrentado para se adequarem às novas regras. O 

número de profissionais que possuem mais de 20 anos na área contábil é bem expressivo, 
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(Fonte 2021 – Gráfico 02) 

 

Com relação à frequência de utilização do SPED (GRAF. 3), visualizamos a seguinte 

demonstração: 54% utilizam o sistema mensalmente demonstrando que todo mês o escritório 
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Com relação aos módulos referentes aos SPED mais utilizados (GRAF. 4), verificamos 

que todos os módulos são usados com a mesma frequência, representando 16,66% para cada 

um deles, demonstrando que todas as declarações são utilizadas pelos usuários. 

 

 

(Fonte 2021 – Gráfico 04) 
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(Fonte 2021 – Gráfico 05) 

 

Buscando uma relação entre a criação do SPED e a redução de custos administrativos 

(GRAF. 6), constatamos que 54% dos entrevistados concordam plenamente, 15% concordam 

ou se dizem indiferentes e 8% discorda ou discorda plenamente com a diminuição de tais custos 

administrativos. 

 

 

                                            (Fonte 2021 – Gráfico 06) 
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                                               (Fonte 2021 – Gráfico 07) 

 

Quando perguntado a respeito da redução de custos no que se refere à racionalização e 

simplificação das obrigações acessórias (GRAF.8), constatou-se que 46% concordam 

plenamente, 31% concordam e 8% acham indiferentes, discordam ou discordam plenamente. 
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Quando perguntado aos entrevistados se o SPED tornou mais rápido o acesso das 

informações contábil-fiscal (GRAF. 9), 62% concordam plenamente com a rapidez nas 

informações, 15% concordam ou acham indiferente e 8% discordam. 

 

 

                                           (Fonte 2021 – Gráfico 09) 
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                                                     (Fonte 2021 – Gráfico 10) 
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enfrentam para se adequarem. O foco da pesquisa foi entrevistar 13 profissionais, através de 

questionário, que atuam em escritórios de contabilidade nas cidades de Três Rios e Paraíba do 

Sul, localizadas no Estado do Rio de Janeiro e que utilizam o SPED como ferramenta de 

escrituração contábil-fiscal. 

             Analisando os dados alcançados com o questionário, buscou-se responder à 

problemática e alcançar o objetivo deste trabalho. Através dos dados e da análise de pesquisa, 

pôde-se observar haver um considerável percentual de profissionais que entre 41 e 50 anos com 

o percentual de 38%, trabalham a mais de 20 anos em escritórios contábeis. 

             A Frequência que os profissionais de escritórios contábeis utilizam o SPED nas 

empresas é de 54% mensalmente e os módulos mais utilizados são os ECD, ECF. E-SOCIAL, 

EFD-REINF, EFD ICMS-IPI, EFD CONTRIBUIÇÕES representando 16,66% na pesquisa. 

             As declarações do projeto SPED são mais utilizadas em empresas do regime 

normal, porém, o escritório contábil tem mais empresas no Simples Nacional, totalizando 62%. 

Algumas empresas optam por esse regime pela forma de tributação ser mais “barata”, ou 

necessitando num segundo momento de assessoria empresarial para adequação ao melhor 

regime. 

             Com o projeto SPED, os entrevistados concordaram com a redução de custo 

com papel, tinta com a impressora, e outros insumos administrativos, tendo 38% concordado 

plenamente com a diminuição dos custos. 

             Diante disso, pode-se concluir que, mesmo com algumas dificuldades, os 

profissionais conseguiram se adequar ao projeto SPED. Este tem se apresentado de fundamental 

importância para a contabilidade, seus profissionais, para a sociedade e para o governo. Esse 

novo processo torna a escrituração mais rápida e precisa, trazendo inúmeros benefícios para o 

meio contábil, podendo assim tomar decisões embasadas por elas, além de facilitar a 

fiscalização por parte do governo. Tais informações geradas por esse novo sistema eletrônico 

chegam em poder do governo de forma mais rápida e segura, podendo assim, auditá-las e 

fiscalizá-las em um intervalo de tempo menor. 
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1. INTRODUÇÃO 

O principal objetivo da contabilidade é o de proporcionar à administração através de 

informações atualizadas e exatas que possam ser expressas em termos monetários, sendo 
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possível informar os reflexos das transações realizadas de modo a possibilitar as tomadas de 

decisões, para o cumprimento da legislação vigente, e ainda, demonstrarem a situação 

econômico-financeira da entidade em um determinado momento. (COELHO; COSTA; 

SOUZA, 2018). 

Com o advento do Estado Democrático de Direito, a cidadania passou a se consolidar, 

gradativamente, novamente em nosso país. A administração migrou de um Estado burocrático 

para um gerencial. O novo modelo de gestão prevê uma maior participação da sociedade na 

gestão da pública. Para isso, mecanismos foram criados com o intuito de disponibilizar as 

informações necessárias para que os usuários (cidadãos) possam praticar seus atos de cidadania. 

Dentre esses mecanismos criados estão, a Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de 

Transparência, ambas criadas na mesma intenção de fornecer mais informações aos cidadãos 

para acompanhar o que está sendo realizado pelos gestores públicos. (BARBOSA; NEVES 

JUNIOR, 2019). 

No dia 4 de maio de 2000 foi consolidada a Lei Complementar n° 101/2000, chamada 

Lei de Responsabilidade Fiscal, que instaurou normas, estipulou multas e punições, em relação 

às contas públicas aplicadas nas três esferas do Governo. (DA SILVA, 2019). 

Assim sendo, a lei de Responsabilidade Fiscal vem ao encontro dos anseios da sociedade 

brasileira, que há muito tempo clama por uma Administração Pública transparente, voltada para 

atender as necessidades e os objetivos dos cidadãos, revestida de eficiência, eficácia e cujos 

resultados possam evidenciar um desempenho de alta qualidade. (DOIA, 2016). 

Segundo Filintro (2019), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) representa um 

instrumento para auxiliar os governantes a gerir os recursos públicos dentro de um marco de 

regras claras e precisas, aplicadas a todos os gestores de recursos públicos e em todas as esferas 

de governo, relativas à gestão da receita e da despesa públicas, ao endividamento e à gestão do 

patrimônio público. Além disso, a Lei consagra a transparência da gestão como mecanismo de 

controle social, através da publicação de relatórios e demonstrativos da execução orçamentária, 

apresentando ao contribuinte a utilização dos recursos que ele coloca à disposição dos 

governantes. 

Assim, o presente estudo tinha como justificativa apresentar para a sociedade como a 

transparência, um dos alicerces da Lei de Responsabilidade Fiscal está sendo tratada na 

Administração dos Municípios de nossa região Centro-Sul, ou seja, demonstrando como estes 
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Municípios foram afetados pela referida Lei e se buscaram a adequação para uma gestão mais 

transparente.  

Nessa perspectiva, a problemática que se apresentou referiu-se ao seguinte 

questionamento: quais foram as mudanças expressivas que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

trouxe no tocante ao reforço e adequação nas diversas formas e maneiras dos gestores dos 

municípios do Centro-Sul do Estado do Rio de Janeiro tornarem suas gestões mais 

transparentes? 

O objetivo deste artigo foi analisar a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal 

como instrumento normativo no controle das Finanças Públicas. Pretendeu-se também entender 

a importância da contabilidade no setor e demonstrar qual a eficácia da Lei de Responsabilidade 

Fiscal na transparência da Gestão Pública dos municípios do Centro-Sul Fluminense. 

Nesse contexto, verificou todas as mudanças introduzidas pela LRF que reforçaram os 

instrumentos contábeis existentes, reforçando a transparência da gestão. 

Sob este aspecto, o presente estudo apresentou para a sociedade em geral, material como 

as gestões dos Municípios da Região Centro-Sul, formada por Areal, Comendador Levy 

Gasparian, Eng.º Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Três Rios, 

Sapucaia, Vassouras e Paty de Alferes se adequaram às proposições da  Lei de 

Responsabilidade Fiscal, no que se refere a transparência para contribuir para futuras pesquisas 

nesta área, bem como servir de apoio e suporte para as gestões municipais aqui mencionadas.  

A pesquisa desenvolveu-se por estudo exploratório, de caráter bibliográfico, cuja coleta 

de dados teve como referência os trabalhos de autores das áreas de direito, administração 

pública, administração financeira e orçamentária, contabilidade pública, auditoria e controle 

interno, a legislação, manuais técnicos aplicados ao setor público, das áreas contábeis e 

financeiras. 

O presente estudo também analisou ferramentas técnicas indispensáveis como pareceres 

do TCE/RJ e Portais da Transparência dos referidos Municípios. Assim o trabalho foi 

desenvolvido nos capítulos que o compõem. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 CONTABILIDADE PÚBLICA: CONCEITO E OBJETIVOS 

Para Fernandes (2018), a Contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das 

variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio (conjunto de bens, direitos e 

obrigações) das entidades (qualquer pessoa física ou jurídica que possui um patrimônio). 

De acordo com Bächtold (2016), dentre os ramos da Contabilidade encontramos a 

Contabilidade Pública que se trata do registro das alterações ocorridas no Orçamento e no 

Patrimônio das entidades públicas. Este ramo da Contabilidade tem atributos próprios que a 

tornam mais complexa. Com o avanço da legislação voltada para a transparência das 

informações relacionadas à Gestão Pública, e o consequente aprimoramento dos mecanismos 

de controle, a Contabilidade Pública assume importância especial. 

Para Kohama (2014, p.25): 

A Contabilidade pública ser conceitua como um dos ramos mais 

complexos da ciência contábil e tem por objetivo captar, registrar, 

acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações 

orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de direito 

público interno, ou seja, a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, através de metodologia especialmente concebida para tal, 

que utiliza de contas escrituradas segundo normas específicas que 

constituem o Sistema Contábil Público.  

Segundo os autores Coelho, Costa e Souza (2018) “a contabilidade pública não está 

interessada somente no patrimônio e suas variações, mas, também, no orçamento e sua 

execução (previsão e arrecadação da receita, a fixação e a execução da despesa)”. 

Conforme a Norma brasileira Contábil aplicada ao Setor Público, a NBC TSP Estrutura 

Conceitual de 2016, seu item 2.8: 

 

Governos e outras entidades do setor público devem prestar contas 

àqueles que provêm os seus recursos, bem como àqueles que dependem 

deles para que os serviços sejam prestados durante determinado 

exercício ou em longo prazo. O atendimento das obrigações 

relacionadas à prestação de contas e responsabilização (accountability) 

requer o fornecimento de informações sobre a gestão dos recursos das 

entidades confiadas com a finalidade de prestação de serviços aos 
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cidadãos e aos outros indivíduos, bem como a sua adequação à 

legislação, regulamentação ou outra norma que disponha sobre a 

prestação dos serviços e outras operações. Em razão da maneira pela 

qual os serviços prestados pelas entidades do setor público são 

financiados (principalmente pela tributação e outras transações sem 

contraprestação) e da dependência dos usuários dos serviços no longo 

prazo, o atendimento das obrigações relacionadas à prestação de contas 

e responsabilização (accountability) requer também o fornecimento de 

informação sobre o desempenho da prestação dos serviços durante o 

exercício e a capacidade de continuidade dos mesmos em exercícios 

futuros. (NBC, 2016, p.12). 

 

A função da análise contábil segundo Roveda (2018, p.220), também remete ao 

conhecimento de receitas e despesas, no entanto, os documentos dados são direcionados não 

somente para dar subsídio a decisões, mas também para prestar contas à sociedade e, caso 

necessário, responsabilizar administradores públicos.  

2.2  A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

Segundo Salles (2010), a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei 

Complementar n° 101 de 4 de maio de 2000 — foi um passo importante na busca da 

recuperação do equilíbrio das contas públicas, a qual enfatiza a ação planejada e transparente 

da administração pública e reforça a ligação entre o planejamento e a execução do gasto público. 

De acordo com Leite Filho (et al., 2018), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) tem 

como alicerce a transparência, visto que não há participação social se não tiver acesso à 

informação útil. 

O parágrafo 1.º do artigo 1.º da Lei de Responsabilidade Fiscal, n.º 101/2000, estabelece 

as responsabilidades na gestão fiscal e expõe sobre a transparência nas ações acometidas pelos 

gestores quanto ao planejamento: 

 

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no 

Capítulo II do Título VI da Constituição. 

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
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afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 

metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 

condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 

pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidadas e 

mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 

concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

    

A Constituição Federal (Brasil, 2018) considera a Lei de Responsabilidade Fiscal como 

o código de conduta da administração pública, tendo como finalidade normatizar o uso das 

finanças públicas e estabelecer normas e instruções voltados para a gestão fiscal, além de 

controlar o orçamento e o acúmulo de dívidas. Estabelecendo que a administração pública deve 

prestar serviços à população, mantendo o equilíbrio entre as receitas e as despesas. 

Em síntese, este diploma legal disciplina a gestão dos recursos públicos. 

 

O principal objetivo da LRF consiste em estabelecer normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que abrange 

ações planejadas e transparentes, prevenção de riscos e correção de 

desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas e a garantia de 

equilíbrio nas contas, pelo cumprimento de metas de resultado entre 

receitas e despesas. (CFC, 2018). 

 

2.3 INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA DO ART. 48 DA LRF 

 

 A transparência das ações dos gestores é fundamental para poderem cumprir o objetivo 

da LRF plenamente. Tendo o objetivo de manter o equilíbrio das contas públicas, o artigo 48, 

traz uma série de medidas que compõem a LRF. 

 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais 

será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 

público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e 

as versões simplificadas desses documentos. (BRASIL, 2000). 
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Referente aos planos e orçamentos, a lei trata da divulgação em meios eletrônicos do 

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, tais mecanismos 

tendem a anunciar com antecedência como será realizada às políticas fiscais públicas. 

O Plano Plurianual (PPA) incide em uma lei orçamentária que delibera ações de 

governo, abrangendo de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da 

administração pública para os gastos de capital e outras delas decorrentes, além de exibir em 

quadros demonstrativos quais serão os programas de trabalho a serem praticados pelos gestores 

públicos como está previsto no art. 165 § 1.º da Constituição Federal. 

Conforme Santos e Santos (2014 p. 12): 

 

“O grande objetivo do PPA foi obrigar os governos a planejarem tudo 

aquilo que se pretende executar, tendo que desenvolver o orçamento de 

maneira a não ir de encontro às diretrizes estabelecidas e buscando 

regular o investimento de acordo com as programações propostas, 

voltando suas ações de desenvolvimento socioeconômico para as áreas 

escolhidas pelo PPA vigente. É dividido em planos de ação, e cada 

plano é designado a uma unidade responsável competente.” 

 

O PPA é considerado como principal ferramenta de planejamento de médio prazo 

previsto na Constituição Federal, funciona como instrumento central de organização da ação do 

Governo, responsável pela mediação entre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e as Leis 

Orçamentárias Anuais (LOA), que abrange todos os gastos de capital (investimentos, inversões 

financeiras e transferências de capital) e outras delas decorrentes e as despesas dos programas 

de duração continuada. 

No que lhe concerne, cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) determinar as metas 

e prioridades da administração pública e especialmente constituir os parâmetros 

imprescindíveis à alocação de recursos no orçamento anual, para garantir a efetivação das metas 

e objetivos contemplados no PPA. Trata-se, portanto, de instrumento que funciona como elo 

entre o PPA e a LOA, compatibilizando as diretrizes do plano à estimativa das disponibilidades 

financeiras para determinado exercício. Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

165: 
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A lei de diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 

da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para 

o exercício financeiro subsequente; orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual; disporá sobre as alterações na legislação tributária 

e estabelecerá a política da aplicação das agências financeiras oficiais 

de fomento (BRASIL, 1988, Art. 165). 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, trouxe inúmeras imputações a LDO, dentre as mais 

relevantes exibidas por Lima, Cruz e Lima (2016, p.4) a LDO: 

 

Passou a dispor também do equilíbrio entre receitas e despesas; critérios 

e forma de limitação de empenho; normas relativas ao controle de 

custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 

recursos dos orçamentos e demais condições e exigências para 

transferências de recursos a entidades públicas e privadas. (LIMA, 

CRUZ E LIMA, 2016, p.4) 

 

De acordo com Lopes (2018), a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma ferramenta de 

planejamento com metas e prioridades a serem alcançadas pela administração pública para o 

exercício financeiro, sempre com pensamento no futuro da próxima administração, para 

amortecer os riscos de déficit com a preparação da (LOA) Lei Orçamentária Anual. 

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) versa em um conjunto de 

demonstrativos que dá extensas informações ao Executivo, Legislativo e à sociedade sobre o 

cumprimento orçamentário e sua previsão, além de um instrumento de transparência, que 

sustenta o acompanhamento das atividades financeiras e de gestão fiscal, devendo ser publicado 

por intercessão do Poder Executivo no prazo de 30 dias após o encerramento de cada bimestre, 

segundo o art. 165, § 3.º, da CF/88, regulamentado pela LRF. 

 Tendo em vista os aspectos observados, outro instrumento que possibilita assegurar a 

transparência dos gastos públicos é o Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 

Segundo o Manual de Demonstrativos fiscais (2017) o RGF objetiva o controle, o 

monitoramento e a publicidade do cumprimento, por parte do Governo, dos limites 

estabelecidos pela LRF. Devendo conter informações relativas à despesa total com pessoal, 

dívida consolidada, concessão de garantias e operações de crédito, além do demonstrativo 
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simplificado. Deverá ser publicado e disponibilizado ao acesso público até trinta dias após o 

encerramento do período a que corresponder e no último quadrimestre de cada exercício, ser 

acrescido de demonstrativos referentes ao montante das disponibilidades de caixa em 31 de 

dezembro e às inscrições em restos a pagar. 

A prestação de contas da Administração Pública consiste em um ato que promove o 

fortalecimento do Estado, pois este é incumbido da gestão da coisa pública. 

“A Prestação de Contas é uma contrapartida do gestor em apresentar os resultados de 

gestão, de onde e como os recursos públicos foram aplicados no exercício”. (CRUZ, & SILVA, 

2019, p.5). 

Segundo o Guia da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2002 a prestação de contas deverá 

ser organizada pelo chefe do poder Executivo e o presidente da Câmara Municipal e exposta à 

sociedade e aos órgãos externos, estes no que lhe concerne deverão emitir o parecer prévio 

quanto as contas apresentadas pelos gestores. 

Em seu artigo 58, a LRF sintetiza o conteúdo da prestação de contas: 

 

A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em 

relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da 

fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de 

recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem 

como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e 

contribuições. (BRASIL, 2000) 

 

Percebe-se desta forma que os instrumentos da gestão fiscal da LRF aprofundam os 

conceitos do acesso à informação e de um maior controle democrático sobre a administração 

das autoridades, promovendo a descoberta de diferentes formas de irregularidades, atos ilegais 

e corrupção. A disponibilização em tempo real dessas informações sobre a execução 

orçamentária permite a participação dos cidadãos na tomada de todas as decisões coletivas. 

Segundo a Cartilha da LRF (2015) a edição da lei complementar n.º 131/09 acrescentou novos 

dispositivos a LRF de modo a aprofundar o conceito de transparência das demonstrações 

contábeis mediante a participação da sociedade em audiências públicas além de determinar a 

disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária. 
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2.4  TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Conhecer os atos dos órgãos públicos é um direito garantido pela Constituição Federal 

com caráter de orientação social é um dever que a sociedade tem em participar no controle, 

monitoramento e acompanhamento de como e onde estão sendo alocados os recursos públicos. 

Através de sites governamentais na internet e de outros instrumentos de transparência, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, Planos e Orçamentos, a Administração Pública no Brasil divulga 

informações de seus atos. (SEDIYAMA; ANJOS; FELIX, 2018). 

 

A prestação de contas Para Vieira et al., (2018, p.11) é formada por transparência e 

participação. Trata-se de uma obrigação legal e pode tornar a gestão pública mais responsável 

quanto aos gastos públicos. A transparência estabelece que as informações prestadas sejam 

completas e tenham clareza, e assim pode despertar o envolvimento dos cidadãos e diminuir a 

corrupção. Visando uma melhoria na eficiência da gestão pública. 

Portanto, pode-se definir sucintamente que a prestação de contas seria o conjunto de 

práticas de controle social sobre o poder público cujo objetivo é gerar um processo de 

qualificação das ações desse poder (SILVA, 2018). 

 

A participação da sociedade é um direito garantido pela Constituição 

Federal que permite que os cidadãos não apenas participem da 

elaboração das políticas públicas, como também fiscalizem de forma 

contínua a aplicação dos recursos destinados à realização de tais 

políticas. “A implementação dos mecanismos de controle social na 

administração pública brasileira tem acontecido de forma contínua” 

(SILVA, 2018, p. 57). 

 

 

“A transparência das contas públicas trata-se de um dever institucional dos governantes 

em prestar contas quanto a aplicação do dinheiro público”. (CONEGUNDES, CARVALHO & 

MORAES 2019, p. 3)  
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Em síntese, este diploma legal disciplina a gestão dos recursos públicos. 

 

Na administração pública brasileira, a publicidade dos atos dos gestores 

tem marco legal no art. 37 da CF/88 assegurando no parágrafo § 1º que 

a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, dela não podendo constar, símbolos, nomes ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos. (CFC, 2018). 

 

Para Junior (2018, p. 3) a transparência leva a um ambiente de análise, reflexão e debate 

sobre a gestão pública, para que isso aconteça de forma hábil é imprescindível que os gestores 

públicos divulguem claramente a prática e as ações alcançadas. Quando o gestor não promove 

o acesso à informação ele fortalece seu domínio e confirma o seu autoritarismo evitando a 

aproximação dos cidadãos na gestão. A transparência contribui para a análise crítica e ao 

aparecimento de uma gestão participativa.  

3. METODOLOGIA 

 

Para a construção desta pesquisa científica foi realizada a revisão bibliográfica sobre o 

tema a importância da contabilidade como ciência social aplicada para a tomada de decisão, a 

lei de responsabilidade fiscal e a transparência governamental dos municípios. 

Andrade conceitua pesquisa científica da seguinte forma: 

Conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, 

que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, 

mediante a utilização de métodos científicos (ANDRADE, 2003, p. 

121); 

 

Quanto à natureza, tratou-se de uma pesquisa de natureza básica que segundo 

Appolinário (2011, p. 146), visa “o avanço do conhecimento científico, sem nenhuma 

preocupação com a aplicabilidade imediata dos resultados a serem colhidos”. 
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Os objetivos propostos nesta pesquisa foram de cunho exploratório, do tipo documental, 

utilizando-se de informações disponibilizadas por órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro.  

Assim a pesquisa exploratória segundo Prodanov e Freitas é conceituada da seguinte 

maneira: 

Pesquisa exploratória é quando a pesquisa se encontra na fase 

preliminar, tem como finalidade proporcionar mais informações sobre 

o assunto que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu 

delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa; 

orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou 

descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. Assume, em geral, 

as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. (PRODANOV 

e FREITAS, 2013, p. 51-52). 

 

Sendo este um estudo exploratório proveniente de análise documental, foi realizado um 

estudo de caso. Deste modo, Fonseca (2002), aponta que essa categoria de pesquisa recorre a 

fontes mais diversificadas e dispersas. 

Esclarece o autor: 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa 

bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa 

bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já elaborado, 

constituído basicamente por livros artigos científicos localizados em 

bibliotecas. 

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, 

sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, 

revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, 

pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de 

televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

A pesquisa foi realizada, coletando os dados dispostos nos relatórios emitidos pelo 

TCE/RJ dos Exercícios de 2018 e 2019, sobre as prestações de contas dos municípios que 

compõem a região Centro-Sul, considerado para o presente estudo a análise realizada pelo 

Tribunal de Contas a respeito da Transparência nestes Municípios.  
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O estudo demonstrou como estava o nível de transparência dos municípios da Região 

Centro-Sul, ou seja, dos municípios de Areal, Comendador Levy Gasparian, Eng.º Paulo de 

Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Três Rios, Sapucaia, Vassouras e Paty de 

Alferes, conforme dados da CEPERJ trata-se da antiga região cafeeira, tendo Três Rios como 

seu centro regional. 

Assim, quanto à abordagem do problema, a pesquisa apresentou aspectos qualitativos e 

quantitativos. 

Minayo (2002, p. 21-22) caracteriza a pesquisa qualitativa em Ciências Sociais 

apresentando alguns aspectos que lhe são característicos: “[...] responde a questões particulares; 

[preocupa-se com] um nível de realidade que não pode ser quantificado; trabalha com um 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis.” 

De acordo com Terence e Escrivão Filho (2006, p. 3) “[...] nos estudos organizacionais, 

a pesquisa quantitativa permite a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um 

universo, por uma amostra que o represente estatisticamente.” 

Por fim, para assim identificar os aspectos da LRF e os principais pontos da 

transparência nas contas públicas, além de uma análise dos dados coletados documentalmente, 

analisaram-se os conteúdos divulgados nos portais eletrônicos dos municípios estudados, com 

o fim de verificar o nível de transparência dos mesmos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Considerando que os resultados obtidos com a presente pesquisa nos permitiram traçar 

um diagnóstico dos Portais da Transparência dos governos municipais do centro sul fluminense, 

com vistas a verificar o cumprimento da Lei Complementar n.º 101/00 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal — LRF), os quais apresentamos organizadamente e em conformidade 

com a exigência da respectiva lei.   

Assim sendo, a estratégia metodológica adotada foi baseada na elaboração de uma lista 

de verificação, estruturada conforme as normas da referida legislação, consultando os sítios 

eletrônicos dos municípios de modo a realizar o levantamento das informações. 
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A aplicação do checklist resultou num conjunto de dados que auxiliou na construção de 

indicadores de aderência à Lei de Responsabilidade Fiscal pelos Municípios pesquisados, os 

quais exibimos no mapa abaixo: 

Fonte: Fundação CIDE (Centro de Informações e dados do Rio de Janeiro), 2015. 

A princípio, considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal, com alterações 

introduzidas no artigo 48 pela Lei da Transparência, preconiza que as informações deverão ser 

disponibilizadas em tempo real por meio eletrônico de acesso ao público, identificou-se se todos 

os Municípios, objeto desta pesquisa, possuíam Portal da Transparência. 

Assim, foi diagnosticado que todos possuem portal da transparência, cujos endereços 

eletrônicos estão listados na tabela 1(um) abaixo:  

Já na tabela 2 abaixo discriminada, apresenta-se o que os referidos portais da 

Transparência devem disponibilizar em atendimento ao que determina a legislação. 

Destaca-se que para montagem da Tabela 2, consideramos os dados dos relatórios do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que tratam das análises das Prestações de 

Contas referentes ao Exercício de 2019, dos Municípios pesquisados, conforme Processos 

TCE/RJ n.º: 210.187-8/20, 217.423-9/20, 210.904-4/20, 211.123-9/20, 211.128-9/20, 211.117-

0/20, 210.707-4/20, 210.883-4/20, 207.646-1/20 e 221.594-4/20. 

Para demonstrar se os Municípios da Região Centro-Sul Fluminense atendem ao que 

determina a Lei, foi feito pesquisas nos Portais da Transparência durante o período de 19 de 

outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021, onde observamos o que segue.  

 No que dizem respeito aos instrumentos orçamentários, quais sejam, PPA, LDO e LOA, 

verificamos que todos os municípios os disponibilizam, com exceção, Eng.º Paulo de Frontin. 

Ainda assim, Comendador Levy Gasparian e Sapucaia não mantêm seus dados atualizados. 

Quanto aos Balanços Financeiro, Orçamentário e Patrimonial, constatamos que os 

municípios Areal, Eng.º Paulo de Frontin, Sapucaia e Vassouras não disponibilizam os 

balanços. Já quanto à tempestividade das informações, apenas Paraíba do Sul e Paty do Alferes 

não os mantêm atualizados como indica a Lei. 
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Os Relatórios sobre as Prestações de Contas emitidas pelo TCE/RJ são disponibilizados 

pela grande maioria dos municípios, apenas Eng.º Paulo de Frontin, Mendes e Paraíba do Sul 

não possuem tal informação em seus portais. 

Dos municípios analisados, apenas Eng.º Paulo de Frontin e Sapucaia não apresentam o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 

Abaixo, na tabela 3, analisamos a dimensão Tempestividade dos seguintes conteúdos: 

RGF, RREO e a Execução da Despesa e da Receita. 

Analisando os dados mencionados acima, identificamos que os Municípios de Eng.º 

Paulo de Frontin e Mendes não divulgam a informação pertinente aos itens tabelados. Os 

demais Municípios apesar de divulgarem a informação, apenas Mendes e Miguel Pereira não 

estão com as informações atualizadas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa objetivou a realização de um diagnóstico dos Portais da 

Transparência das prefeituras dos municípios do Centro-Sul Fluminense. 

Assim, verificando a aderência a transparência fiscal estabelecida pela Lei de 

Responsabilidade pelos referidos Municípios, pontuamos as condições existentes em seus 

Portais e o desvio das respectivas condições impostas pela indicada legislação fiscal vigente. 

De uma forma geral, os resultados obtidos mostram que todas as cidades pesquisadas 

não cumprem na íntegra o conteúdo determinado.  

De fato, as tabelas dispostas ao longo da pesquisa e a aplicação das listas de verificação 

permitem concluir que ainda existe uma lacuna bastante significativa entre a realidade 

verificada e a que prescreve nos diplomas legais referentes à transparência da administração 

pública. 

Através dos dados obtidos na pesquisa, observa-se que parte dos municípios 

mencionados estão na contramão do que impõe a lei, haja constatada a ausência de certos 

demonstrativos e relatórios em seus portais, o que nos leva a supor que os gestores ainda não 

tomaram conhecimento da importância do cumprimento desta exigência legal, bem como para 

as consequências legais deste descumprimento. 
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Conclui-se que as informações fornecidas por relatórios executados pela contabilidade 

são imprescindíveis para munir este ambiente, isto é, o portal da transparência, com 

informações atualizadas e exatas para auxiliar as tomadas de decisões pelos gestores, 

permitindo que a sociedade participe e reforçando o controle da sociedade na gestão dos 

recursos públicos. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo conceituar e demonstrar a 
importância da utilização de um controle gerencial nas empresas, notadamente 
trazendo consigo o papel do contador e a contabilidade como aliados nos 
processos empresariais. Numa linguagem mais direta, trouxe os aspectos 
principais que possibilitam o empresário a determinar a escolha apropriada da 
estrutura de um sistema organizacional que inclua o controle gerencial, como 
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ferramenta para auxiliá-lo  na tomada de decisão. Focou o estudo sob o prisma 
do valor que o controle gerencial pode alcançar as MPE’s, a partir do uso da 
contabilidade gerencial. Tão logo a metodologia utilizada baseou-se em 
pesquisa descritiva e exploratória, com uma abordagem quantitativa, utilizando 
como instrumento o questionário. Este estudo permitiu reconhecer ser crucial o 
papel do contador na saúde das MPE’s, pois através dos relatórios contábeis 
será gerado informações que irão subsidiar os gestores a definirem os melhores 
caminhos, projetos, monitoramento e atribuições amplamente, mas também 
pontual, caso assim deseje, dado que o sistema de controle gerencial é 
integrado a diversos outros sistemas. Assim, a pesquisa contribui com 
conhecimentos que auxiliam os micros e pequenos empresários no 
entendimento da importância dos sistemas de controles gerenciais e contábeis, 
evidenciando a relevância das informações contábeis no processo de 
crescimento empresarial. Observa-se que os resultados obtidos através da 
pesquisa, destacam a realidade das empresas estudadas, não devendo ser 
considerado como realidade de todas as, micros e pequenas organizações. 
 
PALAVRAS–CHAVE: Controle gerencial, MPE’s, Organizações, Tomada de 
Decisão, Sistemas de controle. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O controle gerencial é uma função de gestão que garante às organizações um 

bom desempenho, projetado para ajudar a organização a adaptar-se ao ambiente em 

que está inserida e a entregar os resultados projetados pelos gestores (CARRARO, 

2018). 

A aplicação desses sistemas de controle tem como fundamental intuito, 

direcionar as atividades da empresa e dos membros da organização ao alcance dos 

propósitos organizacionais (DEFAVERI e BALDISSERA, 2016). 

Essencialmente, um sistema de controle de gestão é um instrumento que as 

empresas podem usar para medir seu desempenho e comparar seus objetivos 

desejados com seus objetivos reais. Ao estabelecer um sistema de controle de gestão, 

o negócio torna-se mais fácil para alinhar o processo de decisão individual com os 

objetivos organizacionais mais amplos. O sistema é bastante abrangente, criando um 

quadro em que não só os aspectos internos são controlados e monitorados, mas 

também os comportamentos externos e ambientes (BELYH, 2019). 

A omissão de controles leva muitas vezes os administradores de uma empresa 

a trabalharem sem o suporte adequado e sem o conhecimento ideal de sua situação 

financeira, econômica e patrimonial, com ênfase somente na perspectiva operacional 

de seu empreendimento, esquecendo da gestão dos seus negócios (ALMEIDA; 
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PEREIRA; LIMA, 2016). 

O gestor por vezes não utiliza da informação contábil como uma ferramenta 

gerencial para tomada de decisões e sim como uma obrigação legal. Essa falta de 

uso da informação contábil pode estar associada à falta de conhecimento por parte 

dos gestores ou pela ausência de uma assessoria contábil. Outro fator agravante, é 

que muitas vezes a gestão é conduzida intuitivamente já que a maioria dos gestores 

não têm formação na área em que atuam (FERNANDES e GALVÃO, 2016). 

Santos L. (2018) aponta que as grandes taxas de letalidade por parte das ME’s 

e EPP 's) é devido à inexistência de conhecimento na gestão administrativa, o que 

dificulta a permanência dessa categoria de empresário no mercado. 

Portanto, o sistema de controle de gestão deve se ajustar à forma como a 

empresa opera e estrutura essas operações, especialmente em sua gestão. A parte 

principal  é a compreensão das estruturas de tomada de decisão que vigoram na 

atualidade empresarial. É essencial desenvolver um sistema de controle gerencial que 

compreenda essas estruturas de decisões e as aprimorem, ao invés de invertê-las ou 

dificultá-las (BELYH, 2019). 

Diante disso, a pesquisa se justifica, visto que grande parte das MPE’s não 

possuem controles internos bem delineados, fez-se necessário entender, desta forma, 

o controle existente dentro dessas organizações. E para tanto, visou-se compreender 

a demanda e as necessidades que permeiam as MPE’s, assimilando o conjunto que 

abrange esse controle e como ele funciona dentro dessas instituições, para que assim 

se torne possível entender os motivos que levam essas organizações possuírem alta 

taxa de letalidade. 

Neste cenário, a pesquisa teve como questão norteadora as seguintes 

indagações: quais as ferramentas de contabilidade gerencial poderiam ser adotadas 

pelas MPE’s? Como o controle gerencial das informações poderiam auxiliá-las nas 

melhores decisões visando a continuidade do seu negócio? E para responder tais 

questões o estudo buscou através de pesquisas os resultados positivos para aquelas 

empresas que se utilizam dos controles, bem como demonstrar que a falta dos 

mesmos podem tirá-las do mercado competitivo. 

O objetivo deste estudo apresentou o valor do controle gerencial como 

ferramenta para a gestão e auxílio para o processo de decisões nas MPE’s focando 

na contabilidade gerencial. Para tanto, os objetivos específicos atingidos neste estudo 
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foram: compreender a importância da contabilidade gerencial; analisar os sistemas de 

controle; auxiliar as MPE’s a crescerem, gerar lucros e corrigir eventuais problemas. 

Esta pesquisa se tornou relevante, pois com este estudo pode-se contribuir 

para que os pequenos gerentes conseguissem compreender melhor a importância do 

uso dos sistemas de controle para auxiliá-los no alcance dos resultados 

organizacionais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL 
 

Na literatura de Brandão e Silva (2020), a contabilidade gerencial é definida por 

várias técnicas que possuem informações monetárias, onde tem um papel necessário 

para o processo decisório nas organizações. Atualmente, esse ramo da contabilidade 

se transformou, é mais utilizado pelas grandes corporações, porém, as pequenas e 

médias firmas ainda não têm essa informação ou não reconhecem a  relevância de 

um especialista voltado para a área da contabilidade gerencial.  

No que concerne em dados encontrados na literatura científica, em 

conformidade com Assis et al (2018), a relevância da contabilidade gerencial na rotina 

diária da empresa é algo indiscutível, sua função é dar apoio aos gestores no processo 

de decisão, além de dar suporte para o controle operacional e financeiro. O estudo 

dos autores retrata que em relação às ferramentas de controle operacional as 

empresas não se preocupam consideravelmente, no que diz respeito ao sistema de 

avaliação de custos, dando maior relevância ao controle de caixa. 

Na opinião de De Morais Junior et al (2016), a contabilidade gerencial é 

necessária para melhorar a função de uma MPE, pois possui ferramentas de gestão 

como a contabilidade de custos  e  as  demonstrações  contábeis  que  podem  

contribuir  com  aumento  da  competitividade no mercado, bem como gerar aumento 

nos lucros. 

Considerando a relevância da avaliação de custos, que auxilia no alcance de 

um preço justo, na tentativa de manter a qualidade do produto com um custo menor, 

a pouca utilização desta ferramenta pode prejudicar o desempenho das organizações 

(ASSIS et al, 2018). 

Brandão e Silva (2020), constatou que a contabilidade gerencial agrega valor 
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ao processo decisório da organização possibilitando, ao gestor, adquirir visão no que 

concerne a contabilidade e transferi-la para a política organizacional, o que 

consequentemente, enriquecerá a elaboração dos futuros planejamentos estratégicos 

da empresa.  

Morais e Junior (2019), afirmaram que os instrumentos da contabilidade usados 

na contabilidade gerencial são recursos indispensáveis para a decisão do gestor, pois 

foi permitido verificar que a aplicabilidade dos padrões contábeis possibilitam acabar 

com os erros e falhas nos processos encontrados nas organizações, propiciando 

assim, a correção de erros para o processo de decisão. 

Pereira et al (2017) destacou que os gestores  das empresas tomam inúmeras 

decisões, que quando erradas, podem causar instabilidades financeiras, gerando 

enormes perdas de dinheiro e de ativos, tendo como consequência em níveis mais 

graves a falência. A contabilidade gerencial surgiu justamente para que situações 

como esta sejam minimizadas ao máximo, e para que a perda de dinheiro, bens e 

risco de falência, sejam praticamente nulos. 

Tendo em consideração o crescente número de MPE’s que se estabelecem no 

mercado, conforme os resultados obtidos no Sebrae (2016), o tema gestão se torna 

necessário para alimentar a discussão sobre o avanço destes negócios. Neste 

sentido, pesquisas apontam que os empreendimentos tendem a enfrentar alguns 

obstáculos que afetam a ampliação da organização. Logo, para garantir uma boa 

gestão dos negócios, os problemas detectados devem ser resolvidos a tempo, caso 

contrário, poderá  levar à descontinuidade do negócio. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 
 

Diante do expressivo número de MPE’s no Brasil, cerca de 98,9% em 

totalidade, conforme os dados retirados do Sebrae, torna-se cada vez maior o 

interesse nessas instituições. Empresas essas que chegam a faturar cerca de R$ 5,1 

bilhões de reais, tendo entre sócios e funcionários cerca de 1,9 milhões de pessoas. 

Apesar do grande número, não há muita literatura sobre o assunto em questão 

(PEREIRA e SOUSA, 2019). 

Alguns autores como Pereira e Sousa (2019), utilizaram nos resultados de 

estudos e pesquisas, o método de categorização de porte do Sebrae sobre a 

quantidade de empregados de empresas tendo nas microempresas: na fábrica e na 
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construção civil máximo de até 19 empregados; e no comércio e serviços no máximo 

até 9 empregados. Na pequena corporação: na fábrica e na construção civil de 20 a 

99 empregados; e no comércio e serviços de 10 a 49 empregados. 

Os termos ME e EPP por muito tempo foram utilizados sem nenhuma 

diferenciação, o motivo, segundo os autores, se deve muito ao fato das afinidades 

existentes entre esses pequenos negócios. O autor ainda menciona que conforme a 

Confederação Nacional do Comércio estas características em comum são: estrutura 

organizacional simples, o dirigente principal é o responsável pelo processo de 

decisão. (COSTA e LEANDRO, 2016). 

O quantitativo de diretores é pequeno, as fontes de financiamento são escassas 

ou de difícil acesso, a mão de obra normalmente não é especializada, existe uma falta 

de domínio do setor que atuam, são normalmente subordinadas às empresas de 

grande porte e existe um vínculo estreito entre o dono e a empresa, o que pode 

provocar problemas na administração (COSTA e LEANDRO, 2016). 

Algumas definições de porte de empresas podem ser consideradas 

considerando o contexto organizacional, tal como, as citadas a seguir: A Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, define as ME’s como as que 

atingem receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00. As que atingem receita 

bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, são 

consideradas EPP’s (ROSSI e THEISEN, 2017). 

Ainda segundo os autores, em dados obtidos pela BNDES, as empresas são 

classificadas da seguinte forma: microempresa, as que auferem receita operacional 

bruta anual menor ou igual a R$ 2,4 milhões; pequena Empresa, as que auferem 

receita operacional bruta anual maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 

milhões (ROSSI e THEISEN, 2017). 

Na visão de Santos; Lima; Carvalho (2018), a empresa MPE pode ser 

caracterizada quanto ao tamanho sendo necessário ter em vista o critério a ser 

adotado. A dimensão de uma empresa poderá ser um aspecto para diferenciá-la das 

demais. Podendo ser classificadas de duas formas, uma pela quantidade de pessoal 

ocupado e outra pela receita auferida. Empresas devem ser regularizadas diante do 

poder público, mediante Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou por 

outros registros oficiais como DAP, NIRF, inscrição estadual, ou a Carteira Nacional 

de Artesão. 
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Na literatura de Ribeiro (2016), as MPE’s exigem uma gestão que se adéque 

às suas obrigações, objetivos e recursos que impactam significativamente no 

desempenho e lucro. Uma gestão  que atenda as necessidades é um grande desafio 

para grande parte das empresas, visto que o maior número dos problemas das MPE’s 

explicam-se pela falta de capacidade gerencial. 

Por fim, é válido salientar que, as MPE’s simbolizam uma parte significativa da 

economia de diversos países. No Brasil, as pequenas corporações representam 

98,5% do  total  de  empresas  privadas  sendo  responsáveis  por  cerca  30%  da  

produção  de  riqueza  do  país  e  pela  geração  de  51% dos empregos 

(VASCONCELOS; SANTOS; ANDRADE, 2020). 

 
2.3 FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A MORTALIDADE DAS MPE’S 

 

O retrocesso dos últimos 2 (dois) anos afetou muito o crescimento das 

empresas em nosso País. Apesar da queda nos empregos e na renda do brasileiro, 

os segmentos de MPE 's mostram uma perseverança na formação do mercado e na 

produtividade do país. Mostrando-se de forma estratégica para as políticas de 

recuperação do crescimento econômico. (PINHEIRO e NETO, 2019). 

Alguns estudos têm buscado determinar as razões que tem favorecido para o 

fechamento antecipado das MPE’s, dentre alguns deles, cita-se algumas condições 

como a opressão das grandes empresas,  limitações  do  mercado,  dificuldades  na  

capitação  de  recursos  financeiros,  o gerenciamento do capital de giro, alta carga 

tributária, dentre outros (PINHEIRO e NETO, 2019). 

Pereira e Sousa (2019), utilizando-se de dados retirados do Relatório Anual de 

Informações Sociais (RAIS), entre 2000 e 2004, certificaram que foram criadas cerca 

de 924.117 empresas, nos quais 99% eram MPE’s. Sendo que 56% é no setor de 

comércio e 30% no de serviços. 

Alguns fatores contribuíram para o aumento do PIB e assim alavancando a 

economia do País. Em conformidade com alguns relatórios como “Fatores 

Condicionantes e Taxas de Sobrevivências e Letalidade das MPEs” que foi realizado 

no período de 2007 pelo Sebrae utilizando-se dos dados apostados no período de 

2000 a 2005. Os estabelecimentos com até 2 anos de existência, foi verificado que a 

taxa de mortalidade empresarial foi de cerca de  49,4% apenas no primeiro triênio de 

2000 a 2002, tendo uma redução de 22,0% nos anos entre 2003 a 2005. (PEREIRA e 
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SOUSA, 2019). 

No estudo dos autores Manhães et al (2020), eles concluíram que no Brasil, 

muitas das MPE’s finalizam suas atividades com um prazo menor que dois anos de 

existência, porém aquelas que conseguem ultrapassar seu ciclo de vida exercem um 

papel econômico e social importante por intermédio da geração de cargos de trabalho 

e de renda. 

Manhães et al (2020), relata ainda em seus estudos que verificando a 

importância das MPE’s no Brasil, estas empresas são responsáveis por  gerarem 

parcela significativa de emprego e renda, a relevância do segmento de mercado está 

ligado à indústria da moda para o município de Campos dos Goytacazes, objeto de 

estudo dos autores, determina que a maior parte das MPE’s possuem letalidade 

precoce e isso é um dado que preocupa os pesquisadores na literatura, dado que é 

possível verificar o impacto que trará para a economia. 

O varejo de mostruário é um exemplo de segmento que sofreu grande impacto, 

pois conforme aponta Prado (2018), devido à crise e à redução da demanda até a 

metade do período  de  2018,  mais  de  17  mil  lojas  especializadas  em  moda  

deixaram  de  funcionar no Brasil.  Esse  número  representa  10%  do  total  dessas  

lojas,  em  sua  maior  parte,  lojas independentes não organizadas em rede, e são de 

pequena dimensão. 

Gava e Martins (2016) abordam a inexistência de um único fator específico  que  

consiga  explicar  o  motivo  de  muitas  empresas  encerrarem  suas atividades com 

poucos anos de atuação, portanto, presumem que a união de uma série de  situações  

e  ações,  ou  a  ausência  delas,  são  as  responsáveis  por  ocasionar  a  morte 

prematura  das  MPE’s.  Às vezes o fato de a mesma não conseguir atender ao 

mercado em que atua e não ser capaz de fornecer-lhe sua proposta de valor, 

diminuindo o retorno relativo ao seu investimento em produtos e serviços ofertados. 

MPE’s enfrentam problemas significativos quanto à constância de suas 

atividades, perfazendo grandes taxas de letalidade, esse cenário estará diretamente 

relacionado aos problemas enfrentados pelas mesmas no seu cotidiano 

(CASTRIOTA, et al, 2018). 

Conforme mencionado por  Bohn (2018), algumas questões corriqueiras entre 

as empresas, são as vendas cíclicas, a concorrência, elaboração de preços errados, 

custos fora de controle, falta de capital de giro, estoques mal dimensionados, 



 
 

Página 88 de 128 
 

maquinários obsoletos, prazos de vendas e compras desalinhados, elevada 

inadimplência de clientes, entre outros. A carga tributária é um dos grandes fatores 

que causam impacto na sobrevivência das MPE’s. 

 

2.4 FERRAMENTAS GERENCIAIS QUE PODEM SER UTILIZADAS PELAS 
MPE’S 
 

Existem inúmeras ferramentas na atualidade disponíveis para a utilização das 

MPES, Lima et al (2020), apontando para o orçamento empresarial, ferramentas 

utilizadas para esclarecer questões gerenciais, como, por exemplo, definição de 

metas. A gestão de qualidade que conjectura a eliminação ou a simplificação de 

processos que não agregam  valor ao produto, buscando gerir, controlar e otimizar os 

processos executados pelas empresas é outro ponto que poderá auxiliar. (CARRARO, 

et al, 2018). 

Planejamento Estratégico, uma ferramenta importantíssima, tem como 

propósito criar vantagens competitivas na organização no ambiente em que está 

inserida, principalmente ao apresentar um diferencial no serviço/produto ofertado ao 

cliente, fornecendo uma clara orientação para quais recursos internos devem ser 

designados, permitindo o desempenho das políticas internas e a sustentação da 

vantagem competitiva (CARRARO, et al, 2018). 

A Certificação de Qualidade (ISO 9001:2000), tem como propósito uma norma 

que impulsiona a adoção de uma aproximação de processo para o progresso, 

implementação e aperfeiçoamento da eficácia de um sistema de gestão da qualidade, 

uma ferramenta que pode trazer diversos implementos para a gestão, um deles focar 

no  aumento da satisfação do cliente, através dos requisitos ligados ao atendimento 

aos clientes (SANTOS; DOROW; BEUREN, 2016). 

Buscar pela utilização da informação contábil, como ferramenta de auxílio à 

gestão e processo de decisão, ocorre diante do grau de necessidade do gestor ou 

proprietário, os autores Stacke e Feil (2017), enfatizam que o acesso às ferramentas 

contábeis, por parte do empresário das MPE’s, é fundamental para ele poder exercer 

suas atividades e realizar as melhores decisões. Os controles gerenciais  auxiliam as 

operações que surgem da necessidade de planejamento e controle das operações. 

Os sistemas de controle são úteis para os diferentes níveis de atividade 

empresarial, contribuindo para o acompanhamento das operações como, por 
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exemplo, vendas, estoques, receitas, despesas e custos, entre outros. Uma 

ferramenta que poderá ser utilizada também seria o controle de contas a receber e 

contas a pagar, o que permite a organização, controlar o fluxo de caixa e auxiliar na 

identificação do capital de giro (REINERT e BERTOLINI, 2016). 

 Controles de estoques podem prever o montante necessário de compras, 

otimizar investimentos e mitigar estoques em excesso. O controle de caixa e de saldos 

bancários através de registros diários de recebimentos e pagamentos, permitirá assim 

confrontar as entradas com as saídas nas operações de vendas e pagamentos 

(REINERT e BERTOLINI, 2016). 

Com o propósito de se aprofundar na identificação das ferramentas gerenciais 

atualmente muito utilizadas e conhecidas, que poderão ser aplicadas nas MPE’s e 

apontar uma média de clientes que as utilizam, será ilustrada com dados recentes de 

2020,  na Tabela 1 exibida abaixo: 

 

Tabela 1 – Instrumentos de Controle Utilizados pelos Gestores 

 

Fonte: Dados da pesquisa (Oliveira et al, 2020) 

 

As autoras, Oliveira et al (2020), concluíram, em sua pesquisa, que o processo 

de decisão foi concentrado no gestor das empresas estudadas, que utiliza 70% da 

experiência pessoal para decisões gerenciais, e apenas 10% se aproveitam dos 

relatórios contábeis para extrair informações úteis no processo gerencial. 

 Além disso, o contador é consultado em apenas 60% das discussões sobre o 

resultado da organização, os 40% restantes indicam que os gestores nunca consultam 

o profissional contábil (DOS SANTOS, J, 2017). 

Para os gestores examinados neste estudo, o uso dos instrumentos 

administrativos focados para o processo decisório são “muito importantes”, porém não 

os utilizam, alegando que tal fato ocorre pelos seguintes motivos: metade alega falta 
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de conhecimento; 25% de não terem tempo de atualizar as informações; e os outros 

25% restante por acreditarem que são desnecessárias (DOS SANTOS, V, 2018). 

 

3 METODOLOGIA   
 

A natureza apresentada nesta pesquisa foi básica, também conhecida como 

pura, que segundo Marconi e Lakatos (2017), é uma modalidade de pesquisa que 

procura o progresso científico, a ampliação de conhecimentos teóricos, sem a 

preocupação de utilizá-las, na prática. É uma pesquisa formal, que tem em vista 

generalização, princípios e leis. 

Segundo Gil (2019), pesquisa pura, seria uma categoria de pesquisa que reúne 

estudos com o intuito de preencher uma lacuna no conhecimento. 

Para este estudo foi realizada uma pesquisa descritiva e exploratória, com 

levantamento de dados, que segundo Nunes, Nascimento e De Alencar (2016 p.146) 

"Na pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos 

fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador”. 

A técnica empregada foi o estudo de caso que na opinião do autor Leão (2017) 

é adotado na investigação de fenômenos das mais diversas áreas do conhecimento. 

O instrumento de coleta de dados empregado neste estudo é o questionário. 

Mazucato (2018, p.74 e 75) destaca que: 

“os questionários são instrumentos de coleta de dados constituídos por uma 
série sistematicamente estipulada de questões que, por sua vez, devem ser 
respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador, podem conter 
questões abertas e fechadas” 

 

No entanto, pode apresentar significativas vantagens, propiciando clareza no 

quesito da entrevista em questão. O questionário possui 11 questões de múltipla 

escolha, sendo 1 facultativa e aplicado no período de 21 a 30 de setembro de 2021. 

Os respondentes foram esclarecidos do objetivo da pesquisa e estão cientes do TCLE 

— Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

Contudo, o presente trabalho foi constituído de uma pesquisa de campo 

conduzida com os seguintes critérios de inclusão: ter o estabelecimento localizado no 

centro da cidade; ser proprietário de Micro e Pequenas Empresas e ser cliente do 

escritório de contabilidade que está sendo o objeto de estudo desta pesquisa, todos 

localizados na cidade de Três Rios. 

Para realização do estudo de campo, foi elaborado o cálculo amostral segundo 
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o número de empresas que a responsável pela pesquisa atende nesse escritório. O 

número total de empresas de micro e pequeno porte foi 15. Conforme o cálculo 

amostral, foi necessário aplicar o questionário 100% delas em sua totalidade. 

A empresa objeto de estudo atua no ramo de Escritório de Contabilidade, gerida 

por dois diretores, presente no mercado há mais de 60 (sessenta) anos. Trata-se de 

uma organização de pequeno porte e realiza a prestação de serviços apenas em sua 

localidade. A organização está localizada no município de Três Rios, na região 

sudeste, pertencente a Região Geográfica nos intermédios entre Petrópolis e a Região 

Geográfica de Paraíba do Sul.  

A base de mensuração dos dados têm por intermédio uma pesquisa 

quantitativa, cuja abordagem segue com rigor do estudo a um plano previamente 

estabelecido, com hipóteses e variáveis definidas pelo estudioso. Ela visa enumerar 

e medir eventos objetivamente e precisa (PROETTI, 2018).  

Método prático, que traduz todos os dados coletados e obtidos em números 

e/ou porcentagens, com o fim de obter respostas conclusivas sobre diferentes 

temáticas (DA SILVA, A, et al, 2020). 

Os dados foram apresentados em forma de gráficos e tabelas, para embasar 

teoricamente o estudo, foram realizadas pesquisas bibliográficas através de livros, 

artigos científicos e blogs. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados aqui apresentados são fruto de uma pesquisa de campo 

realizada no mês de setembro no ano de 2021 visando apresentar o valor do controle 

gerencial como ferramenta para a gestão e auxílio no processo de decisões nas MPE’s 

focando na contabilidade gerencial, com o intuito de confrontar as ideias para 

conclusão. 

Conforme o cálculo amostral foi necessário a participação de 15 empresários 

na pesquisa, todos aceitaram participar da mesma e devolveram o questionário com 

todas as questões obrigatórias respondidas, sendo que a questão facultativa nenhum 

empresário optou por responder. Após o término da coleta dos dados e posterior 

tabulação, seguiu-se com a análise. Inicialmente foi descrita a caracterização do 

escritório contábil. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL  
 

Como já mencionado anteriormente, a empresa objeto deste estudo atua no 

ramo de Escritório de Contabilidade, tem em sua  gestão dois diretores, presente no 

mercado há mais de 60 (sessenta) anos. Trata-se de uma organização de pequeno 

porte e conta atualmente com cerca de 35 (trinta e cinco) colaboradores, distribuídos 

pelos setores, desde o administrativo até o operacional. Realiza a prestação de 

serviços apenas em sua localidade. O Escritório de Contabilidade atua, além da 

prestação de serviços contábeis, com treinamento em desenvolvimento profissional e 

gerencial; suporte técnico; manutenção e outros serviços em tecnologia da 

informação. 

A organização encontra-se localizada no município de Três Rios, fica 125 km 

ao norte da capital do Estado, e ocupa uma área de 322.843 km². Município com 

população estimada em 2020 de 82.142 habitantes, segundo dados do IBGE (2020). 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS RESPOSTAS DOS EMPRESÁRIOS 
 

Para iniciar as análises, apresentaremos, inicialmente, a caracterização dos 

empresários que participaram da pesquisa, conforme segue tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Caracterização dos pesquisados. 

CARACTERÍSTICA 
N = 15 

(%) 
COLABORADORES 

Porte da Empresa    

     Micro Empresa 07 60,00 

     Empresa de pequeno porte 08 40,00 

Tempo de atuação no mercado   

     Menos de 01 ano 00 00,00 

     00 a 05 anos 02 13,33 

     06 a 10 anos 02 13,33 

    11 a 15 anos 05 33,33 

    Acima de 16 anos 06 40,00 

Ramo de atuação do negócio   

     Indústria 00 00,00 

     Comércio 00 00,00 

     Prestação de serviços 15 100,00 

Grau de escolaridade   

     Ensino Fundamental 00 00,00 

     Ensino Médio 00 00,00 

     Superior 14 93,33 
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     Pós Graduação 01 06,67 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2021, Três Rios - RJ 

 

Conforme tabela 1, para análise do perfil dos respondentes, pode-se observar, 

que 60% possuem o porte de micro empresa e 40% empresa de pequeno porte, logo 

após foi perguntado o tempo de atuação no mercado, sendo que o maior percentual 

de resposta foi de 40% para um tempo superior de 16 anos. No que se refere ao ramo 

de atuação no mercado está predominando a prestação de serviços com o percentual 

de 100%. 

 Para completar o perfil dos colaboradores da pesquisa, foi perguntado sobre o 

nível de escolaridade dos empresários, constata-se maior para o Ensino Superior com 

93,33% do total dos participantes.  

A figura 1 a seguir, apresenta qual sistema de informação é o mais utilizado por 

essas empresas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: 
Sistemas de 
informação 
mais 
utilizados 
pelas 
empresas. 
Fonte: 
Dados da 
pesquisa, 
2021 Três 
Rios- RJ 

 

Conforme a figura, as planilhas de Excel em conjunto com o sistema de ERP, 

apresentaram 73% de predominação, observa-se que mesmo não sendo adequado, 
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7% das empresas questionadas recorrem ao controle manual como sistema de 

informação. 

Santos, Dorow e Beuren (2016), solicita que todas as empresas se atentem que 

precisam das informações contábeis para administrar o seu negócio, inclusive as 

micro e pequenas organizações. Logo, foi possível constatar a importância da 

contabilidade gerencial para a análise da atuação das organizações, e para a gerência 

adequada dos processos que permitirão a continuidade destas, no mercado. 

A seguir na figura 2 serão apresentados as categorias de controles financeiros 

utilizados pelos empresários estudados: 

 

Figura 2: Controles financeiros utilizados pelos empresários. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021 Três Rios- RJ 

 

Os controles financeiros mais utilizados pelos gestores são, em sua 

predominância, o fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber que correspondem 

a 67% em conjunto.  

A utilização dos controles financeiros servem para a gestão estratégica das 

MPE’s e como apoio para o auxílio nas tomadas de decisões, Stacke e Feil (2017) 

relatam que os instrumentos gerenciais ligados ao controle operacional são os que 

possuem mais importância na visão do gestor, entre essas estão: controle de contas 

a pagar, controle de contas a receber, saldos bancários, fluxo de caixa e controle de 

estoque. As demais ferramentas, apesar de necessárias, foram identificadas como 

não usuais, justificando-se pela falta de conhecimento por parte dos micros e 
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pequenos empresários. 

A figura a seguir apresenta a categoria de acompanhamento que os 

proprietários utilizam no seu negócio: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Tipo de acompanhamento que os proprietários utilizam no seu negócio.  
Fonte: Dados da pesquisa, 2021 Três Rios- RJ 

 

A figura 3 apresentou que 80% utilizam pesquisa de mercado, DRE gerencial e 

balanço patrimonial em conjunto. Apesar de o Balanço patrimonial não ser obrigatório 

para empresas de micro e pequeno porte, nesta pesquisa, observou-se que todos os 

empresários usam o mesmo nas suas demonstrações financeiras. 

O Balanço Patrimonial é uma demonstração financeira e patrimonial obrigatória 

para as empresas de grande porte, segundo a Lei das SA’s 6.404/76. As micro e 

pequenas empresas estão dispensadas de publicarem, porém, estão obrigadas a 

elaborar ao final do exercício, conforme orienta a ITG 1000. Esse demonstrativo 

quando elaborado pode ser utilizado como fonte para os diretores tomarem decisões 

acerca dos objetivos próprios por parte da entidade, seja para controlar seus recursos 

ou até mesmo acompanhar a situação da empresa (RAIELY e DIAS, 2019). 

A Figura a seguir demonstra o recurso mais utilizado para a tomada de 

decisões: 
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Figura 4: Recurso mais utilizado para a tomada de decisões.  
Fonte: dados da pesquisa, 2021 Três Rios- RJ 

  

Conforme a figura 4, foi apresentado que 87% dos empresários utilizam os 

relatórios contábeis para a tomada de decisões. 

Os gestores não podem tomar decisões baseadas apenas em sua experiência 

e intuição, os mesmos precisam de instrumentos que lhe forneçam informações 

fidedignas, confiáveis e oportunas. Independente do tipo de organização (Santos, 

Dorow e Beureun, 2016). 

Foi possível identificar que 100% dos empresários pesquisados possuem uma 

assessoria contábil, ligados ao escritório contábil, objeto de estudo desta pesquisa. 

A contabilidade é de fundamental relevância não apenas para evidenciar a 

obtenção de lucro, mas principalmente para a obtenção de resultados operacionais, 

solução de problemas financeiros e planejamento de uma gestão eficiente. Torna-se 

fundamental que o empresário possua informações adequadas destinadas a contribuir 

com o processo de tomada de decisão estratégica, considerando que a contabilidade 

proporciona uma percepção do negócio com maior integridade e contribui com a 

permanência no mercado competitivo (GONÇALVES E COUTINHO, 2019). 

Por fim, a análise dos dados coletados pelo questionário apresentou a 

existência de uma relação essencial entre a informação contábil e o desempenho das 

atividades empresariais, ou seja, o empresário reconhece a relevância da informação 

contábil e os benefícios que esta pode oferecer, remetendo-se às características tais 

como a relevância, materialidade e verificabilidade previstas pelo Pronunciamento 

Técnico CPC 00. Portanto, verifica-se que os empresários participantes possuem 
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consciência da importância da informação contábil para o desenvolvimento das 

atividades operacionais em conjunto com o contador responsável pela empresa. 

É preciso dizer que os resultados aqui constatados  destacam a realidade das 

empresas utilizadas como base para o estudo, portanto, não deve generalizar como 

realidade para todas as organizações. 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A contabilidade gerencial está cada vez mais presente nas decisões e no 

cotidiano das empresas. O pequeno empresário verifica a importância do auxílio do 

contador, e têm essencialmente solicitado maior participação deste que diz respeito à 

assessoria e ao apoio na administração de sua empresa. 

 O contador, por muito tempo foi visto como um mero cumpridor das obrigações 

fiscais, com as transformações advindas com as tecnologias, a evolução da profissão, 

hoje, fez deste profissional um agente de transformação, parceiro e atuante nas 

decisões operacionais tomadas pelas entidades, alguém que extrai dos números as 

informações necessárias para as decisões de suporte a alta administração 

seguramente e impactando os resultados. 

Com isso, a partir da análise da pesquisa quantitativa realizada, foi possível 

apresentar com clareza a veracidade das respostas ao problema apresentado, “Quais 

as ferramentas de contabilidade gerencial poderiam ser adotadas pelas MPE’s? Como 

o controle gerencial das informações poderia auxiliá-las nas melhores decisões 

visando à continuidade do seu negócio? ” Que no cenário e grupo de empresas 

respondentes, o controle gerencial poderá ser realizado e acompanhado a partir das 

informações elaboradas pela contabilidade, pois a mesma fornece ao usuário dados 

mais precisos sobre a vida financeira da entidade. E assim através dos relatórios 

gerenciais, preparar um planejamento estratégico com foco na gestão de modo a obter 

a eficácia e maior eficiência da empresa, porém, cabe a cada gestor da empresa 

cobrar por esses relatórios à contabilidade.  

Pode-se observar ao final da pesquisa, que os relatórios gerenciais são 

considerados uma ferramenta indispensável para a gestão do negócio com foco no 

desempenho, bem como evidenciará o estado em que se encontra a saúde financeira 

da empresa.  

 Foi possível identificar que 100% dos empresários pesquisados possuem uma 
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assessoria contábil, ligados ao escritório contábil, identificamos também que 67% dos 

gestores utilizam-se de fluxo de caixa, alinhados às contas a pagar e receber em 

conjunto. Cerca de 73% dos pesquisados utilizam-se de planilhas do excel alinhadas 

a sistemas de controle gerencial. Podendo assim nos apontar que um percentual de 

40% das empresas questionadas nesta pesquisa se encontram no mercado a mais 

de 16 anos utilizando-se de relatórios contábeis alinhados à assessoria contábil. 

Assim, a pesquisa contribui com conhecimentos que auxiliam os micros e 

pequenos empresários no entendimento da importância dos sistemas de informações 

gerenciais, evidenciando a relevância das informações contábeis no processo de 

crescimento empresarial. 

Ressalta-se que a pesquisa cuidou de analisar um universo de empresários 

que apontou resultados nos parâmetros apresentados de forma surpreendente, mas 

destaca-se que trata da realidade das empresas estudadas, não devendo ser 

considerado como realidade de todas as micros e pequenas organizações, pois o 

números já apontados de MPE’s no país é significativamente grande. 
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FACULDADE VÉRTIX TRIRRIENSE – UNIVÉRTIX 
SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA. – SOEGAR 

 

QUESTIONÁRIO 
 
Pesquisa elaborada pelas alunas Giovana Moreira Silva e Priscila Silva Barbosa do curso 

Bacharelado em Ciências Contábeis da Faculdade Vértix Trirriense - Univértix, para o Trabalho de 
Conclusão de Curso, sob o título: O uso da contabilidade Gerencial como ferramenta de controle para 
micro e pequenas empresas: Um estudo de caso de um escritório contábil localizado no município de 
Três Rios, apresentado ao curso de Ciências Contábeis da Faculdade Vértix Trirriense – Univértix, 
como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel.  

Peço a sua colaboração por meio das respostas a este questionário. Você não será identificado 
e as respostas serão usadas unicamente para fim desta pesquisa. 

 Agradeço antecipadamente sua contribuição. 

 
1) Qual o porte da empresa? 
 
 (    ) MEI. 
 (    ) Microempresa. 
 (    ) Empresa de Pequeno Porte. 
 (    ) Média Empresa. 
 (    ) Grande Empresa. 
 
2) A empresa está em atuação há quanto tempo? 
  
 (   ) Menos de 01 ano. 
 (    ) 00 a 05 anos. 
 (    ) 06 a 10 anos. 
 (    ) 11 a 15 anos. 
 (    ) Acima de 16 anos. 
 
3) Qual o ramo de atividade do negócio do proprietário? 
  
 (   ) Indústria 
 (    ) Comércio 
 (    ) Prestação de serviços 
 
4) Grau de escolaridade do proprietário? 
 
 (    ) Ensino Fundamental. 
 (    ) Ensino Médio. 
 (    ) Superior. 
 (    ) Pós graduado 
 
5) O proprietário utiliza qual sistema de informação na sua empresa? 
 (    ) Controle Manual   
 (    ) Planilhas Excel. 
 (    ) Sistemas de ERP. 

      (    ) Não usa sistema de informação. 
 
 
6) Qual o tipo de controle financeiro o proprietário implanta na sua empresa?  
 (    ) Fluxo de caixa   
 (    ) Contas à pagar    

(    ) Contas à receber 
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7) Que tipo de acompanhamento o proprietário tem do seu negócio?  
 (  ) DRE Gerencial    

(  ) Pesquisa de mercado   
(  ) Balanço Patrimonial 
 

8) O proprietário toma decisões de gestão na sua empresa baseadas em algum documento?  
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Segue pela experiência que possui. 
 

9) O proprietário possui algum tipo de assessoria contábil? 
 (    ) Apoio do SEBRAE 
 (    ) Contador 
 (    ) Nenhuma. 
 
10) Qual o recurso mais utilizado pelo proprietário para a tomada de decisão? 
 (    ) Experiência 
 (    ) Relatórios Contábeis 
             (    ) Controles Manuais 
             (    ) Nenhum 
 
11) Qual a Motivação do proprietário para o não uso de instrumentos gerenciais? (responda somente 
se não usar) 
 (    ) Desconhecimento 
 (    ) Falta de tempo 
             (    ) Não há necessidade 
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RESUMO: Este estudo discute sobre o impacto da escrituração fiscal digital na rotina de uma 

contabilidade na cidade de Três Rios/RJ. O objetivo principal foi identificar como a 

implantação do SPED impactou na execução das atividades profissionais e suas aplicações na 

prática contábil. Para tanto, procurou-se entender a opinião dos profissionais ao terem que se 

adequar às mudanças ocorridas. O estudo procurou abordar os fatores contingenciais de 

ambiente, tecnologia e estrutura em relação ao SPED, além das oportunidades e desafios em 

relação a implantação do mesmo. A metodologia adotada foi o estudo de campo, de caráter 

descritivo com abordagem quantitativa, utilizando como instrumento de coleta de dados o 

questionário semiestruturado. A pesquisa permitiu reconhecer que o SPED é uma importante 

melhoria do sistema utilizado para o cumprimento das obrigações acessórias fiscais e contábeis 

a serem cumpridas pelos contribuintes brasileiros. Contudo, embora o Brasil tenha um sistema 

de nota fiscal eletrônica avançado, ainda é complexo. No entanto, a digitalização da 

administração tributária brasileira vem evoluindo cada dia mais. Como limitações, cabe 

ressaltar que os resultados deste estudo não podem ser generalizados, visto que a amostra 

escolhida é não probabilística do tipo intencional. Deste modo, os resultados em outras 

contabilidades ou regiões podem apresentar divergências. Espera-se que este trabalho venha 

contribuir para futuras pesquisas e que permita um vislumbre sobre como e a forma que ocorreu 

a implantação do SPED do ponto de vista dos profissionais que o utilizam, além da percepção 

de possíveis benefícios e dificuldades por ele acarretados.  

 

PALAVRAS-CHAVE: contabilidade, SPED, NF-e, escrituração fiscal. 
 

1.  INTRODUÇÃO 
 

A NF-e teve como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento 

fiscal eletrônico que veio substituir a sistemática antiga de emissão do documento 

fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, 

simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo 

tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco 

(RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018). 

Os profissionais de contabilidade tiveram que se adaptar num modelo 

totalmente diferente de sua realidade. Novas regras, novas responsabilidades, novas 

mailto:rafaelgs4798@gmail.com
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formas de fiscalização. Um “novo normal” a ser seguido por toda a sociedade 

(GUERRA, 2019). 

À medida que as empresas vêm fazendo a transição para novos modelos 

operacionais digitais, a estrutura dos requisitos financeiros, contábeis e legais para 

dados fiscais foram evoluindo rapidamente e as funções fiscais precisaram responder 

rapidamente (BYGREN, 2016). 

O Estado do Rio de Janeiro tem se atualizado cada vez mais em prol de um 

melhor controle fiscal, e de acesso a informações consistentes das operações dos 

contribuintes do Estado. E, desde a obrigação da NF-e vem sendo criadas leis de 

modo a adicionar informações obrigatórias que devem constar no arquivo eletrônico 

da nota fiscal. Ou seja, o arquivo NF-e passou a ser uma importante obrigação 

acessória para a receita estadual (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018). 

Essa revolução digital iniciada pela nota fiscal acelerou os processos contábeis, 

porém trouxe mais complexidade nas conferências dos campos, obrigando assim ao 

usuário a se profissionalizar e se atualizar cada vez mais (GUERRA, 2019). 

Nesse sentido, tem-se exigido da área contábil uma atualização constante para 

lidar com as mudanças das legislações, não apenas para gerar relatórios e escriturar 

fatos contábeis, mas também para pensar na conformidade das obrigações fiscais e 

gestão das informações. Buscando colaborar com as pesquisas atuais sobre o tema 

abordado, esta pesquisa científica procurou contribuir para um melhor esclarecimento 

de como a escrituração contábil digital nos dias atuais tem proporcionado cada vez 

mais impacto para os profissionais da área contábil, para tanto, o foco da mesma 

limitou-se aos contadores do Estado do Rio de Janeiro.  

A pesquisa apontou questionamentos a essa nova sistemática abordada pela 

criação da NF-e, em que se questionou o seguinte: a implantação da NF-e trouxe 

benefícios para a escrituração contábil e o controle da documentação das empresas? 

A partir desse questionamento, levantou-se a possibilidade de que a 

implantação da Nota Fiscal Eletrônica geraria uma desburocratização da atividade 

tributária por meio de facilitar o cumprimento das suas obrigações acessórias, 

simplificando a escrituração contábil.  

Contudo, as vantagens com o Sped Fiscal para as empresas vão de um melhor 

ambiente de negócios, com racionalização e o aumento de competitividade por conta 

da diminuição da concorrência desleal, até a simplificação das obrigações fiscais, a 
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diminuição do custo com papel e a melhoria e o aperfeiçoamento dos processos 

internos (FERRARI, 2019).  

Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa consistiu em verificar o impacto 

da escrituração fiscal digital na rotina de uma contabilidade na cidade de Três Rios/RJ.  

Já os objetivos específicos da pesquisa consistiram em abordar a contabilidade 

e sua evolução; mostrar a importância da informação contábil; descrever a relação da 

contabilidade com a era digital e o sistema público de escrituração digital (SPED); 

evidenciar a nota fiscal eletrônica (NF-e) e o impacto da escrituração fiscal digital na 

rotina dos contadores. 

 
2.  REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1.   A CONTABILIDADE E SUA EVOLUÇÃO 

  
Contabilidade é o processo de registrar, catalogar, analisar e relatar as 

transações financeiras de uma empresa. A contabilidade adequada permite que a 

administração de uma empresa compreenda melhor as finanças de seus negócios. 

Isso é para que eles possam planejar estrategicamente seus gastos futuros, a fim de 

maximizar o lucro (MENDES, 2020). 

De acordo com Santos e Costa (2016), mudanças significativas ocorreram na 

profissão contábil ao longo dos anos. Desde que Luca Pacioli descreveu pela primeira 

vez os sistemas de débitos, créditos, diários e livros contábeis em 1494, diversas 

mudanças ocorreram devido aos avanços econômicos, tecnológicos e outros. 

Diz-se que a contabilidade teve suas origens nos tempos antigos da Babilônia, 

Assíria, Mesopotâmia e Suméria. No entanto, hoje a contabilidade se espalhou para 

todas as partes do mundo. Todas as empresas, em suas atividades do dia a dia, têm 

que usar a contabilidade para registrar as transações e dar um relatório aos seus 

stakeholders por meio de demonstrações financeiras. Grande parte da evolução 

ocorreu no aspecto de manutenção de registros da contabilidade. Os computadores 

mudaram a natureza da contabilidade e a transformaram em uma profissão rápida e 

dinâmica (SANTOS; COSTA, 2016). 

As tecnologias digitais na contabilidade estão em constante evolução e 

afetarão o futuro dos profissionais financeiros de maneira que ainda não foram 

imaginadas. A contabilidade digital refere-se à formação, representação e transmissão 

de dados financeiros em formato eletrônico. Os computadores e o software de 
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contabilidade transformaram o setor financeiro. Os avanços da tecnologia 

aumentaram a capacidade do contador de interpretar e relatar dados com mais 

rapidez, eficiência e eficácia do que nunca. 

O aumento do uso de computadores desviou o papel dos contadores de serem 

apenas analistas, agora, espera-se que tais profissionais recomendem as melhores 

práticas à administração e sugiram assim maneiras de aumentar a lucratividade e, ao 

mesmo tempo, reduzir custos. Isso resultou em habilidades pessoais tendo mais 

precedência, em vez de manter os números sob controle, resultando em contadores 

modernos que prestam bons conselhos aos clientes e dentro das organizações em 

que trabalham. 

 
2.2. A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL 

 
Para administrar um negócio, precisa-se de dados, registros, relatórios, 

análises, informações precisas sobre ativos, dívidas, passivos, lucros; e é por isso que 

a contabilidade é importante para qualquer atividade empresarial. Para tomar uma 

decisão, ela deve ser baseada em fatos e números genuínos. Para decidir cada nível 

de gestão, a informação é crucial (ARAÚJO, 2017). 

A contabilidade fornece informações gerenciais sobre a posição financeira da 

empresa, como lucros e perdas, custos e ganhos, passivos e ativos, etc., tornando-se 

assim uma ferramenta de extrema importância no mundo dos negócios. Para tomar a 

decisão certa, a administração depende dos dados estatísticos e das informações que 

a contabilidade oferece (VICECONTI, 2017).  

Na era moderna, a contabilidade está diretamente relacionada à gestão 

financeira. Um uso comum de informações contábeis seria medir o desempenho de 

várias operações de negócios (CREPALDI, 2017). 

Segundo Crepaldi (2017), as informações contábeis são comumente usadas 

para a tomada de decisões, consolidadas em relatórios financeiros, as demonstrações 

fornecem uma visão geral, sobre os aspectos operacionais, econômicos e de 

desempenho do negócio. As decisões podem incluir a expansão das operações 

atuais, usando diferentes recursos econômicos, a compra de novos equipamentos ou 

instalações, a estimativa de vendas futuras ou a revisão de novas oportunidades de 

negócios. 
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A contabilidade não é apenas importante no mundo dos negócios, mas também 

é benéfica para todos os indivíduos, pois indiretamente está associada ao nosso dia 

a dia. Cada pessoa em algum momento da vida precisará de informações financeiras 

e conscientemente ou não, cada um utiliza algumas habilidades contábeis. Em um 

nível pessoal, todos precisam coletar e usar informações contábeis (ARAÚJO, 2017). 

Contudo, o principal objetivo da contabilidade é registrar as transações 

financeiras sistematicamente nos livros de contas e descobrir os lucros e perdas e a 

posição financeira de uma empresa (VICECONTI, 2017). 

No entanto, deve-se notar que a contabilidade atualmente não é apenas para 

triturar números, mas sim, uma mistura de análises, com capacidade de resolução de 

problemas envolvendo habilidades de comunicação eficazes para lidar com pessoas 

diferentes. É uma disciplina multifacetada que oferece aos contadores um 

conhecimento profundo do trabalho das várias áreas funcionais das organizações, o 

que o requer o aperfeiçoamento de experiências e técnicas para trazer clareza a uma 

ampla gama de questões contábeis complexas (TEIXEIRA, 2016). 

No contexto da globalização, a contabilidade, como principal fornecedora de 

informação econômica credível e de elevado valor no processo de tomada de decisão, 

deve acompanhar o ritmo e estar constantemente adaptada à realidade e evolução da 

sociedade moderna (TEIXEIRA, 2016). 

 
 

2.3. A RELAÇÃO DA CONTABILIDADE COM A ERA DIGITAL 

 
O crescimento e a evolução da contabilidade têm colocado os profissionais da 

área contábil de volta as salas de aula como aprendizes, buscando se atualizar sobre 

as novas tecnologias. Em um esforço conjunto entre a tecnologia da informação 

somado às diversas esferas públicas, foi possível uma maior comunicação e agilidade 

para transmissão das informações para a Receita Federal, através do SPED 

(FERRARI, 2019). 

Desde 2002, as autoridades brasileiras vêm construindo um regime regulatório 

baseado em quatro pilares da modernização: nota fiscal eletrônica, contábil, fiscal e 

folha de pagamento (ICAEW, 2019).  

O Brasil adotou uma abordagem muito incomum em seu sistema tributário, 

construindo um grande sistema de coleta de informações com base em notas fiscais 
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eletrônicas e dados contábeis transacionais. O regime de nota fiscal eletrônica no 

Brasil é um exemplo para qualquer outro governo considerando medidas 

semelhantes. Embora o sistema tributário e a complexidade do governo brasileiro 

sejam substanciais desafios, o fato de o sistema ter sido construído, mostra, que 

mesmo com uma digitalização difícil o processo pode ser executado (ICAEW, 2019). 

Atualmente, dominar o SPED coloca o profissional contábil em destaque no 

mercado e permite que o mesmo se aprimore nas funções de análise e auditoria de 

arquivos eletrônicos. É um serviço de extrema necessidade, pois é preciso conferir 

minuciosamente os dados de acordo com as regras legais e cruzar todas as 

informações possíveis antes que a fiscalização detecte algum erro ou incoerência. 

Somente assim, as empresas podem planejar um crescimento sólido e seguro, 

evitando a desagradável surpresa de uma autuação fiscal inesperada (AMARAL, 

2017).  

A chave do sucesso profissional parte de um investimento em conhecimento e 

em ferramentas tecnológicas que elevem o contador a outro patamar, onde passam a 

ter seu trabalho valorizado e possam se dedicar as atividades estratégicas, como 

conquistar e fidelizar clientes, pensar constantemente em alternativas para sair à 

frente da concorrência (AMARAL, 2017). 

 
2.4. SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED) 

 
Para combater o alto índice de corrupção, o Brasil avançou para se tornar um 

dos países mais regulamentados administrativa e burocraticamente do mundo. Essas 

regulamentações são demoradas e consomem ativos, portanto inibem o potencial de 

crescimento econômico do Brasil (LIMA, 2018). 

De forma a atenuar esses efeitos colaterais negativos, uma das medidas 

consiste num sistema de escrituração eletrônica SPED (Sistema Público de 

Escrituração Digital) que reduz significativamente as atividades de reporte em papel, 

tornando a emissão, envio, recepção e arquivo das faturas para auditor de forma mais 

fácil (LIMA, 2018).  

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é um universo tecnológico 

que coleta todas as informações financeiras, contábeis, tributárias e trabalhistas das 

empresas brasileiras. Ter todas as informações em um só lugar, facilitou às 
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autoridades fiscais perceberem qualquer evasão fiscal ou atividade criminosa por 

parte das empresas (PEREIRA, 2017). 

O SPED é consequência de uma grande transformação social que veio para 

modernizar a forma como as obrigações são transmitidas ao governo (BRASIL, 2021). 

 
Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o Sistema Público 
de Escrituração Digital – Sped, no âmbito da Receita Federal, faz parte do 
projeto de modernização da Administração Tributária e Aduaneira (PMATA), 
que consiste na implantação de novos processos apoiados por sistemas de 
informação integrados, tecnologia da informação e infraestrutura logística 
adequada (CARVALHO; GOMES, 2018, p. 06). 

 
A implementação do SPED é bastante relevante para organizações 

governamentais, e buscou em geral, uma forma eficiente que substituiu o antigo 

sistema de escrituração contábil e fiscal.   

Todas as empresas devem cumprir o SPED, esse sistema foi criado para 

padronizar e modernizar a administração tributária no Brasil e para substituir as cópias 

em papel de notas fiscais e registros fiscais. Embora o sistema tenha sido 

implementado em 2008, ele está em constante evolução com novas obrigações para 

contribuintes e empresas. 

 
2.5.  NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) 

 
A questão do desequilíbrio das finanças públicas, resultante do aumento 

contínuo de despesas sem uma contrapartida de receita, é um fator determinante para 

a baixa taxa de crescimento da economia e pelo limitado investimento público.  

O uso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é obrigatório para todas as empresas. 

A autoridade tributária responsável é a SEFAZ (Secretaria de Fazenda), que coopera 

com as instituições estaduais na aplicação e fiscalização da regulamentação tributária. 

A NF-e só é válida se contiver a assinatura eletrônica do remetente, bem como a 

verificação da SEFAZ nos termos de um código de barras de autorização (DANFE). 

Esses mecanismos de verificação precisam ser estabelecidos antes do envio das 

mercadorias (ASSUNÇÃO, 2018).  

A implementação da NF-e proporcionou uma maior integração entre os 
contribuintes, além de contarem fiscos, já que todos eles passaram a ter as 
mesmas bases de comparação por meio do padrão de notas fiscais emitidas 
por seus com a agilidade no acesso às informações de comercialização de 
produtos e mercadorias (PEREIRA, 2017, p.29). 
 



 
 

Página 111 de 128 
 

A NF-e é o documento obrigatório para a emissão de notas fiscais de compra 

e venda de produtos. A estrutura do documento é baseada em um arquivo no formato 

XML, que deve ser declarado à autoridade fiscal competente (SEFAZ) para aprovação 

antes do embarque da mercadoria. Este documento eletrônico também deve ser 

entregue ao destinatário da fatura, sem o qual não poderá haver o trânsito da 

mercadoria (BRASIL, 2021). 

 
O cumprimento de obrigações acessórias foi um dos maiores benefícios 
proporcionados pela NF-e, pois a importação e exportação de arquivos 
constando dados que são necessários para prestação de informações fiscais 
passou a ser amplamente utilizado, gerando economia de tempo, gastos com 
processamento e armazenamento de informações e recursos materiais 
(PEREIRA, 2017, p.29). 

  
Contudo, através da implantação da NF-e o governo brasileiro tem a certeza 

de que toda a receita tributária devida seja recolhida. 

2.6.  O IMPACTO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL NA ROTINA DOS 
CONTADORES  

 
A automação em contabilidade digital permite que os proprietários de negócios 

e seus contadores concluam tarefas funcionais com mais rapidez e precisão, bem 

como interpretem e relatem dados com mais eficiência. Dessa forma, os empresários 

podem focar em suas funções estratégicas e lidar com questões complexas, como 

garantir uma melhor gestão dos negócios. 

A escrituração fiscal digital refere-se à criação, representação e transferência 

de informações financeiras em formato eletrônico. Em vez de usar papéis, todas as 

transações contábeis são realizadas em um ambiente eletrônico (NETO et al., 2017). 

Em um processo de contabilidade manual, um contador pode passar horas ou 

mesmo dias coletando informações do ano anterior e criando uma demonstração de 

fluxo de caixa e outras demonstrações financeiras a partir dele. Um formato digital, 

por outro lado, oferece a comodidade de executar diversos testes financeiros 

automatizados em dados facilmente acessíveis, permitindo que o contador configure 

as demonstrações financeiras em minutos. Os profissionais podem economizar muito 

tempo compilando e apresentando os mesmos relatórios e números, acelerando 

assim o processamento das informações (CARVALHO et al., 2016). 

Além disso, um dos benefícios de um sistema de contabilidade digital é que ele 

fornece acesso remoto aos dados da empresa. Isso significa que os profissionais não 

precisam estar no escritório ou carregar seus laptops para todos os lugares para terem 
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acesso as informações. Principalmente no atual cenário de pandemia do novo corona 

vírus que desde março de 2020 fez com que muitos colaboradores realizassem suas 

atividades de forma remota, sendo essa a opção mais segura, principalmente para as 

pessoas do grupo de risco. 

Contudo, cada vez mais especialistas em contabilidade estão abrindo mão dos 

serviços fiscais e aproveitando as oportunidades para fornecer consultoria em tempo 

real aos empresários. Com um sistema de contabilidade todo digital, seus dados 

permanecem atualizados, isso o coloca em uma ótima posição para buscar 

aconselhamento financeiro, assim é possível oferecer ao cliente maneiras mais fáceis 

e rápidas de melhorar os resultados (NETO et al., 2017). 

 
3.  METODOLOGIA 

 
 Para a realização da presente pesquisa, no que diz respeito aos objetivos, foi-

se sob o aspecto da pesquisa descritiva, uma vez que visou-se verificar, apresentar e 

analisar o impacto da escrituração fiscal digital na rotina dos contadores da cidade de 

Três Rios /RJ.  

 De acordo com Fernandes et al. (2018) a pesquisa descritiva é definida como 

um método de pesquisa que descreve as características da população ou fenômeno 

estudado. Quanto ao procedimento de pesquisa, foi realizado um estudo de campo, 

do qual: 

  
estuda-se um único grupo ou comunidade em termo de sua estrutura social, 
ou seja, ressaltando a relação de seus componentes. Assim, o estudo de 
campo tende a utilizar muito mais técnicas de observação do que de 
interrogação (GIL, 2016, p.57).  
 

 O estudo foi realizado a partir da aplicação de um questionário estruturado 

com colaboradores da área contábil. Segundo Severino (2017, p. 349), o questionário 

é: 

um conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a 
levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas 
a conhecer a opinião destes sobre os assuntos em estudo.  
 

 Os dados foram obtidos através de um questionário fechado composto por 18 

questões de múltipla escolha, realizadas com 10 (dez) colaboradores de um escritório 

de contabilidade da cidade de Três Rios/RJ. O questionário foi aplicado no mês de 

setembro de 2021, o qual os funcionários assinaram a autorização, através do TCLE 
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- Termo de Consentimento Livre Esclarecido, para a realização do questionário. A 

identidade do pessoal e da empresa serão mantidos em sigilo. 

 Na primeira parte do questionário, foram abordadas questões do perfil da 

amostra de contadores e colaboradores que efetivamente participaram da pesquisa. 

Logo após, foram aplicadas questões que buscaram mensurar quantitativamente a 

opinião dos participantes desta pesquisa. 

 Após a coleta de dados, estes foram processados no Microsoft Excel, por meio 

de estatística descritiva. A partir desses dados, foram gerados gráficos e/ou tabelas 

que orientaram a escrita da parte de resultados e discussões desse estudo. 

 Para a análise dos dados, foi utilizado o método de pesquisa quantitativa, que 

possui como objetivo gerar conhecimento e criar compreensão sobre o mundo social, 

usando investigação científica baseada em dados que são observados ou medidos 

para examinar questões sobre determinada amostra (ALLEN, 2017).  

4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 Nesse capítulo estão apresentados os resultados obtidos com a coleta de 

dados, com o intuito de responder à questão problema deste estudo e atingir aos 

objetivos propostos na pesquisa. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DOS ENTREVISTADOS 

 
 Os questionários foram aplicados a 10 colaboradores do setor fiscal de um 

escritório de contabilidade localizado na cidade de Três Rios/RJ, nos dias 09 e 10 de 

setembro de 2021, onde foi possível identificar o perfil dos entrevistados nas 

perguntas conforme Tabela 01.  

 Verifica-se com os dados obtidos, que 90% dos respondentes são do sexo 

masculino e que 60% se encontram na faixa etária entre 31 a 40 anos. Evidencia-se 

que 60% dos participantes da pesquisa já estão inseridos no mercado há mais de 6 

anos, sendo 80% da área fiscal e 20% da área fiscal tributária. 

  
Tabela 01: Perfil dos profissionais da contabilidade entrevistados 

Característica    V. Absoluto   V. Percentual 

Gênero:      

Feminino   1  10% 

Masculino   9  90% 

Faixa etária:      
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Até 20 anos   0   

De 21 a 30 anos   4  40% 

De 31 a 40 anos   6  60% 

De 41 a 50 anos   0   

Tempo que exerce a profissão:      

Até 5 anos   3  30% 

De 6 a 15 anos   6  60% 

De 16 a 30 anos   1  10% 

Acima de 30 anos   0   

Área de atuação:      

Fiscal   8  80% 

Fiscal Tributário   2  20% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
 

 As próximas questões apresentam respostas que vão desde “Concordo 

totalmente” até “Discordo totalmente”, a fim de apontar o quanto os respondentes 

concordam com as questões realizadas acerca de fatores relacionados aos tópicos: 

Fatores contingenciais: ambiente, tecnologia e estrutura em relação ao SPED; 

Oportunidades com a implantação do SPED e; Desafios com a implantação do SPED. 

 
4.2.  FATORES CONTINGENCIAIS: AMBIENTE, TECNOLOGIA E ESTRUTURA EM 
RELAÇÃO AO SPED 
 

 Os gráficos 01 ao 04 apresentam os resultados relacionados aos fatores 

contingenciais de ambiente, tecnologia e estrutura em relação ao SPED. “A teoria 

contingencial exprime a capacidade de agir e interagir com as mais diversas situações 

de mudanças ambientais que possam ocorrer, agregando assim, capacidade de 

adaptação e aprendizagem frequente” (NOVAES et al., 2020, p. 04). 

 Nesse sentido, conforme exposto no gráfico 01, observa-se que 50% dos 

profissionais “concordam totalmente” que houve influência no ambiente de trabalho 

com a inserção da tecnologia. A área contábil está vem se transformando rapidamente 

otimização seus processos, ganhando assim mais produtividade por meio de 

tecnologias novas. Permitindo ao contador de hoje minimizar as tarefas repetitivas, e 

através dos softwares a contabilidade está mais dinâmica, transformando o papel do 

profissional em consultor de negócios (DIAS; FEISTEL, 2020). 
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Gráfico 01: Houve influência no ambiente de trabalho com a inserção da tecnologia?  
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
 

 Em relação ao Gráfico 02, verifica-se que 60% dos profissionais “concordam 

parcialmente” que a estrutura da organização é flexível. De acordo com Paiva Júnior 

(2020), em contraste com uma estrutura funcional tradicional que tem departamentos 

formais e várias camadas de gerenciamento, uma estrutura flexível organiza os 

trabalhadores da melhor maneira que atenderá às necessidades do negócio. Também 

passível para responder de forma ágil às mudanças frequentes, como no caso do 

setor contábil e mais ainda considerando o SPED, como uma variável contingencial, 

a qual deve-se adaptar. 

 

 
Gráfico 02: A empresa possui uma estrutura flexível? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

  

 No gráfico 03 verifica-se que 70% “concordam parcialmente” que houve 

aumento da complexidade no ambiente de trabalho. Entende-se que grande parte 

disso está relacionada, principalmente, ao fato de que muitas obrigações exigem os 

mesmos dados de forma mais detalhada do que antes, em momento distinto e de 

forma diferente, o que exige muito tempo em conciliações de informações e 

adequação de sistemas (LIMA et al., 2016). 
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Gráfico 03: Houve aumento na complexidade do ambiente de trabalho? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

 De acordo com o gráfico 04, 80% “concordam parcialmente” quanto a questão 

no que diz respeito ao SPED ter provocado um ambiente mais dinâmico. Tendo em 

vista o quanto é complexo o sistema fiscal e tributário no Brasil, o SPED foi uma das 

iniciativas realizadas nos últimos anos com o intuito de tornar mais dinâmico e ágil o 

ambiente de envio de informações contábeis e fiscais e as relações entre as empresas 

e o Fisco. 

 

 
Gráfico 04: O SPED provocou um ambiente mais dinâmico? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021 
 

 

 Com base nas informações apresentadas nos gráficos anteriores, pode-se 

constatar que para a maioria dos respondentes, os fatores de tecnologia e ambiente 

estão influenciando a rotina contábil.  

 
4.3.  OPORTUNIDADES COM A IMPLANTAÇÃO DO SPED 
 
 Os gráficos 05 ao 09 trazem os resultados obtidos referentes às possíveis 

oportunidades e benefícios acarretados com a implantação do SPED. 
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Gráfico 05: O SPED proporcionou agilidade no processamento e no acesso de dados? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

  

 O gráfico 05 demonstra que 70% “concordam totalmente” que o SPED 

proporcionou agilidade no processamento e no acesso de dados, confirmando que 

houve otimização das informações, quando no gráfico 06, 60% “concordam 

totalmente”. 

 Tais dados demonstram que os profissionais atuantes na área veem o SPED 

como uma ferramenta de auxílio na gestão da empresa e também de geração de maior 

transparência nas demonstrações contábeis. Isso facilita a gestão das informações, 

oferecendo maior tempestividade e fidelidade para o cliente na tomada de decisão. 

 

 

Gráfico 06: O SPED otimizou a confiabilidade das informações? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 
 No gráfico 07 verifica-se que, 70% dos entrevistados “concordam 

parcialmente” que pode ter ocasionado uma possível diminuição na sonegação de 

impostos após a implantação do SPED. Um dos grandes objetivos do SPED é suprimir 

a sonegação fiscal, com a escrituração digital através do cruzamento de informações 

nos bancos de dados, tornando-se possível identificar mais rapidamente sinais de 

problemas no envio de informações (PADILHA, 2018). 
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Gráfico 07: Ocorreu diminuição na sonegação de impostos após a implantação do SPED? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
 

O Estado, como exemplo dos beneficiados pelo SPED Fiscal, agora possui 
um método mais eficaz de fiscalizar as operações dos contribuintes, e dessa 
forma diminuir a sonegação fiscal, as fraudes, a falta de prestação de 
informação e consequentemente aumentar a agilidade nas fiscalizações, com 
um maior acompanhamento das operações e detecção de erros de forma 
mais rápida, trazendo benefícios ao país (PADILHA et al., 2018, p. 97). 

  

 Em relação ao gráfico 08, 60% “concordam parcialmente” sobre a redução 

nas etapas do trabalho. À medida que o sistema tributário brasileiro continua a evoluir, 

as operações diárias das empresas estão se tornando ainda mais complexas e 

desafiadoras. 

 A evolução tecnológica do ambiente tributário brasileiro não foi acompanhada 

de modernização ou de agilização dos processos relevantes, por parte da maioria das 

empresas. Devido à verificação cruzada de dados em tempo real, há pouco tempo 

para conciliações e o risco a erros poderá ser maior, nesse sentido, as fiscalizações 

eletrônicas do fisco e suas inspeções de campo ficaram mais pontuais (ÁVILA et al., 

2017). 

 

 
Gráfico 08: O uso do SPED reduz as etapas do seu trabalho? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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E por fim, o gráfico 09 expõe que 50% “concordam parcialmente” que o SPED 

proporcionou redução de custos, tendo em vista que houve benefícios decorrentes de 

melhorias gerenciais, controles internos, redução do tempo no processo de 

escrituração contábil e outras reduções de custos que foram percebidos no dia a dia 

das organizações. 

 
Gráfico 09: O SPED proporcionou redução de custos? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Sendo assim, verifica-se que os profissionais acreditam que o SPED 

proporcionou benefícios e oportunidades para o setor contábil. 

 

4.4 DESAFIOS COM A IMPLANTAÇÃO DO SPED 

 
Os gráficos 10 ao 13 trazem os resultados obtidos referentes aos desafios 

enfrentados pelos profissionais da área. 

 
Gráfico 10: Se considera apto(a) para manusear o SPED? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
 

De acordo com o gráfico 10, 60% “concordam parcialmente” que estão aptos a 

manusear o SPED. Apesar do caráter padronizado, o SPED não é um instrumento 

regulatório. Isso significa que o contador deve seguir exatamente as mesmas regras 
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que aplica aos livros físicos, sendo o sistema apenas um meio de envio dessas 

informações, de forma segura e autenticada, para os arquivos da Receita Federal 

(FREITAS, 2018). 

De acordo com gráfico 11, 70% “concordam totalmente” que receberam a 

capacitação acerca do SPED. Os profissionais participaram de palestras, 

treinamentos e cursos de capacitação profissional. 

 

 
Gráfico 11: Foram fornecidos instrumentos de capacitação? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

  
Conforme o gráfico 12, 50% afirmaram que “não concordam, nem discordam” 

e 40% já “concordam parcialmente” que houve dificuldades na implantação do 

sistema, do qual acarretou em aumento na carga de trabalho e exigiu a busca por 

treinamentos de capacitação. 

 
Gráfico 12: Ocorreram dificuldades na implantação do SPED? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 
Já o gráfico 13 apresenta o resultado no que diz respeito ao SPED exigir maior 

capacitação comparado ao trabalho manual, do qual 50% “concordam parcialmente” 

e 50% “concordam totalmente”. Uma das evidências que comprovam a necessidade 

de maior capacitação do profissional contábil é a mudança que ocorreu no dia a dia 

com a evolução da nota fiscal, antes emitida em forma de talão e com poucos 
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modelos. Atualmente existem diversos modelos para envio de forma eletrônica. Além 

disso, as informações enviadas ao fisco são cada vez mais detalhadas e complexas, 

o que exige conhecimento profundo da operação da empresa e da forma correta de 

preenchimento das obrigações acessórias advindas do SPED (REAL, et al., 2020). 

 
Gráfico 13: O SPED exige maior capacitação comparado ao trabalho manual? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

O gráfico 14, por fim, aborda a questão no que diz respeito se o SPED exige 

uma maior cautela do contador, 80% “concordam totalmente”, até porque trabalhar 

com contabilidade exige um enorme senso de responsabilidade, comprometimento, 

dedicação e cautela. Lidar com recursos econômicos e financeiros é sempre um 

assunto delicado, que demanda ações bem pensadas e executadas.  

 
Gráfico 14: O SPED exige uma maior cautela do contador? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

 Contudo, foi verificado os desafios relacionados a implantação do SPED e a 

necessidade de adaptação do profissional contábil frente a essas mudanças. 

 

 

 

 



 
 

Página 122 de 128 
 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente estudo teve como objetivo evidenciar a percepção dos profissionais 

contábeis da cidade de Três Rios/RJ em relação à utilização do SPED. Assim, buscou-

se constatar se as premissas estabelecidas pela Receita Federal na implantação do 

SPED foram atendidas, bem como verificar os fatores que impactaram na implantação 

do Sistema, e, ainda, evidenciar as principais dificuldades e benefícios encontrados 

na perspectiva dos profissionais da área contábil com o uso do Sistema em sua rotina 

de trabalho. 

Respondendo à questão de pesquisa levantada, quanto à percepção dos 

contadores, a implantação do SPED e da NF-e trouxe benefícios para a escrituração 

contábil e o controle da documentação das empresas? Pela pesquisa subentende-se 

que ainda há insegurança por parte dos profissionais em relação a otimização de 

trabalho, agilidade no processamento de dados, diminuição na sonegação de 

impostos, redução das etapas de trabalho e de custos. Em contrapartida, no que diz 

respeito aos desafios, houve dificuldade com a adaptação, todavia foram concedidos 

cursos/treinamentos aos usuários. 

O SPED consiste em uma importante melhoria do sistema utilizado para o 

cumprimento das obrigações acessórias fiscais e contábeis a serem cumpridas pelos 

contribuintes brasileiros. Mesmo o Brasil tendo avançado no sistema de notas 

eletrônicas, trata-se ainda de um modelo complexo, e, a digitalização da 

administração tributária brasileira vem evoluindo cada dia mais.  

Foi constatado através deste estudo que são inúmeros os benefícios do SPED 

e da NF-e, sendo eles: o processamento digital e automático; não há mais fluxo de 

papel, há mais precisão, ou seja, os erros humanos são minimizados; houve redução 

de custos com impressão e postagens; maior rapidez e segurança; facilidade no 

gerenciamento e na automação dos dados. A tudo isto deve-se acrescentar que, 

houve melhora no atendimento ao cliente e facilitou o combate às fraudes, 

proporcionando vantagens para todas as empresas. 

Destaque-se que os resultados deste estudo não podem ser generalizados, 

visto que a amostra escolhida para o mesmo é não probabilística do tipo intencional. 

Deste modo, os resultados em outras contabilidades ou regiões podem apresentar 

divergências. 
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Espera-se que este trabalho venha contribuir para futuras pesquisas e que 

permita um vislumbre sobre como e a forma que ocorreu a implantação do SPED do 

ponto de vista dos profissionais que o utilizam, além da percepção de possíveis 

benefícios e dificuldades por ele acarretados. Como sugestão para pesquisas futuras, 

aconselha-se ampliar a amostra analisada, estendendo-se a outras contabilidades ou 

municípios para efeito de comparação.  
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FACULDADE VÉRTIX TRIRRIENSE – UNIVÉRTIX 

SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA. – SOEGAR 

 

QUESTIONÁRIO 
 
Pesquisa elaborada pelos alunos Caio Ramos Gato e Vinícius Inês Menendes do curso 

Bacharelado em Ciências Contábeis da Faculdade Vértix Trirriense - Univértix, para o Trabalho de 
Conclusão de Curso, sob o título: Nota Fiscal Eletrônica: O impacto da escrituração fiscal digital na 
rotina de uma contabilidade na cidade de Três Rios/RJ. Um estudo de caso de um escritório contábil 
localizado no município de Três Rios, apresentado ao curso de Ciências Contábeis da Faculdade Vértix 
Trirriense – Univértix, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel.  

Peço a sua colaboração por meio das respostas a este questionário. Você não será identificado 
e as respostas serão usadas unicamente para fim desta pesquisa. 
 Agradeço antecipadamente sua contribuição. 
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1. Gênero: 

2. Idade: 

3. Tempo de experiência: 

4. Área de atuação: 

 

Fatores contingenciais ambiente, tecnologia e estrutura em relação ao SPED 

 

5. Houve influência no ambiente de trabalho com a inserção da tecnologia? A empresa 

possui uma estrutura flexível? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

6. A empresa possui uma estrutura flexível? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

7. Houve aumento na complexidade do ambiente de trabalho?  

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

8. O SPED provocou um ambiente mais dinâmico? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

Oportunidades com a implantação do SPED 
 

9. O SPED proporcionou agilidade no processamento e no acesso de dados?  

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

 

10. O SPED otimizou a confiabilidade das informações? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

11. Ocorreu diminuição na sonegação de impostos após a implantação do SPED? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

12. O uso do SPED reduziu as etapas do seu trabalho? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 



 
 

Página 127 de 128 
 

13. O SPED proporcionou redução de custos? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 
 

Desafios com a implantação do SPED 

 

14. Se considera apto(a) para manusear o SPED? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

15. Foram fornecidos instrumentos de capacitação? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

16. Ocorreram dificuldades na implantação do SPED? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

17. O SPED exige maior capacitação comparado ao trabalho manual? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

18. O SPED exige uma maior cautela do contador? 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 
 


