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RESUMO 

O SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) quando de sua obrigatoriedade alterou o 

cotidiano das empresas, que enfrentaram dificuldades na implementação, envio e manutenção 

das informações necessárias para atendimento das obrigações acessórias do projeto. Este 

estudo pretende avaliar o reflexo da adoção inicial do SPED nas empresas do segmento metal 

mecânico da região de Casca no norte do RS. A metodologia utilizada no trabalho foi de uma 

pesquisa de campo junto às empresas selecionadas, de caráter quantitativo e qualitativo, com a 

aplicação de um questionário com os dirigentes e ou contadores e após, um comparativo com 

a pesquisa realizada pela PROSOFT. As evidências após a análise das respostas, indicam que 

69% das empresas enfrentaram dificuldades na implementação do SPED e seus subprojetos, 

com os seguintes problemas, atrasos no envio das obrigações, envio com erro e posterior 

retificação, multas e algumas inclusive relatam já terem recebido fiscalizações. Também 

evidenciou-se que muitas empresas, necessitaram melhorar seus sistemas informatizados, 

contratar consultorias especializadas e investir em treinamentos para seus colaboradores, o 

que reforça a conclusão em que todas foram unânimes em relatar que o SPED foi positivo 

para as empresas, pois com ele ocorreu aumento dos controles internos e houve uma melhora 

significativa na qualidade de informações. 

 

Palavras-chave: SPED; Reflexos; Implementação; Dificuldades. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As inovações tecnológicas, as mudanças aceleradas do mundo globalizado, e o advento 

do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, iniciativa do Poder Público em parceria 

com a sociedade civil e autarquias, remete a um novo cenário: o da informação em tempo 

real, e nesse contexto as empresas acabaram por valorizar mais o contador, verificando que 

ele possui um papel como intermediário entre o fisco e o contribuinte, quanto na contínua 

geração de informações para a gestão da empresa (SASSO; ROSA, 2011). 
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Tudo isso altera continuamente a forma de se fazer contabilidade, considera-se assim 

fundamental que o contador tenha consciência de seu papel de protagonista neste novo 

momento de transformação e ainda que busque cada vez mais se atualizar (YOUNG, 2009). 

Com a implementação do projeto SPED, várias áreas das empresas tiveram que serem 

revistas, alteradas e até mesmo a criação de funções específicas para atendimento das 

obrigações acessórias. Foram necessários treinamentos e capacitações aos funcionários 

sempre dando uma atenção especial às informações geradas, além de conhecimento nos novos 

processos e informações que serão repassadas ao fisco, isso porque qualquer erro pode ser 

detectado pelos cruzamentos realizados pela tecnologia existente no projeto. 

Nesse contexto, é importante conhecer as reais dificuldades enfrentadas pelas empresas 

neste período de mudanças, e também o que elas estão buscando, como estão se 

aperfeiçoamento para atender a legislação corretamente evitando contingências fiscais. De 

acordo com uma pesquisa realizada por Ziz, Muraro e Toledo (2013) verificou-se no 

cotidiano que muitas empresas da região norte do RS enfrentaram dificuldades na 

implementação, envio e manutenção do SPED, tanto das obrigações acessórias a serem 

entregues à Fazenda Estadual quanto a Receita Federal, e que muitos casos, não conseguiram 

cumprir com os prazos e exigências impostas pela legislação. 

Observa-se pelas novas normas e decretos da Secretaria da Receita Federal e da 

Fazenda Estadual que o fisco vem mudando a sua forma de fiscalizar, realizando cruzamentos 

dos dados recebidos através do projeto SPED, formado por diversos subprojetos exigindo 

bruscas mudanças por parte do contribuinte, inclusive dos contadores.  

Essas mudanças inicialmente causaram e ainda causarão impacto às empresas e aos 

departamentos de contabilidade, sendo que, mais sofrem os que estão despreparados em 

relação à qualidade do sistema de informação e também quanto a qualificação dos 

colaboradores no processo de registros contábeis e fiscais. 

Bons sistemas para a geração da informação auxiliarão na integração dos dados, com 

isto os estarão coerentes e preparados para a análise do contador. E, o contador deve investir 

em educação continuada, para a constante atualização, pois o repasse das informações é a 

primeira fase de fiscalização.  

Duarte (2011) ressalta que as declarações acessórias devem estar refletidas na 

escrituração contábil da empresa, ou seja, os livros fiscais e contábeis devem refletir o que foi 

declarado nos SPED´s pelas empresas para que o Fisco possa verificar e não encontrar 

irregularidades. Portanto, mais que cobrar das áreas tecnológicas a geração do arquivo, as 

empresas precisam repensar seus processos gerenciais, fiscais e contábeis, e não temerem o 

fisco. 

Oliveira (2011) nos diz que assim como no caso do SPED Fiscal, a geração do SPED 

Contábil também depende do desenvolvimento de um programa baseado no leiaute definido 

pelo fisco o que poderá gerar grande impacto financeiro.  

Sendo assim, a implementação do projeto é uma tarefa de médio e longo prazo para a 

empresa, uma vez que este influenciará e exigirá mudanças de diversos setores da empresa, e 

os funcionários deverão contar com o apoio da direção da empresa comprometendo-se 

também com o sucesso da empreitada. Nesse contexto, o problema de pesquisa deste estudo 

consiste em saber: Qual o impacto e reflexos da obrigatoriedade da adoção dos subprojetos do 

SPED no cotidiano das empresas do segmento metal mecânico da região de Casca no norte do 

Estado do Rio Grande do Sul? Como objetivo geral tem-se em avaliar esse impacto e os 

reflexos da obrigatoriedade da adoção dos subprojetos do SPED no cotidiano das empresas 

selecionadas na região indicada.  

A justificativa desse tema encontra-se relacionada com a necessidade em saber como 

as empresas em geral estão se moldando para prover as informações relativas ao SPED, 

especialmente as pertencentes ao Pólo regional metal mecânico, devido sua complexidade e 



 

os ajustes internos que devem ser realizados a fim de atender o que se é exigido pelo 

programa eletrônico do Governo, aqui relatado. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta seção apresenta a fundamentação teórica que se inicia pela abordagem da 

utilização da informática na fiscalização, explana sobre o projeto sped. Após aborda-se sobre 

as mudanças que os empresários e contadores devem realizar para sobrevivência no mundo 

pós SPED. 

 

2.1 A fiscalização digital no Brasil 

Tem-se dois fatores que estão impulsionando o Brasil rumo a era do conhecimento. O 

primeiro é tecnologia da informação e para tanto a condição mínima para que uma 

organização se torne competitiva é possuir sistemas de informação capazes de fornecer 

relatórios, planilhas e gráficos precisos e no momento em que se fazem necessários. E, de 

fato, este é o papel da tecnologia (DUARTE, 2009). 

Mas, para agregar valor a uma empresa, não basta ter apenas informações é preciso 

utilizar as habilidades humanas de análise e síntese. A respeito disso, Duarte (2009, p. 17) 

relata que “enfim, a conclusão sobre um fato expressado por informações só pode ser obtida 

através da análise”. 

O SPED, que inclui a adoção da NF-e e foi concebido para facilitar o envio de 

informações das empresas para a Receita Federal e, dessa forma, diminuir os ruídos de 

comunicação entre elas, não é uma criação pioneira do governo brasileiro. Países como 

Espanha e Chile aplicaram esse sistema antes do Brasil (NASCIMENTO, 2013). 

Alcazar (2013) salienta que o contribuinte deve estar preparado para a revolução fiscal, 

lembrando que deverá contar com uma aliada a: ciência contábil. O autor ressalta que as 

empresas deverão realizar planejamento e a adoção de estratégias operacionais para  

atendimento dessas exigências e a excelência da prestação de contas devem fazer parte da 

rotina empresarial, independente do porte do negócio. Destaca que tudo isso passa pela 

profissionalização da gestão, através de investimentos em tecnologia da informação, 

capacitação de pessoas, educação continuada e adoção de controles internos. 

O Instituto de Planejamento Tributário (IBPT, 2013) ressalta que todo esse processo 

atualmente vivenciado pelas empresas maiores, ou seja, optantes pelo lucro real, em breve 

segundo o autor será vivenciado pelas pequenas e médias, visto que o governo pretende nos 

próximos anos:  

- Reduzir a sonegação fiscal dos atuais 26,8% para 15% em até cinco anos e para 7% 

em até dez anos; 

- multiplicar até 2013, por sete a malha fina para micro e pequena empresa por meio de 

cruzamento de dados declarados pelas empresas; 

- Armazenar dados de empresas com possibilidade de uso para fiscalizações até 2015. 

Segundo Brasil Junior (2011), qualquer equívoco cometido pelo contribuinte será 

facilmente percebido pelo Fisco; desde um erro meramente formal até uma operação realizada 

com contribuinte irregular. 

De acordo com Duarte (2011) em 33% das fiscalizações encerradas no primeiro 

semestre de 2011, o fisco identificou a prática, em tese, de crimes contra a ordem tributária ou 

contra a previdência social e para esses casos, foram formalizadas representações fiscais para 

fins penais, que serão encaminhadas ao Ministério Público Federal e, em alguns casos, já 

estão sendo levantados os questionamentos de representação do contador junto ao CRC por 

utilização de práticas contábeis incorretas. 

Fica claro neste cenário, que as fiscalizações serão uma constante na vida das empresas 

daqui em diante e não mais dependerão de uma visita do agente fiscal. Mas, a direção das 



 

empresas e os contadores deverão ter consciência de que o risco não se limita exclusivamente 

a multas e autuações no âmbito fiscal, e, sim, em ter sua consequência estendida a outros 

aspectos da gestão empresarial (DUARTE, 2011). 

O fisco está buscando alternativas para intensificar, aprimorar e otimizar os 

procedimentos de fiscalização, rotina esta relacionada à arrecadação tributária com o fito de 

inibir os contribuintes da sonegação. Para esta avaliação a Secretaria da Receita Federal 

colocou em funcionamento o software “harpia”, um sistema de inteligência artificial 

desenvolvido em parceira com a Universidade de Campinas e com o Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica, para a Secretaria da Receita Federal (DUARTE, 2009).  

Este sistema, para o mesmo autor, desenvolve o perfil de cada um dos contribuintes ao 

longo dos anos, de maneira a acompanhar qualquer variação substancial nas suas transações, 

como também, permite o cruzamento das informações obtidas com cartões de crédito, dados 

bancários, operações entre empresas, entre outros. Dessa forma, faz-se necessário detalhar o 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED e seus impactos na área contábil e na gestão 

empresarial. 

 

2.2 O sistema público de escrituração digital – SPED e seus subprojetos 

Instituído pelo Decreto nº. 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o projeto do Sistema 

Público de Escrituração Digital (SPED) faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento 

do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avanço na informatização 

da relação entre o fisco e os contribuintes. 

Para Young (2009, p. 15) o Sistema Público de Escrituração Digital – 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. 

Nesse contexto, o SPED tem o objetivo de possibilitar e modernizar o sistema de 

administração tributária nacional, facilitando o cumprimento das mais diversas obrigações 

acessórias a que estão sujeitas os contribuintes, além de fortalecer o controle e a fiscalização 

por meio de intercâmbio de informações entre os entes federativos.  

O SPED é uma solução tecnológica fornecida pela Receita Federal que oficializa os 

arquivos digitais gerados pelas escriturações fiscais e contábeis dentro de um formato 

específico e padronizado (SASSO; ROSA, 2011). 

Nos relatos de Duarte (2009) a administração do sistema do SPED é de atribuição da 

Secretaria da Receita Federal – SRB e esta deverá adotar as medidas necessárias para 

viabilizar a implementação e o funcionamento do SPED.  A SRB também irá coordenar as 

atividades relacionadas ao SPED, compatibilizando as necessidades dos usuários do SPED; e 

estabelecendo políticas de segurança e de acesso às informações armazenadas no SPED.  

Portanto, cabe à Receita Federal do Brasil a coordenação do desenvolvimento e 

implementação do sistema do SPED, comprometendo-se a zelar pela harmonização das 

soluções propostas, preservando as particularidades e a autonomia de cada ente signatário. 

Assim sendo, seguindo a orientação do Decreto de nº. 6.022 de 2007 a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil instituiu a Escrituração Contábil Digital – ECD.  

Desta forma, o SPED consiste na implementação de novos processos na área contábil e 

fiscal, poiados por sistemas de informação integrados, tecnologia de informação e 

infraestruturas adequadas. (DUARTE, 2009) 

A completa implementação do SPED busca atingir certos objetivos secundários que 

trarão grandes benefícios à sociedade, dentre os quais podemos destacar alguns como:  



 

 

- Redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento de documentos 

em papel; [...] 

- 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 (YOUNG, 2009, 

p. 18). 

 

Dessa forma, apesar da implementação do SPED apresentar muitas mudanças para os 

empresários e contadores é um projeto que busca atingir objetivos que de alguma forma trarão 

benefícios à sociedade como um todo, mas desde que utilizado de maneira correta e adequada 

pelos usuários. Os usuários do SPED (2013) são a Receita Federal do Brasil, as 

administrações tributárias dos estados e dos municípios e os órgãos e entidades da 

administração pública federal que tenham atribuições legais de regular, normatizar, controlar 

e fiscalizar os empresários e as sociedades empresárias. 

O SPED é a oportunidade para colocar a empresa em ordem, através de um processo 

exclusivo de trabalho (sistemas integrados de gestão – ERP), trabalhando na adesão à 

legislação, à revisão de registros e métodos e à qualidade da escrituração fiscal e contábil 

digital. As vantagens da empresa no empreendimento do conjunto SPED e ERP é evitar falhas 

e identificar inconsistências nos procedimentos, reduzir multas por erros operacionais, 

mensurar riscos tributários, minimizar o risco, e ainda proporcionar facilidade na extração de 

relatórios customizados (DALL’AGNOL, 2010). 

Sobre essa temática Lunelli (2009, p. 14) destaca que “os livros e documentos 

abrangidos pelo SPED serão assinados de forma digital pelo contribuinte, por seu 

representante legal ou por quem à legislação pertinente indicar, seguindo as Normas da ICP-

Brasil”.  

O SPED compreende cinco grandes subprojetos: Escrituração Contábil Digital – ECD; 

Escrituração Fiscal Digital – EFD; Nota Fiscal Eletrônica – NF-e; - Nota Fiscal de Serviços 

Eletrônica – NFS-e; e Escrituração Fiscal Digital Contribuições – EFD – Contribuições. Além 

desses, fazem parte ainda no SPED o Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, o EFD 

– IRPJ, o E-Lalur, Central de Balanços, o CF-e Cupom Fiscal Eletrônico, F-Cont, e para o 

2014 o E-Social (Escrituração Digital da folha de pagamento). (SPED, 2013) 

 

2.2.1 Escrituração Contábil Digital – ECD 

A Escrituração Contábil Digital - ECD, um dos subprojetos do SPED, foi instituída 

pela Receita Federal do Brasil, por intermédio da Instrução Normativa nº. 787, de 19 de 

novembro de 2007 e será utilizada para fins fiscais e previdenciários, devendo também 

atender às exigências do DNRC, do CFC, do Banco Central, da SUSEP, da CVM e de outros 

órgãos interessados. 

Nesse sentido, a ECD é a contabilidade comercial entregue ao ambiente do SPED em 

formato digital. Segundo Young (2009, p. 21) a ECD substituirá a atual sistemática de 

prestação de informações ao fisco e de acordo com informações da Receita Federal, 



 

compreenderá a versão digital dos seguintes livros: livro diário e seus auxiliares se houver; 

livro razão e seus auxiliares se houver; balancetes diários, balanços e fichas de lançamento 

comprobatórios dos assentamentos neles transcritos.  

Da leitura do leiaute da ECD, constante do Anexo Único da Instrução Normativa RFB 

nº. 787/2007 é possível inferir que o arquivo da ECD ainda conterá o Balanço Patrimonial, a 

Demonstração do Resultado do Exercício, bem como as demais demonstrações a que estão 

obrigados o empresário e a sociedade empresária. Portanto, a ECD substituirá atual 

sistemática de prestação de informações ao fisco e os livros contábeis serão emitidos em 

forma eletrônica e deverão ser assinados digitalmente, utilizando-se de certificado de 

segurança. 

A exigência da ECD ocorreu a partir de janeiro de 2008, sobre um limitado número de 

sociedades empresárias, somente que possuíam um acompanhamento econômico-tributário 

diferenciado sujeitos à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real. Já em 2009, 

a exigência da ECD ficou mais abrangente, recaindo sobre todas as sociedades empresárias 

sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real, além das empresas e das 

entidades definidas como obrigadas pela Susep. 

Para enviar o arquivo digital da Escrituração Contábil Digital, a empresa deverá gerar 

o livro em um arquivo digital, no formato especificado pela RFB, submetendo a validação no 

Programa Validador e Assinador (PVA) do SPED, contendo a assinatura digital do 

responsável pela empresa, de acordo com os registros da Junta Comercial, e pelo contador. 

Após as assinaturas gera-se e assina-se o requerimento para autenticação dirigido à Junta 

Comercial de sua jurisdição, e transmite-se arquivo com os dados contábeis ao SPED 

(LUNELLI, 2011 p. 22). 

A entrega da ECD é anual, e o prazo é até as 23h 59m do último dia útil do mês de 

junho do ano seguinte aos fatos contábeis. Em caso de cisão, incorporação ou fusão os 

arquivos devem ser entregues até o último dia útil do mês subsequente ao do evento. Não 

haverá a substituição da ECD (livro digital), após a autenticação e envio do SPED, assim 

como igualmente não há previsão legal para a substituição de escrituração em papel, como 

estabelece o art. 5º da Instrução Normativa nº. 107/08 do DNRC. 

Diante disso, é primordial que antes do envio ao SPED, a escrituração seja submetida à 

análise no sentido de detectar erros ou inconsistências nas informações contábeis e fiscais. 

 

2.2.2 Escrituração Fiscal Digital – EFD 

Segundo Duarte (2011, p. 66) a EFD (Escrituração Fiscal Digital) é um arquivo digital 

constituído de um conjunto de informações fiscais como o registro de apuração de impostos 

referente às operações executadas pelo contribuinte, devendo o contribuinte enviar a 

escrituração do(s): registro de entradas; registro de saídas; registro de inventário; registro de 

apuração do IPI; registro de apuração do ICMS; documento controle de crédito de ICMS do 

ativo imobilizado (CIAP).  

A EFD possui periodicidade mensal, e o contribuinte deverá armazenar o arquivo 

digital da mesma será transmitido, observando os requisitos de segurança, autenticidade, 

integridade e validade jurídica, não dispensando o contribuinte de guardar as informações 

contidas nela pelo prazo estabelecido pela lei para a guarda de documentos.  

Sobre o funcionamento da EFD complementa Oliveira (2011, p. 61) a EFD é de uso 

obrigatório para todos os contribuintes do ICMS ou do IPI, que se constitui em um conjunto 

de escrituração de documentos fiscais das unidades federadas e da Secretaria da Receita 

Federal bem como no registro de apuração de impostos referentes às operações e prestações 

praticadas pelo contribuinte.  

No Quadro 1, apresenta-se a obrigatoriedade da entrega da EFD, ressalta-se que a 

Secretaria da Fazenda Estadual, tinha estabelecido o envio a partir de janeiro de 2012 as 



 

empresas da modalidade geral (lucro presumido e real) que estavam obrigadas ao envio do 

Sintregra: 
 

Quadro 1: Obrigatoriedade da EFD 

Faturamento (R$) Obrigatoriedade Entrega 

Acima de 10.800.000 Operações de 2012 

Competências janeiro a agosto, em 17/09/2012, e a partir 

de setembro/2012, entrega até o dia 15 do mês 

subsequente. 

Acima de 7.200.000,00 Operações de 2013 
A partir de janeiro/2013, mensalmente, até o dia 15 do 

mês subsequente. 

Acima de 3.600.000,00 Operações de 2013 
Competências janeiro a junho, em 15/07/2013, e a partir 

de julho/2013, entrega até o dia 15 do mês subsequente. 

Qualquer valor Operações de 2014 
A partir de janeiro/2014, mensalmente, até o dia 15 do 

mês subsequente. 

Fonte: Secretaria da Fazenda do RS 

 

Com base no Quadro 1 verifica-se que o Fisco acabou dando mais prazo para as 

empresas menores se adequarem a EFD devido a complexidade dos dados a serem 

informados. Ressalta-se que o faturamento base para determinação do prazo de entrega da 

EFD corresponde ao ano de 2010. 

Como previsto no SPED, as informações da EFD, após sua transmissão, serão 

compartilhadas com as unidades federadas de localização dos estabelecimentos da empresa. 

Salienta-se que com a nota fiscal eletrônica já tinha o fisco um controle parcial da compra e 

venda das empresas, mas com a EFD eles terão também o controle dos estoques por produto, 

inviabilizando qualquer manobra no intuito de reduzir a tributação ilicitamente (LUNELLI, 

2011, p. 41).  

Conforme Brasil Junior (2011) é possível retificar o arquivo e EFD por outro arquivo, 

substituindo integralmente o original. Não é possível, contudo, a emissão de arquivo 

complementar. 

Ressalta-se ainda a importância de que as empresas mantenham sistemas 

informatizados adequados e pessoal qualificado, os quais permitam a geração de dados fiscais 

confiáveis, para que, desta forma, as organizações não sofram fiscalizações pela apresentação 

de informações geradas erroneamente por sistemas mal parametrizados, ou mesmo, mal 

alimentados pelos colaboradores. 

 

2.2.3 Escrituração Fiscal Digital – EFD Contribuições 

A EFD - Contribuições, instituída pela Instrução Normativa da RFB de nº. 1.052, de 

05 de julho de 2010 da RFB e alterada pela IN 1.252/2013 e trata-se da forma de escrituração 

das contribuições PIS e da COFINS e da contribuição para INSS com base no faturamento, 

em que as pessoas jurídicas obrigadas a essa exigência transmitem ao SPED um arquivo 

digital no qual discriminam as operações das receitas auferidas, assim como os custos, 

despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade. 

Estão obrigadas a gerar e transmitir a EFD- Contribuições, as empresas de acordo com 

o Quadro 2: 
 



 

Quadro 2: Obrigatoriedade do EFD - Contribuições 

Fatos geradores Pessoas Jurídicas Obrigadas 

Ocorridos a partir de 01.01.2012 

(Pis/Pasep e Cofins) 

As pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a 

Renda com base no Lucro Real. 

Ocorridos a partir de 1º de março de 2012 

(Contribuições Previdenciárias) 

As pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas 

nos arts. 7º e 8º da Medida Provisória nº. 540, de 2 de agosto de 

2011, convertida na Lei nº. 12.546, de 2011 

Ocorridos a partir de 1º de abril de 2012 

(Contribuições Previdenciárias) 

As pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas 

nos §§ 3º e 4º do art. 7º e nos incisos III a V do caput do art. 8º 

da Lei nº. 12.546, de 2011. 

Ocorridos a partir de 01.01.2013 

(Pis/Pasep e Cofins) 

As demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre 

a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado. 

Ocorridos a partir de 01.01.2013 

(Pis/Pasep e Cofins) 

As pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei 

nº. 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei nº. 7.102, de 20 de 

junho de 1983 (pessoas jurídicas Financeiras) 

Fonte: Secretaria da Receita Federal – Portal SPED (2013) 

 

A EFD – Contribuições será transmitida mensalmente ao SPED até o 10º (décimo) dia 

útil do 2º (segundo) mês subsequente ao que se refira à escrituração, inclusive nos casos de 

extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial. O prazo para entrega da EFD -

Contribuições será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e 

cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração. 

Pelo observado no Quadro 2, a obrigatoriedade da EFD - Contribuições prevê a 

exigência a partir de janeiro de 2013 para as empresas optantes pelo Lucro Presumido e 

Arbitrado. Por outro lado, ainda não é exigida das empresas optantes ao Simples Nacional. 

A empresa obrigada a EFD - Contribuições deverá gerar, mensalmente, um arquivo 

digital de acordo com leiaute estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 

informando todos os documentos fiscais e demais operações com repercussão no campo de 

incidência das contribuições sociais e dos créditos da não-cumulatividade, referentes a cada 

período de apuração do PIS/Pasep e da COFINS (IN RFB 1.252/2013). 

A EFD - Contribuições como os demais subprojetos do SPED, deverão ser assinados 

digitalmente e ser submetida ao Programa Validador e Assinador. Diferentemente da ECD, a 

pessoa jurídica poderá retificar os arquivos originais da EFD - Contribuições até o ultimo dia 

útil do ano-calendário seguinte ao que se refere a escrituração, sem penalidade e, desde que, 

não tenha sido, em relação às respectivas contribuições sociais do período da escrituração em 

referência:  
a) objeto de exame em procedimento de fiscalização ou de reconhecimento de 

direito creditório de valores objeto de Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de 

Compensação;  

b) intimada de início de procedimento fiscal;  

c) cujos saldos a pagar constantes e relacionados na EFD - Contribuições em 

referência já não tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que importe 

alteração desses saldos (IN RFB 1252/2013). 

 

Inicialmente, as multas estabelecidas pela não apresentação tanto da ECD, quanto da 

EFD - Contribuições no prazo fixado era no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-

calendário ou fração, porém com depois de muita discussão a multa para empresas tributadas 

pelo lucro real foi reduzida para R$ 1.500,00 mensais (SRF, 2013). 

Com base nos dados da EFD - Contribuições serão feitos diversos cruzamentos 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12546-2011.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12546-2011.htm


 

internos e auditorias eletrônicas a fim de identificar situações que requeiram ações de 

fiscalização imediatas. Esses dados também serão de extrema utilidade para realizar estudos 

de impactos a fim de subsidiar projetos que alteram a legislação tributária, com maior 

precisão (SRF, 2013). 

Dessa forma com todos estes projetos de fiscalização exigidos os contribuintes deverão 

cada vez mais planejar seus atos, e realizar planejamento tributário visando alternativas lícitas 

de pagamento menor de tributos, pois qualquer ato não planejado e dentro da lei, poderá 

onerar a empresa com multas severas. 

 

2.2.4 Escrituração Fiscal Digital - EFD – IRPJ 

Segundo Nascimento (2013, p. 84), a EFD – IRPJ está em estudo avançado, e será 

obrigatória para o ano calendário de 2014, a ser apresentada em 2015, eliminando, assim, o 

atual procedimento de entrega da declaração do imposto de renda e da contribuição social das 

pessoas jurídicas - DIPJ. É importante ressaltar que a EFD-IRPJ consolida todos os dados e 

informações constantes nos demais subprojetos do SPED. 

A EFD-IRPJ será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED) até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se 

refira (IN 1353/2013). 

O Guia Prático da EFD-IRPJ, contendo informações de leiaute do arquivo de 

importação, regras de validação aplicáveis aos campos, registros e arquivos, tabelas de 

códigos utilizadas e regras de retificação da EFD-IRPJ, será divulgado pela Cofis por meio de 

Ato Declaratório Executivo publicado no Diário Oficial da União (DOU) (IN 1353, 2013) 

As pessoas jurídicas que apresentarem a EFD-IRPJ ficam dispensadas, em relação aos 

fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014, da escrituração do Livro de Apuração do 

Lucro Real (Lalur) e da entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 

Jurídica (DIPJ) (IN, 1353/2013). 

A não apresentação da EFD-IRPJ nos prazos fixados no art. 4º, ou a sua apresentação 

com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 

da Medida Provisória nº. 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 (IR 1353/2013). 

 

2.2.5 EFD - SOCIAL 

O projeto está em fase de estudos na Receita Federal e nos demais entes públicos 

interessados, tendo como objetivo abranger a escrituração da folha de pagamento e, em uma 

segunda fase, o Livro Registro de Empregados (SPED, 2013). 

Segundo Oda (2013, s/p), da RFB, as características do EFD SOCIAL Escrituração 

digital da folha de pagamento e das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativas 

a todo e qualquer vínculo trabalhista contratado no Brasil.  O e-social, deverá atender as 

necessidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), da Caixa Econômica 

Federal (CEF) e do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

bem como a Justiça do Trabalho, em especial no módulo relativo ao tratamento das ações 

reclamatórias trabalhistas. 

Ainda, conforme o mesmo autor, todos os eventos trabalhistas realizados pelas 

empresas como: admissões, afastamentos temporários, comunicações de aviso prévio, 

comunicações de acidente de trabalho, folha de pagamento; ações judiciais trabalhistas; 

retenções de contribuição previdenciária; contribuições previdenciárias substituídas, 

cooperativas de trabalho, prestação de serviços com cessão de mão de obra, patrocínios a 

associações desportivas que mantenham equipes de futebol profissional, entre outros, deverão 

ser declarados pelas organizações, em tempo real, independente da forma de tributação, e 

nesse caso, também estão incluídas as empresas optantes pelo Simples Nacional. 



 

Segundo Oda (2012), um dos principais objetivos do EFD SOCIAL é de racionalizar e 

uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de 

transmissão única das informações atualmente exigidas por meio de distintas obrigações 

acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores e ainda reduzir o custo de produção, controle e 

disponibilização das informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.  

Na EFD – Social irão constar todos os dados relacionados aos funcionários e tudo que 

envolve a folha de pagamento e imposto INSS e FGTS, admissão até a demissão, com a sua 

implementação, declarações como a RAIS, DIRF e SEFIP, deverão ser extintas. 

 

3 METODOLOGIA 

O delineamento dado à pesquisa consiste no embasamento bibliográfico sobre o tema e 

numa pesquisa de campo, onde foi aplicado um questionário junto aos gestores contábeis e 

fiscais das grandes empresas do segmento metal mecânico localizadas na região de 

abrangência do município de Casca, na região norte do RS, para avaliar o impacto do projeto 

SPED nestas organizações. 

O delineamento dado à pesquisa é de uma pesquisa de campo, para Gil (2006, p. 50) 

que se caracteriza pela interrogação direta junto às pessoas, cujo comportamento se deseja 

conhecer. A pesquisa classifica-se ainda como descritiva, pois possui o propósito de obter 

informações sobre uma determinada população (GIL, 2006). 

O número de empresas deste segmento, de acordo com as prefeituras das cidades de 

Guaporé, Paraí, Vila Maria, Marau, São Domingos do Sul, Nova Bassano, União da Serra, 

Serafina Correa e Gentil, perfaz um total em torno de 60 empresas, mas, como foi 

encaminhado apenas para empresas tributadas pelo lucro real e presumido devido a 

obrigatoriedade do SPED, a amostra corresponde somente a 20 empresas, que representam 

aproximadamente 30% do segmento metal-mecânico nessa área de abrangência. 

Foram enviados 20 (vinte) questionários para a pesquisa e o retorno foi de 16 

(dezesseis) somente, representando 80% da amostra pesquisada. A aplicação e coleta do 

questionário foi realizada no período de maio de 2013 a julho de 2013, sendo encaminhado o 

instrumento de pesquisa para os respondentes nas empresas via e-mail, atribuído como 

respondentes os contadores ou dirigentes. 

O questionário foi composto por 22 questões fechadas, elaboradas de acordo com o 

estudo da Percepção das Empresas de Serviços Contábeis em Relação ao SPED, elaborado 

pela Prosoft Tecnologia Ltda. em 2012 e comparado com as respostas encontradas nesta 

pesquisa. O primeiro bloco buscou identificar o porte das empresas respondentes, o segundo 

bloco o conhecimento das empresas em relação ao SPED e no terceiro bloco, o impacto 

causado pelo projeto SPED. 

A interpretação dos dados foi realizada por meio de análise descritiva com a utilização 

de tabelas, elaboradas a partir do Excel. 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos após a aplicação dos questionários, o 

estudo foi segmentado em três blocos, o primeiro identifica o porte das empresas pesquisadas, 

o segundo bloco analisa o conhecimento das organizações sobre o SPED, e o terceiro e último 

bloco aborda sobre os impactos do SPED nas empresas. 

 

4.1 A identificação do porte da empresa 

O primeiro grupo de questões aborda o cargo do respondente na empresa e o porte da 

empresa pesquisada, as respostas encontram-se apresentadas na Tabela 1: 

 



 

Tabela 1: Identificação do/a Respondente e da Entidade 

1. Formação  Frequência relativa (%) 

a) Ensino Médio 13 

b) Superior Incompleto 31 

c) Superior Completo 56 

2. Especificação do cargo  

a) Contador 38 

b) Diretor 12 

c) Presidente - 

d) Conselheiro - 

e) Coordenador 19 

f) Outro (administrador) 31 

3. Faturamento Anual  

a) 0,00 a R$ 360.000,00 6 

b) R$ 361.000,00 a R$ 3.600.000,00 19 

c) R$ 3.600.001,00 a 10 milhões 13 

d) 10 milhões a 100 milhões 56 

e) 100 milhões a 300 milhões 6 

f) Acima de 300 milhões - 

4. Número de Funcionários  

a) 10 a 100 44 

b) 101 a 500 25 

c) 500 a 1.000 13 

d) 1.000 a 2.000 12 

e) Acima de 2.000 6 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Conforme se verifica na Tabela 1, em relação aos respondentes, a maioria dos 

respondentes, que representa 56% possui ensino superior. Sendo que 38% dos questionários 

foram respondidos pelos contadores e em 31% das empresas os questionários foram 

respondidos pelo administrador.  

Em relação ao porte das empresas respondentes verifica-ser que a maioria, 62% das 

empresas em análise possuem um faturamento anual de 10 milhões a 300 milhões; 

perfazendo-se empresas de médio porte. 

Ainda em relação ao porte, pela classificação do Sebrae, as empresas são de médio e 

grande porte, visto que 57% possuem de 100 a mais de 2.000 funcionários. Segundo esta 

classificação as indústrias são consideradas de médio e grande porte, quando possuem mais de 

99 funcionários (SEBRAE, 2013). 

 

4.2 O conhecimento das empresas em relação ao SPED 

O segundo bloco aborda o conhecimento das empresas em relação SPED, os 

respondentes foram questionados sobre o projeto SPED em suas empresas, o resultado segue 

na Tabela 2: 

 



 

Tabela 2: Sobre o Projeto SPED 

5. Sua empresa está atualmente adequada totalmente ao SPED e seus 

Subprojetos? 
Frequência relativa (%) 

a) Sim 81 

b) Não 19 

6. Sua empresa teve problemas na implementação inicial do SPED?  

a) Sim 69 

b) Não 31 

7. Em sua empresa, você gestor ou seus colaboradores, precisaram 

realizar cursos de aperfeiçoamento sobre o SPED? 
 

a) Sim 81 

b) Não 19 

8. Com o projeto SPED, você acredita que há necessidade de:  

a) Divulgação de Palestras e Cursos sobre o tema 21 

b) Divulgação de Livros, Revistas e Artigos sobre o tema 7 

c) Capacitação na Área Contábil e Fiscal 43 

d) Capacitação na Área de TI 18 

e) Preocupação por parte da administração da empresa 11 

f) Nenhum - 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Quando questionados se sua empresa está atualmente adequada totalmente ao SPED e 

seus subprojetos, 81% dos respondentes afirmaram que estão adequadas para atender aos 

requisitos necessários às informações geradas, conforme se observa na Tabela 2. 

Posteriormente, questionou-se se a empresa teve dificuldades, problemas, na 

implementação do SPED, a grande maioria 69% dos respondentes afirmaram que tiveram 

problemas no início ou quando dos primeiros envios, fato esse que enseja melhores 

adequações internas 

Por terem apresentado dificuldades, 81% dos respondentes disseram ter realizado 

cursos de aperfeiçoamento sobre SPED, tanto para os gestores como também os 

colaboradores. Em relação a qual o conteúdo a ser estudado dentro das organizações, 43% 

responderam que há necessidade de mais capacitação nas áreas contábil e fiscal. 

 

4.3 Os impactos causados pelo projeto SPED nas empresas 

A partir da implementação do SPED e seus subprojetos, automaticamente algum 

impacto foi gerado. A partir daí, questionou-se os respondentes quanto a esses impactos, que 

pode ser verificado na Tabela 3: 

 

Tabela 3: Impactos na Empresa com a Implementação do SPED 

9. Quais foram os principais investimentos feitos pela empresa? Frequência relativa (%) 

a) Profissionais 09 

b) Treinamentos 35 

c) Consultoria Externa 17 

d) Sistema 35 

e) Nenhum 04 

10. O aumento na qualidade das informações se da por meio dê:  

a) Treinamentos 50 

b) Consultoria Externa 22 

c) Soluções específicas para validação e auditoria 17 

d) Nenhum, mas vê necessidade 11 

e) Nenhum, pois não vê necessidade - 

11. Houve necessidade de troca de software?  

a) Sim 44 

b) Não 56 



 

12. Sua empresa possui todas as informações necessárias à geração do 

SPED no sistema? 
 

a) Sim 44 

b) Não. Foram necessárias informações adicionais 56 

13. Com a implementação do SPED necessitou a contratação de mais 

funcionários? 
 

a) Sim 19 

b) Não 81 

14. Com a inclusão do SPED houve reajustes nos salários dos funcionários 

deste setor? 
 

a) Foram Feitos 12 

b) Foram Propostos 19 

c) Não Houve 69 

15. A partir da implementação do projeto SPED, há maior acessibilidade 

e confiança nas informações divulgadas? 
 

a) Sim 94 

b) Não 06 

16. Referente a entrega dos arquivos SPED, em sua empresa:  

a) Foram entregues no prazo, sem erros 50 

b) Foram entregues no prazo, com erros 25 

c) Não foram entregues no prazo 13 

d) Não havia arquivos obrigatórios a serem entregue 12 

17. Qual o módulo do SPED apresentou maior dificuldade?  

a) NF-e 17 

b) CT-e 05 

c) ECD - 

d) SPED Fiscal 50 

e) EFD Contribuições 28 

18. O SPED trouxe benefícios quanto a melhorias gerenciais, de controle, 

redução de erros, qualidade de informações: 
 

a) Sim 94 

b) Não 06 

19. Como você avalia o processo de orientações e preparo das informações 

para o SPED? 
 

a) Baixa Complexidade - 

b) Média Complexidade 63 

c) Alta Complexidade 25 

d) Altíssima Complexidade 12 

20. Já percebeu algum procedimento de fiscalização estadual ou federal 

baseado no SPED? 
 

a) Sim 50 

b) Não 50 

21. Na sua empresa, qual a avaliação referente ao impacto do SPED?  

a) Positivo 100 

b) Negativo - 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Percebe-se pela Tabela 3, que os dois principais investimentos das empresas foram 

com treinamentos e sistemas, representando 35% cada, ou seja, 70% dos respondentes tiveram 

custos, principalmente com sistemas, em função dos ajustes e parametrizações necessárias 

para atendimento do leiaute do SPED. Também 17% das empresas investiram em consultorias 

externas com expertise nas questões fiscais.  

Segundo os dados da pesquisa, a melhoria da qualidade das informações ocorreu 

segundo 50% das empresas devido aos treinamentos realizados e 22% dos respondentes 

entendem que foi pelas instruções obtidas de consultorias externas. Por isso, verifica-se uma 

demanda das empresas por consultorias.  



 

Ao serem questionados quanto à troca de sistemas em decorrência do SPED e seus 

subprojetos, 56% das empresas não necessitaram de troca, enquanto que em 44% das 

empresas tiveram necessidade de um novo sistema, representando quase metade das 

empresas. 

Quanto às informações necessárias para gerar o SPED, 56% das empresas pesquisadas 

necessitaram de informações adicionais além daquelas geradas pelo sistema fiscal, que devem 

ser incluídas manualmente pelo funcionário responsável pelo envio. 

Apesar da complexidade das informações a serem prestadas nas obrigações acessórias 

do projeto SPED, 81% das empresas relatam que não necessitaram contratar novos 

funcionários e também 69% das respondentes relatam que não houve necessidade de ajustes 

nos valores dos salários. 

Em relação a qualidade das informações, cerca de  94% dos pesquisados afirmaram ter 

maior acessibilidade e confiança nas informações divulgadas a partir da implementação do 

SPED. Este dado é bem importante, visto que as autoridades fiscais, em notícias 

frequentemente divulgadas relatam que as informações dos SPED ainda não estão adequadas 

e, portanto não estão dispensando as empresas da entrega de outras obrigações acessórias.  

Quanto ao prazo de entrega dos arquivos do projeto SPED nas empresas em análise, 

pode-se perceber que 50% relataram ter conseguido e estar conseguindo entregar no prazo 

sem erros, já 25% entregou no prazo com erros e, posteriormente, tiveram que ratificar, e 

ainda 13% das empresas não conseguiram entregar no prazo. 

O SPED Fiscal foi o módulo que segundo 50% dos respondentes foi o que trouxe mais 

dificuldades de implementação, seguido do EFD Contribuições com 28% das respostas dos 

questionados. Entretanto, 94% dos questionados afirma que o SPED trouxe benefícios quanto 

a melhorias gerenciais, de controle, redução de erros e qualidade de informações. 

Em relação a complexidade do processo de orientação e preparo das informações para 

o SPED, 63% consideraram como de média complexidade e 37% de alta e altíssima 

complexidade. 

Das 16 empresas questionadas, 50% delas, ou seja, 8 empresas já perceberam 

fiscalização estadual ou federal baseada no SPED, ou seja, as intimações já estão chegando 

nas empresas por conta dos projetos do SPED. 

Mas apesar de todos os impactos, dificuldades, retificações, multas e agora a 

fiscalização, 100% das empresas pesquisadas avaliam o SPED e seus subprojetos como 

positivo para a empresa. 

 

4.4 Comparativo da pesquisa com empresas do segmento metal mecânico com a 

pesquisa da PROSOFT realizada em empresas contábeis (escritórios) 

 A pesquisa realizada pela Prosoft buscou aprofundar as investigações sobre os reflexos 

do SPED, mostrando a rotina das empresas contábeis em relação ao SPED. A pesquisa foi 

realizada em empresas de serviços contábeis, diferentemente da pesquisa realizada neste 

trabalho que enfatizou as empresas do setor metal – mecânico. Sendo assim, alguns 

questionamentos foram modificados. 

 Quando questionados sobre os principais investimentos realizados pela empresa, os 

escritórios contábeis responderam que foram investimentos em treinamentos da equipe, 

seguidos dos investimentos em sistemas, com 83,8% e 67,5%, respectivamente. Os 

investimentos nos profissionais envolvidos também foram significativos, representando 

58,9%. Apenas 4,8% das empresas contábeis declaram que não precisaram fazer nenhum tipo 

de investimento. Ao comparar os resultados das duas pesquisas pode-se perceber que os 

principais investimentos realizados foram os mesmos. 

 A maneira pela qual se dá o aumento na qualidade das informações nas empresas 

contábeis é por treinamentos, o que representa 62,1%, seguida por soluções específicas para 



 

validação e auditoria com 44,3%, esses atributos também são verificados nas empresas metais 

mecânicas. Além destas as empresas do ramo metal mecânico destaca a contratação de 

consultorias externas, com um índice de 22%. 

 Ao questionar sobre a troca de software, 77% dos respondentes da pesquisa da Prosoft 

afirmaram que não necessitaram da troca, uma vez que as empresas contábeis já se 

encontravam preparadas para o SPED. Entre as empresas metais mecânicas 44% relatou a 

necessidade de troca de sistema com o novo formato do sistema. 

 Dos respondentes das empresas do setor metal mecânico 56% afirmaram que não 

havia todas as informações necessárias para a geração do SPED no sistema, sendo assim 

necessitaram de informações adicionais. Da mesma forma, as empresas do setor de serviços 

contábeis afirmaram que 83% dos seus clientes necessitaram de informações adicionais para 

cumprir com as obrigações. 

 Quando as empresas do setor metal mecânico foram questionadas quanto a entrega dos 

arquivos, 50% delas responderam que foram entregues no prazo, sem erros. Ao questionar as 

empresas contábeis sobre a entrega dos arquivos, 50% delas afirmaram terem entregado no 

prazo com erros, tendo assim que serem retificados, sendo que um fato que chama atenção é 

que 7% dos arquivos não foram entregues e serão sujeitos a multas e penalidades pela falta de 

entrega, número que também preocupa nas empresas metais mecânica, visto que 13% relatam 

que não conseguiram entregar no prazo os arquivos. 

 Para 50% dos respondentes das empresas metais-mecânicas, o módulo que mais 

apresentou dificuldade foi o SPED Fiscal, seguido pelo EFD Contribuições com 28% das 

respostas. Já nas empresas de serviços contábeis 64% dos entrevistados afirmaram ter 

apresentado mais dificuldade no EFD Contribuições, seguido de 28% no módulo do SPED 

Fiscal. Percebe-se, portanto, que os dois módulos são os que apresentam maior dificuldade 

para as empresas. 

 Segundo 94% das empresas metais mecânicas, o SPED trouxe benefícios quanto a 

melhorias gerenciais, de controle, redução de erros e qualidade de informações. Enquanto, nas 

empresas de serviços contábeis, 80% não notaram essas melhorias que deveriam ser um dos 

principais reflexos do SPED. 

 Em relação a complexidade do processo de orientação e preparo das informações para 

o SPED, 63% consideram como de média complexidade e, 37% de alta e altíssima 

complexidade ao se questionar as empresas do ramo metal-mecânico. Já nas empresas de 

serviços contábeis 48% consideram como alta complexidade e 27% encaram como altíssima 

complexidade. 

 Ao serem questionadas sobre a percepção de algum procedimento de fiscalização 

estadual ou federal baseado no SPED, apenas 17% das empresas de serviços contábeis já 

perceberam atuação do fisco, sendo que 50% das empresas metais mecânicas já perceberam 

este tipo de procedimento. Este número pode ter aumento pelo fato dos questionários terem 

sido aplicados nas empresas de serviços contábeis em 2012 e nas empresas metais mecânicas 

no ano de 2013, podendo assim, ter aumentado a fiscalização quanto ao projeto do SPED.  

 Ao serem questionados sobre o impacto do SPED, 100% das empresas do ramo metal 

mecânico afirmam ter um impacto positivo enquanto, apenas 82% das empresas de serviços 

contábeis afirmaram que o SPED possui um impacto positivo para o país. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa forma, cada vez mais a gestão fiscal deve fazer parte da agenda dos executivos e 

contadores, pois, receber e analisar os demonstrativos financeiros e fiscais não é mais o 

suficiente; eles precisam estar seguros da qualidade das informações que os compõem e dos 

procedimentos adotados na sua confecção e, para isto, além de um planejamento tributário 

adequado devem adotar controles internos, através de ERP e da contratação de pessoal 



 

habilitado (chamado pelos autores de capital humano), que assegurem essa qualidade. 

O estudo foi realizado com o intuito de verificar qual o impacto da obrigatoriedade da 

adoção dos subprojetos do SPED no cotidiano das empresas do segmento metal mecânico da 

região de Casca no norte do Rio Grande do Sul. Sendo assim, a pesquisa realizada em uma 

amostra de 30% das empresas metais-mecânicas, correspondentes as de maior porte, procurou 

avaliar o conhecimento das empresas em relação ao SPED e o impacto gerado por este projeto 

nestas organizações, nesse contexto verificou-se que 69% das empresas relataram que 

enfrentaram dificuldades quando da implementação inicial do SPED. 

Percebeu-se assim que os profissionais que atuam na empresa passaram por 

dificuldades na adaptação, necessitaram de capacitação nas mais diversas áreas. Algumas 

empresas investiram não somente em seu patrimônio, mas em seus profissionais, fornecendo a 

eles treinamentos, cursos que contribuíram para o enriquecimento de suas experiências, o que 

será em benefício às próprias empresas. 

Dentre as principais evidências dos impactos que o SPED trouxe as empresas 

pesquisadas, foi de que em 81% delas relatam que necessitaram realizar cursos e treinamentos 

para aperfeiçoamento em SPED. Outro investimento necessário segundo 35% das empresas 

foi na melhoria do sistema de informação, sendo que 44% destas empresas relatam inclusive 

que necessitaram trocar o sistema. 

Os respondentes relatam que a melhoria da qualidade das informações ocorreu devido 

aos treinamentos realizados pelos funcionários e gestores em 50% das empresas e 22% pelas 

instruções obtidas das consultorias externas. A partir desta melhoria, percebeu-se uma maior 

acessibilidade e confiança nas informações divulgadas a partir da implementação do SPED.  

Os módulos que mais necessitam de treinamentos e consultoria foram o SPED Fiscal e 

o EFD Contribuições, os quais apresentaram mais dificuldades, mas mesmo assim pode-se 

afirmar que o SPED trouxe benefícios para 94% das empresas quanto às melhorias gerenciais, 

de controle, redução de erros e qualidade de informações. 

Segundo 25% dos respondentes devido a complexidade dos dados e informações a 

serem enviadas, o SPED foi entregue com erros e necessitará ser retificado, e ainda 13% dos 

respondentes não conseguiram enviar as declarações no prazo, e terão que arcar com multas. 

Outra evidência já observada pelas empresas é de que 50% dos respondentes já percebeu 

processos de fiscalização. 

Apesar das dificuldades enfrentadas até aqui, e que ainda irão aparecer com os novos 

subprojetos, 100% das empresas respondentes consideram o SPED como positivo para suas 

empresas, pois acima de tudo trás uma melhoria nos controles e qualidade das informações, 

aumentando e valorizando a profissão contábil, e a importância da contabilidade, 

especialmente na área de atuação tributária. 
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