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RESUMO 

A partir de 2007 com a criação do Projeto SPED, a Receita Federal vem exigindo a entrega de 

obrigações acessórias de forma eletrônica. A era digital atingiu a contabilidade e 

principalmente a área fiscal. O conhecimento deste ambiente, dos processos, das rotinas, das 

informações, bem como o entendimento da repercussão destes deve estar presente no 

cotidiano do profissional contábil desde a sua vida acadêmica. Nesse contexto este estudo 

objetivou analisar o conhecimento dos concluintes do curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis do norte do Rio Grande do Sul sobre o Projeto SPED. A pesquisa classifica-se 

como descritiva, com abordagem quantitativa, realizada através de um levantamento junto aos 

alunos concluintes, com propósito de diagnosticar o nível de conhecimento destes alunos 

sobre o tema. Ao final do estudo se verificou que 43% dos alunos questionados atuam na área 

contábil, 59% dizem conhecer o SPED, mas nas questões específicas, cerca de metade dos 

alunos relata não ter conhecimento sobre questões básicas do projeto. O subprojeto mais 

conhecido é a EFD-Fiscal com 68% e o menos conhecido e a ECF a qual somente 14% dos 

alunos mencionaram. Por fim, percebe-se que os acadêmicos que atuam na área contábil têm 

maior conhecimento sobre o SPED e seus subprojetos do que aqueles que não atuam na área 

contábil. 
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Área temática do evento (IC): Contabilidade para Usuários Externos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Receita Federal Brasil, (2007) o SPED, consiste na modernização do 

sistema atual e 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 sua validade jurídica dos 

mesmos apenas na sua forma digital.  

O cenário digital criado pelo projeto SPED, é o ambiente no qual todas as informações 

contábeis e fiscais serão enviadas ao fisco, e assim, os profissionais da área contábil devem 

conhecer, dominar e se habituar a ele. A era da informação digital veio para ficar e facilitar os 

trabalhos do fisco, obrigando automaticamente que os contadores a se enquadrarem em um 



 
 

 

novo nível de exigência e de entrega de informações. É de conhecimento da classe contábil 

que todas as obrigações acessórias serão incluídas no projeto SPED. 

Neste contexto, entende-se que é importante que os contadores, e principalmente os 

alunos finalistas dos cursos de ciências contábeis, entendam destas declarações, seus reflexos 

tributários e contábeis para as empresas, para poderem atuar no mercado de trabalho. Assim, o 

problema de pesquisa que este artigo busca responder é: Qual o nível de conhecimentos dos 

acadêmicos do sétimo e oitavo nível da graduação de ciências contábeis da região norte 

do RS com relação ao Projeto SPED? 

Para atender ao objetivo geral, são necessários os seguintes objetivos específicos: a) 

analisar o conhecimento dos estudantes sobre as particularidades do SPED e de cada projeto; 

b) averiguar o conhecimento dos estudantes sobre quais empresas estão obrigadas a enviar as 

obrigações acessórias, prazos e multas. c) comparar o conhecimento dos estudantes que 

trabalham no setor contábil com alunos que não atuam no ramo da contabilidade. 

Esta é uma nova fase para os contadores, e entende-se que o SPED modificou 

contingencialmente o trabalho dos contadores, dessa forma justifica-se este estudo no sentido 

de analisar se as instituições de ensino incluíram este assunto em suas grades curriculares e se 

os próprios acadêmicos buscaram se atualizar sobre o tema. 

O estudo pretende identificar se as instituições de ensino estão trabalhando estes 

assuntos com os acadêmicos, se trabalhar na área contábil e fiscal tem influência no 

conhecimento demonstrado pelos acadêmicos e comparar as instituições de ensino da região 

norte. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capitulo, será apresentado alguns tipos de escriturações eletrônicas que estão 

dentro do projeto SPED. Serão abordados conceitos, prazos e multas cujas empresas devem 

seguir e se adaptar a cada escrituração.  

 

2.1 Contabilidade Tributária 

A contabilidade tributária é o ramo da ciência contábil, que tem por objetivo aplicar na 

pratica conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade associada à legislação 

tributária, de forma simultânea e adequada. Para que a contabilidade de uma empresa seja 

adequada, é necessário observar o segmento e o funcionamento de suas atividades. (Fabretti, 

2009). 

Para Oliveira et al. (2011 p. 17) com tantas modificações nestas últimas décadas a 

contabilidade teve que se adaptar a um novo ambiente. Hoje os tributos de uma empresa são 

fiscalizados praticamente em tempo real pelo fisco, pois o sistema de informação permite que 

isso possa acontecer. Portanto é nítido que os contadores mais atualizados farão a 

contabilidade tributária com o máximo de certeza possível, não dando chance para erros que 

dão origem às multas.  

Neste cenário a gestão tributária da empresa é importante, onde Nascimento e 

Reginato (2007, p. 236) conceituam gestão tributária como um conjunto de ações e processos 

usados para controle dos aspectos tributários. Tal gestão tem a finalidade de planejar, adequar 

e implementar operações que tenham relação com qualquer tipo de tributação, levando sempre 

em consideração os fatores determinantes da gestão tributária da empresa a partir de uma 

visão sistêmica da organização 

No enfoque proposto por Oliveira, Perez Jr. e Silva (2008, p. 209) o controller 

precisará conhecer com grande profundidade e legislação tributária, para poder planejar a 



 
 

 

melhor alternativa na busca da eficácia e eficiência. O planejamento tributário estratégico é o 

estudo das alternativas lícitas de determinada operação, antes do fato gerador, para que o 

contribuinte possa encontrar o menor ônus tributário de maneira a reduzir a carga fiscal.  

A profissão de contador vem requerendo cada vez mais conhecimento e habilidade 

com a tecnologia, pois além de apurar todos os impostos, cuja esta é obrigação principal, 

posteriormente vem às obrigações acessórias sendo que estas estão praticamente todas no 

projeto SPED.  

 

2.2 Sistemas De Informações 

Padoveze (2010) explica que o sistema de informação é como um conjunto de recursos 

humanos, materiais, tecnológicos e financeiros agregados a uma sequência lógica para o 

processamento dos dados e tradução em informações, permitindo as organizações o 

cumprimento de seus objetivos principais. 

Mossimann e Fish (1999, p. 54), explicam que o sistema de informação pode ser visto 

como uma rede de alimentação de informações para a tomada de decisões dos gestores em 

cada uma das áreas da organização e na empresa como um todo. Os autores também mostram 

que o sistema de informações pode ser dividido em dois grandes grupos, sistema de apoio às 

operações: com a finalidade de processar transações, referentes a operações; sistema de apoio 

à gestão: auxilia no processo decisório. 

Segundo Pereira (2003 apud Cordeiro, 2014) um sistema de informação contábil é 

unificado dentro de uma organização, que emprega os recursos físicos e outros componentes 

para transformar dados econômicos em informações contábeis, visando satisfazer as 

necessidades de informações de vários usuários. 

Contudo o sistema de informação tem por atribuição principal auxiliar os gestores na 

tomada de decisão, sendo que o mesmo deve ter todas as ferramentas do qual a empresa 

necessite, trazendo com precisão, qualidade e confiabilidade as informações geradas. 

 

2.3 Projeto Sped – Sistema Público De Escritação Digital 

O SPED foi criado através do Decreto nº. 6.022, de 22 de janeiro de 2007, definindo o 

mesmo como uma ferramenta que visa unificar as atividades de recepção, validação, 

armazenamento e autenticação de livros e documentos que venham a integrar a escrituração 

contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive as empresas imunes ou 

isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações. (Brasil, 2015). 

“O SPED consiste em um programa de modernização da sistemática de cumprimento 

das obrigações acessórias, em que as empresas se tornam obrigadas a emitir, de forma 

padronizada e em meio digital, seus livros e documentos contábeis e fiscais garantindo a 

validade jurídica”. (SPED, 2015, s/p) 

O SPED é um programa que possui várias subdivisões, sendo elas SPED Contábil 

(ECD), SPED Fiscal (EFD), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 

(NFS-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), EFD – Contribuições, Escrituração 

Contábil e Fiscal (ECF), e em breve, E-Social (folha de pagamento) e E-Financeira, da 

movimentação bancária. Cada projeto possui uma estrutura própria, sendo que alguns estão 

em andamento e outros estão em fase de testes. (SPED, 2015) 

Para Nascimento (2013, p. 67) dentre os diversos objetivos estabelecidos pela Receita 

Federal do Brasil em relação ao SPED, os mais relevantes que o contribuinte deverá levar em 

conta são a unificação da plataforma de informações contábeis e fiscais do contribuinte 

deixando ao alcance das entidades fiscalizadoras, uniformização das obrigações acessórias 



 
 

 

para os contribuintes, de modo que possa diminuir os esforços do contribuinte de enviar ao 

fisco diversas evidências quanto ao cumprimento da obrigação principal, tornar mais rápida a 

identificação de sonegação fiscal com a melhoria dos processos, ter rapidez no acesso às 

informações e à auditoria fiscal mais efetiva das operações com o cruzamento de dados.  

Portanto, os subprojetos do SPED abordados neste trabalho serão: NFE (Nota Fiscal 

Eletrônica), ECD (Escrituração Contábil Digital), EFD (Escrituração Fiscal Digital), EFD – 

Contribuições (Escrituração Fiscal Digital), E-Lalur (Livro de Apuração do Lucro Real) e por 

fim o E-Social. 

 

2.3.1 Nota Fiscal Eletrônica – NFE 

Com a informação digital o fisco disponibilizou à sociedade uma maneira mais fácil e 

prática para emitir as notas fiscais, a nota fiscal eletrônica. Sendo assim, a Secretaria da 

Fazenda (2015), conceitua a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência 

apenas digital, emitido e fazendo seu armazenamento eletronicamente, com o objetivo de 

documentar, para fins fiscais, as operações de circulação de mercadorias ou prestações de 

serviços, ocorrido entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do 

remetente (garantia de autoria e de integridade) e a autorização de uso fornecida pelo Fisco, 

antes da ocorrência do fato gerador.  

Há muitas vantagens do uso da nota fiscal eletrônica para empresas compradoras, 

empresas vendedoras, sociedade em geral, contabilistas e fisco. De modo geral os benefícios 

são as reduções de custo com impressão de papel, redução de custo de armazenamento dos 

documentos fiscais, eliminação de digitação do documento fiscal na recepção da mercadoria, 

entre outros. (Borba, Petrini, Wiedenhoft, 2013). 

Negruni (2015) destaca que a nota fiscal do consumidor eletrônica é um caso exemplar 

de obrigação com alto retorno para as empresas. O SPED finalmente chegou ao consumidor 

final, mas isso não deve ser visto apenas pela ótica de obrigação a ser cumprida, pois se trata 

de um projeto urgente, capaz de eliminar muita burocracia, reduzir custos e trazer ganhos aos 

lojistas, causando uma excelente percepção de modernidade na hora da compra. 

 

2.3.2 Escrituração Contábil Digital – ECD 

O conceito que Receita Federal (2015) menciona, que a Escrituração Contábil Digital 

(ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por finalidade a substituição da escrituração 

em papel pela escrituração transmitida via arquivo digital, os seguintes livros: livro Diário e 

seus auxiliares se houverem; livro Razão e seus auxiliares se houverem; Balancetes Diários, 

Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.  

No entendimento de Oliveira (2011, p. 161) “a ECD (Escrituração Contábil Digital) é 

um complemento do SPED para que o governo tenha acesso às informações contábeis da 

empresa”. 

Segundo a Fazenda (2013) que menciona o art. 3º da Instrução Normativa nº 

1.420/2013, cita as empresas obrigadas a ECD: 

I - as pessoas jurídicas sujeitas à tributação no lucro real; 

II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a 

título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF),  

III - as pessoas jurídicas imunes e isentas, que em relação aos fatos ocorridos no ano 

calendário tenham sido obrigadas à apresentação da EFD Contribuições; e  

IV - as Sociedades de Conta de Participação, como livros auxiliares do sócio ostensivo. 

Para as outras sociedades empresárias a ECD é facultativa. As sociedades simples e as 



 
 

 

microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional estão 

dispensadas desta obrigação.  

O Manual de Orientação do Leiatue da ECD, atualizado em 2015, descreve que para o 

período da escrituração de uma empresa em na situação normal, deverá entregar no último dia 

do mês de junho do ano seguinte.  

Para Negruni (2015), as pessoas jurídicas que não apresentarem a ECD no prazo 

fixado, estão sujeitas a aplicação de multas, sendo R$ 500,00 por mês calendário ou fração, às 

pessoas jurídicas em início de atividade, ou imunes e isentas ou que, na última declaração 

apresentada, tenham apurado lucro presumido ou optado pelo simples nacional. Para as 

pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real ou lucro arbitrado, a multa é de R$ 1.500,00 por 

mês calendário ou fração  

A ECD transmite o livro diário e seus auxiliares, livro razão, balancetes diários, 

balanços e fichas de lançamento, permitindo ao fisco uma gama de informações das empresas, 

podendo este fiscalizar através dos cruzamentos feitos pelo sistema da receita federal a 

movimentação da empresa. 

 

2.3.3 Escrituração Fiscal Digital – EFD 

A EFD é um arquivo digital que foi criado em 2009 para os contribuintes do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e/ou do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e substitui os livros fiscais (entrada, saída, apuração, inventário, registro 

de apuração de IPI e registro de apuração do ICMS) e a Declaração de Informações do 

Contribuinte (DIC). Desde então os contribuintes foram integrados a um calendário de 

obrigatoriedade de forma gradativa, de acordo com o faturamento da empresa. (Negruni, 

2014). 

Na percepção de Oliveira (2011, p. 64) é “importante explicar que o arquivo é gerado 

a partir do sistema, significando que as informações não serão preenchidas manualmente, isto 

é, a geração tem que ser automática”. 

De acordo com a legislação tributária, deixar de enviar as informações ao Fiscal ou 

enviá-las de forma incompleta se configura omissão e o contribuinte é passível de sanções. A 

EFD é um dos projetos do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e garante a 

padronização, a racionalização e o compartilhamento das informações fiscais digitais, 

integrando todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a substituição do documento em 

papel pelo eletrônico. (Negruni, 2014). 

Para Toledo, Muraro e Ziz (2014), “Ressalta-se que no ano de 2014 foram incluídas 

todas as empresas de modalidade geral, ou seja, aquelas tributadas, pelo lucro real ou 

presumido, independentemente do faturamento, ficando excluídas apenas as empresas 

optantes pelo simples nacional”.  

Sendo assim, com a EFD-Fiscal, ficou mais difícil dos empresários burlarem o fisco, 

pois essa escrituração tem por objetivo erradicar a pratica de nota fiscal espelhada, calçada, 

meia nota, dublada e subfaturada, além da manipulação dos estoques pelo inventário físico.  

 

2.3.4 EFD – Contribuições 

Para a Receita Federal (2015), a EFD-Contribuições diz respeito a um arquivo digital 

instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas 

jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos 

regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e 

operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e 



 
 

 

aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade, e ainda sobre a contribuição 

previdenciária calculada sobre o faturamento. 

Ficaram obrigadas a adotar a EFD-Contribuições, todas as pessoas jurídicas sujeitas à 

apuração das referidas contribuições sociais, incidentes sobre o faturamento e a receita, nos 

regimes não cumulativo e cumulativo, com base nos prazos de obrigatoriedade, definidos na 

Instrução Normativa RFB nº. 1.252/2012 as empresas de lucro real, empresas de lucro 

presumido ou arbitrado e contribuição previdenciária. 

O arquivo digital conterá as informações referentes às operações praticadas e 

incorridas em cada período de apuração mensal e será transmitido até o 10º (décimo) dia útil 

do 2º (segundo) mês subsequente ao mês de referência da escrituração digital. (Receita 

Federal, 2015). 

A Lei nº. 12.873, de 24 de outubro de 2013, estabeleceu penalidades pela não entrega 

de arquivos digitais do Sped, pelo atraso na entrega ou por sua inexatidão, sendo iguais as 

multas da ECD, ou seja, R$ 500,00 para lucro presumido e R$ 1.500,00 para empresas 

tributadas pelo lucro real. 

Portanto com base nos dados da EFD-Contribuições a receita federal poderá realizar 

os mais diversos cruzamentos internos e auditorias eletrônicas a fim de identificar algumas 

situações de fiscalização imediata.  

 

2.3.5 ECF – Escrituração Contábil Fiscal 

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituirá a Declaração de Informações 

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega 

prevista para o dia trinta de setembro de 2015.  

Conforme a Receita Federal do Brasil (2014) é obrigada ao preenchimento da ECF 

todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, 

lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto: às pessoas jurídicas optantes pelo Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional, aos órgãos públicos, às autarquias e às 

fundações públicas, e às pessoas jurídicas inativas).  

A Receita Federal do Brasil (2014) menciona também que há de se ressaltar que, caso 

a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá 

preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia 

ostensiva e um código criado pela própria pessoa jurídica para identificação de cada SCP de 

forma unívoca.  

Na ECF haverá o preenchimento e controle, por meio de validações, das partes A e B 

do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e do Livro Eletrônico de Apuração 

da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs). Todos os saldos informados nesses livros também 

serão controlados e, no caso da parte B, haverá o batimento de saldos de um ano para outro, a 

ECF também apresentará as fichas de informações econômicas e de informações gerais em 

novo formato de preenchimento para as empresas. (Receita Federal do Brasil, 2014). 

 

2.3.6 ECF – Escrituração Contábil e Fiscal 

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituirá a Declaração de Informações 

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega 

prevista para o último dia útil do mês de julho de 2015.  



 
 

 

Conforme a Receita Federal do Brasil (2014) são obrigadas ao preenchimento da ECF 

todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, 

lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto:  

I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006;  

II - aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; e  

III - às pessoas jurídicas inativas de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.306, de 

27 de dezembro de 2012.  

 Para Duarte (2011) o principal objetivo do e-LALUR é eliminar a redundância de 

informações existentes na escrituração contábil, no LALUR (Livro de Apuração do Lucro 

Real) e na DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica), 

facilitando o cumprimento da obrigação acessória que são exigidas. 

 Todas as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real, de qualquer tipo societário 

adotado, estão obrigadas a elaborar, ao final de cada período de apuração do imposto de renda 

(trimestral ou anual), com observância das leis comerciais as seguintes demonstrações 

financeiras: balanço patrimonial; demonstração do resultado do período; e demonstração dos 

lucros ou prejuízos acumulados. (Brasil, 2011) 

 As multas por falta de entrega ou por erros de ou omissões depois da lei 12.973/14 

são: 

 De acordo com o inciso I, para não apresentação do livro, apresentação em atraso ou 

com informações inexatas, incorretas ou omissas: de 0,25% por mês-calendário ou fração, do 

lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL, no período a que se refere a apuração, limitada a 10%, 

e o inciso II apresenta que será a multa de 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem 

reais), do valor omitido, inexato ou incorreto. 

 Sendo assim, as empresas do lucro real devem estar atentas com os cálculos para a 

entrega do livro de apuração, pois caso eles sejam entregues com erros ou a não entrega para a 

receita, a empresa será punida de forma mais drástica. 

 

 

2.3.7 E-Social 

O projeto e-Social começou em 2009 quando deixou de ser um subprojeto do Sped e 

criou-se um comitê gestor próprio, composto pelos representantes dos órgãos envolvidos. Esta 

mudança proporcionou a independência necessária para a definição dos temas técnicos, 

operacionais e estruturais. (Duarte, 2015). 

As principais atividades do e-Social são: cadastramento de trabalhadores, eventos 

trabalhistas diversos, tais como: (admissão, demissão, afastamento, aviso prévio, férias, 

comunicação de acidente de trabalho, mudança de salário, obrigações de medicina do 

trabalho, folha de pagamento, ações judiciais trabalhistas, retenções de contribuições 

previdenciárias), imposto de renda retido na fonte e informações sobre FGTS. (Manual de 

Orientação do Esocial, 2015).  

O Manual do e-Social (2015), que estão obrigados a entregar o e-Social, todos os 

empregadores e ainda ressalta que os eventos iniciais deverão obedecer às seguintes prazos: 

prestar informações sobre à identificação do empregador, de seus estabelecimentos e obras da 

construção civil deverão ser enviadas previamente à transmissão de outras informações; ceder 

informações relativas aos vínculos mantidos no momento do início da obrigatoriedade da 

utilização do e-Social deverão ser transmitidas antes do envio de qualquer evento periódico ou 



 
 

 

não periódico e até o final do 1º mês de sua obrigatoriedade.  

O e-Social surgiu para deixar o sistema trabalhista muito mais transparente, tanto para 

o fisco quanto para o próprio colaborador, pois os mesmos poderão verificar no sistema do 

programa a situação cadastral atual de cada trabalhador. 

 

3 METODOLOGIA 

Este estudo busca identificar o grau de conhecimento dos acadêmicos finalistas das 

universidades do norte do estado do RS com relação ao SPED, identificando se esse 

conhecimento está sendo adquirido, na sala de aula, ou em escritórios contábeis e empresas. 

Esta pesquisa, conforme Gil (2002, p. 42), se classifica como uma pesquisa descritiva, 

que tem por objetivo descrever uma determinada população, ou então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Uma das características mais significantes está na utilização de coleta 

de dados e a observação sistemática.  

Quanto a abordagem do problema, a presente pesquisa se classifica em quantitativa, 

que segundo Diehl e Tatim (2004), se caracteriza pelo recurso da quantificação tanto na coleta 

de dados, e também no tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas, como 

percentual, média, desvio-padra, entre outras. Tudo isso visa garantir resultados e evitar 

distorções de análise e interpretação, possibilitando uma margem de segurança maior quanto 

as inerências.  

Em relação ao propósito, esta pesquisa é definida como uma pesquisa diagnóstico na 

qual Diehl e Tatim (2004, p. 57), mencionam que há muitas possibilidades de projetos que 

visam ao diagnóstico interno, ou do próprio ambiente da organização da empresa em todas as 

áreas. As pesquisas que têm como meta o diagnóstico da organização, geralmente não 

acarretam custos muito altos, mas são dificultadas pela questão da confiabilidade dos dados 

que nelas existem.  

Com relação procedimento técnico esta pesquisa se define como levantamento, que 

conforme Gil (2004) é uma forma de pesquisa da qual se recolhe informações dos integrantes 

do universo a ser pesquisado. Porém, na maioria dos levantamentos não são pesquisados todos 

os integrantes, devido às dificuldades materiais que envolvem sua realização.  

A população pesquisada foram os estudantes concluintes do sétimo e oitavo semestre 

do curso de graduação presencial em Ciências Contábeis de quatro instituições de ensino do 

norte do Rio Grande do Sul. A coleta de dados foi realizada no mês de junho de 2015, por 

meio da aplicação presencial de um questionário com perguntas de múltipla escolha. 

O questionário continha ao todo 15 questões de múltipla escolha, que foram aplicadas 

em 225 alunos nas instituições pesquisadas do norte do RS. 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A região norte do Rio Grande do Sul possui segundo o MEC seis instituições de 

ensino que oferecem o curso de Ciências Contábeis com aulas presenciais, sendo assim, a 

pesquisa foi realizada em quatro instituições de ensino superior da região norte do Rio Grande 

do Sul, com alunos graduandos em Ciências Contábeis cursando o sétimo e oitavo níveis. 

Para melhor avaliação e resposta aos objetivos desta pesquisa, as questões foram 

distribuídas em dois blocos: o primeiro bloco avalia o perfil dos respondentes e o segundo 

bloco avalia o conhecimento dos acadêmicos com relação ao SPED. 

 

4.1 Perfil Dos Respondentes 

O primeiro grupo de perguntas apresenta o perfil dos respondentes, no qual foi 



 
 

 

questionado se o acadêmico atua na área contábil e em qual área ele atua, pois estas questões 

influenciam diretamente no conhecimento sobre o projeto SPED, conforme se apresenta na 

Tabela 1.  

 
 

 

 

 

Tabela 1 – Perfil profissional dos alunos respondentes 

Você trabalha na área contábil? 

a) Não                                                                                                                       57% 

b) Sim, 1 a 3 anos                                                                                                     26% 

c) Sim, 3 a 5 anos                                                                                                     11% 

d) Sim, mais de 5 anos                                                                                                6% 

Se sim, qual é a área 

a) Fiscal                                                                                                                    39% 

b) Contábil                                                                                                                47% 

c) Recursos Humanos                                                                                               14% 

Em qual (is) áreas você se considera mais despreparado ou inseguro para atuar quanto concluir a 

graduação? 

a) Contabilidade                                                                                                         24% 

b) Fiscal                                                                                                                      48% 

c) Recursos Humanos                                                                                                 28% 

Você pretende atuar (continuar) atuando na área contábil após concluir a graduação? 

a) Sim                                                                                                                         53% 

b) Não                                                                                                                         14% 

c) Ainda não decidi                                                                                                    33% 

Fonte: Autor (2015). 

 

Com relação à atuação dos estudantes na área contábil constatou-se que 57% dos 

acadêmicos não trabalham no ramo contábil. Dos 43% alunos que responderem trabalhar no 

setor contábil, 26% trabalham a menos de 3 anos, 11% trabalham entre 3 a 5 anos e apenas 

6% trabalha a mais de 5 anos. 

Desses 43% estudantes universitários questionados que responderam que trabalham na 

área contábil, 39% mencionou trabalhar no setor fiscal, 47% no setor contábil e 14% no setor 

de recursos humanos. Percebe-se que a secção fiscal é a área que mais os alunos mais atuam, 

e a secção de recursos humanos a que menos concentra alunos. 

Quando questionados em qual área a insegurança ou o despreparo era maior, 48% dos 

acadêmicos assinalaram o setor fiscal, e o setor contábil e o de recursos humanos tiveram 

24% e 28% respectivamente. 

A pergunta final do perfil do acadêmico foi se após término do curso os mesmos 

pretendem atuar no ramo contábil, 53% responderam que tem intenção de atuar e ou continuar 

na área contábil, já 14% não quer atuar na área contábil e 33% ainda não decidiu o que vai 

fazer depois da formatura. 

 

4.2 Conhecimento Sobre O Projeto Sped 

Este bloco apresenta as perguntas específicas que foram aplicadas aos acadêmicos, 

sobre o projeto SPED. Ressalta-se que foram feitas perguntas básicas sobre os principais 

projetos.  

As questões deste bloco são de múltipla escolha, e apenas uma alternativa deveria ser 



 
 

 

escolhida, sendo que em algumas foi colocada a alternativa não tenho conhecimento, as 

respostas encontram-se na Tabela 2: 

 
 

 

 

 

 

Tabela 2 – Conhecimento de SPED pelos acadêmicos 

Você possui conhecimento sobre o projeto SPED – Sistema Público de Escrituração Digital? 

a) Sim                                                                                                                                              59% 

b) Não                                                                                                                                              41% 

Onde você adquiriu conhecimento sobre o SPED? 

a) Instituição de ensino                                                                                                                   45% 

b) Trabalho (Escritório Contábil ou empresa)                                                                               41% 

c) Outros                                                                                                                                         14% 

Qual o prazo para a entrega da EFD-Contribuições? 

a) 5º dia útil do mês subsequente                                                                                                      5% 

b) 10º dia útil do mês subsequente                                                                                                  16% 

c) 15º dia útil do mês subsequente                                                                                                  20% 

d) 25º dia útil do mês subsequente                                                                                                    5% 

e)    Não tenho conhecimento                                                                                                      54% 

Uma empresa sem movimentação está obrigada a entregar a EFD-Fiscal e a EFD-Contribuições? 

a) Sim, as duas obrigações                                                                                                               24% 

b) Sim, só a EFD-Fiscal                                                                                                                     5% 

c) Sim, só a EFD-Contribuições                                                                                                        5% 

d) Nenhuma das duas obrigações                                                                                                       4% 

e) Não tenho conhecimento                                                                                                       62% 

Em qual obrigação acessória deve ser entregue o Inventário de Estoque? 

a) EFD – Contribuições                                                                                                                   13% 

b) EFD – Fiscal                                                                                                                                22% 

c) ECF                                                                                                                                                5% 

d) e-LALUR                                                                                                                                     10% 

e)     Não tenho conhecimento                                                                                                       50% 

A NFE é um documento de existência digital? 

a)  Não, é um documento impresso                                                                                                      2% 

b)  Sim, é um documento digital                                                                                                         80% 

c)  Não tenho conhecimento                                                                                                                18% 

Qual a multa se as empresas do Lucro Real deixarem de apresenta-las? 

a) R$ 500,00                                                                                                                                       7% 

b) R$ 2.500,00                                                                                                                                    2% 

c) R$ 1.500,00                                                                                                                                    9% 

d) R$ 5.000,00                                                                                                                                   25% 

e) Não tenho conhecimento                                                                                                              57% 

A EFD- Contribuições reporta informações acessórios de qual (is) tributos? 

a) ICMS                                                                                                                                              3% 

b) PIS/COFINS                                                                                                                                 47% 

c) LALUR                                                                                                                                           2% 

d) e-LALUR                                                                                                                                        2% 

e)   Não tenho conhecimento                                                                                                               46% 

Fonte: Autor (2015). 

 

Inicialmente os participantes da pesquisa foram questionados a responder se possuíam 



 
 

 

conhecimento sobre o projeto SPED – Sistema Público de Escrituração digital, sendo que 

59% respondeu possuir entendimento sobre o assunto e 41% respondeu que não possuía 

conhecimento.  

Os acadêmicos que assinalaram sim na questão do conhecimento, foram questionados 

sobre como adquiriram o conhecimento sobre o SPED, sendo que 45% dos entrevistados 

admitem ter adquirido o conhecimento nas instituições de ensino, e 41% referiram terem 

adquirido conhecimento em seu local de trabalho, seja em escritórios de contabilidade e ou 

em empresas, já 14% responderam ter adquirido conhecimento em outros tipos de fontes, tais 

como cursos, palestras, workshops e pesquisas próprias. 

Como o trabalho pretendia avaliar o nível de conhecimento dos alunos, foram 

realizadas perguntas básicas sobre o assunto, basicamente questionando sobre os seguintes 

temas: quais as obrigações acessórias que fazem parte do projeto SPED, quais as empresas 

que estão obrigadas a enviarem, prazos de envio, multas, entre outras questões pertinentes ao 

tema, porém com pouca profundidade sobre o assunto. 

Abordando o assunto da EFD-Contribuições, os estudantes foram questionados sobre 

o prazo para a entrega desta obrigação, sendo que 5% escolheram até o 5º dia útil do mês 

subsequente como resposta, 16% respondeu como alternativa correta até o 10º dia útil do mês 

subsequente, até o 15º dia útil do mês subsequente foi a alternativa escolhida por 20% dos 

alunos, 5% assinalou o 25º dia útil do mês subsequente como resposta e 54% dos acadêmicos 

revelam não conhecer esse assunto. 

Novamente se verifica uma pulverização de respostas o que denota a falta de 

conhecimento, sendo que a resposta correta é até o 10º dia útil do mês subsequente e um 

percentual de respostas com apenas 16% dos acadêmicos. Já 54% revelaram não ter 

conhecimento do prazo para envio desta que é considerada uma das obrigações mais 

importante e complexa do projeto SPED, percentual superior aos que relataram não ter 

conhecimento do projeto (41%). 

Os acadêmicos foram questionados sobre o envio da EFD Contribuições e EFD Fiscal 

quando não houver movimentação dentro de um período. E são duas regras diferentes, as 

empresas são obrigadas a entregar a EFD Fiscal mesmo se não tiver movimento, já a EFD 

Contribuições se não tiver receitas não é obrigatória envio.  

Em relação às respostas sobre a EFD-Contribuições verificou-se que 24% dos alunos 

responderam que a empresa deve entregar as duas obrigações, 5% dos alunos marcaram que 

deve ser entregue somente e a EFD-Fiscal, com também 5% das repostas sugeriu que única 

obrigação enviada para o fisco é a EFD-Contribuições, 4% respondeu que nenhuma das duas 

obrigações deve ser enviada pelas empresas sem movimentação e 62% dos acadêmicos 

relataram não ter conhecimento sobre essa questão. Novamente é preocupante o nível de 

conhecimento, visto que somente 5% dos alunos responderam corretamente a questão. 

Perguntou-se em qual obrigação acessória as empresas devem informar o inventário de 

estoque, sendo que todas as empresas que entregam a EFD-Fiscal e possuem estoques, devem 

enviá-lo anualmente. Com base nesta obrigação, foi perguntado em qual obrigação acessória 

do SPED o inventario deve ser entregue. Nesta questão 50% dos acadêmicos demonstraram 

não conhecer o assunto, e dos demais 50% que se apresentaram como conhecedores dos 

SPED, somente 22% assinalou a alternativa correta. 

Um dos principais subprojetos do SPED, o primeiro a ser implementado foi a NFE 

tendo seu inicio em 2005, que veio para substituir o documento em papel pelo documento 

digital. Mesmo não sendo uma obrigação acessória e sim principal, é responsável por mais de 

150 cruzamentos de informações pelo Fisco sobre as empresas.   



 
 

 

Neste contexto foi questionado aos acadêmicos de contabilidade se a NFE é um 

documento de existência impressa ou existência digital, e 80% dos estudantes responderam 

corretamente, que é de existência digital, porém ainda 2% dos acadêmicos pensa ser de 

existência impressa e 18% revelaram ainda não ter conhecimento, mesmo sendo concluinte do 

curso de contábeis. 

Após a aplicação de questões básicas sobre o projeto SPED e seus subprojetos. Foram 

formuladas questões e múltipla escolha, nas quais foi abordado assuntos muito específicos 

sobre as obrigações acessórias do projeto SPED, e sobre suas principais declarações EFD 

Contribuições e ECD. 

Na tabela 3 são apresentadas as respostas que se optou por apresentar em frequência 

absoluta das respostas.  

 
Tabela 3 – Questões específicas dos subprojetos do SPED 

Quais os subprojetos fazem parte do projeto SPED                                             Frequência Absoluta 

a) EFD-Fiscal                                                                                                                          154 

b) EFD-Contribuições                                                                                                               93 

c) ECD                                                                                                                                      72 

d) ECF                                                                                                                                       31 

e) Não tenho conhecimento                                                                                                    107 

Quais as empresas estão obrigadas a EFD Contribuições? 

a) Empresas do Lucro Real                                                                                                     115 

b) Empresas do Lucro Presumido                                                                                             96 

c) Empresas do Simples Nacional                                                                                              9 

d) MEI                                                                                                                                         1 

e) Não tenho conhecimento                                                                                                      72 

Quais empresas obrigadas a entregar a ECD? 

a)   Lucro Real                                                                                                                             94 

b) Lucro Presumido                                                                                                                   58 

c) Imunes e Isentas                                                                                                                    12 

d) Simples Nacional                                                                                                                    2 

e) Não tenho conhecimento                                                                                              116 

Fonte: Autor (2015). 

 

Para o cálculo de respostas das obrigações acessórias, foi usada a frequência absoluta 

dos alunos pesquisados, somando um total de 225 acadêmicos do sétimo e oitavo nível de 

ciências contábeis. Para fins de demonstração em porcentagem, foi utilizada uma regra de 

três, para que se pudessem apresentar quantas respostas cada alternativa foi obtida em relação 

ao número total de respondentes. 

Dentro de um escritório de contabilidade há várias obrigações a serem cumpridas todo 

mês, os profissionais devem ser de conhecimento das pessoas que lá trabalham. Sendo assim 

os alunos foram questionados sobre quais obrigações seriam essas que estão dentro do SPED.  

Esperava-se que a grande maioria dos alunos assinalassem todas as alternativas, visto 

que todas as demonstrações citadas fazem parte do projeto SPED e da rotina contábil. 

Entretanto demonstrou-se através das respostas a falta de conhecimento principalmente de 

algumas obrigações como o ECF (obrigação que substitui a DIPJ em 2014) a qual somente, 

31 alunos responderam o que representa 14%. 

A obrigação mais conhecida pelos acadêmicos foi a EFD-Fiscal, que obteve (154 

indicações), ou seja, 68% dos alunos a distinguem como um projeto do SPED. Esta 

escrituração envia informações referentes ao ICMS, IPI e DIC pelas empresas de modalidade 

geral, e é enviada no 15º dia do mês subsequente.  



 
 

 

A EFD-Contribuições foi escolhida por apenas (93 alunos) 41% dos universitários, 

cujo arquivo gera para a receita federal as informações sobre os créditos e os débitos do PIS e 

COFINS e é enviado do 10º dia útil do segundo mês subsequente.  

Com relação à ECD (obrigação acessória mais antiga, vigente desde 2008) apenas 

32% dos alunos responderam que a mesma faz parte do projeto do governo, e por fim, 48% 

dos entrevistados declararam não obter conhecimento sobre os subprojetos do SPED. 

Com relação às empresas que estão obrigadas a EFD-Contribuições, sendo esta 

escrituração portadora das informações referente aos PIS e COFINS, e obrigatória para 

empresas tributadas pelo lucro real e lucro presumido, e até para imunes e isentas, para com 

contribuições acima de R$ 10.000,00. Dos 225 alunos questionados, 115, ou seja, 51% ou 

metade dos alunos responderam que as empresas tributadas pelo lucro real são obrigadas a 

entregar a EFD-Contribuições.  

Como a questão era de múltipla escolha, 96 alunos (43%) corretamente também 

responderam que as empresas do lucro presumido devem entregar a EFD-Contribuições. E 

4% assinalaram as empresas do simples nacional (que são dispensadas de todas as obrigações 

do projeto SPED) e 32% (72 alunos) disseram não ter conhecimento sobre o tema. 

Importante que se diga que a ECD é a declaração acessória mais antiga, visto que é 

obrigatória desde o ano calendário de 2008, entregue em 2009 pelas empresas tributadas pelo 

lucro real, e em 2014 passou a ser obrigatória para as empresas do lucro presumido que 

distribuem lucros acima da presunção, e mesmo e ECD ser uma das mais antigas das 

obrigações, somente 42% dos estudantes mencionaram as empresas do lucro real, 26% 

escolheram as empresas do lucro presumido, 5% respondeu as empresas imunes e isentas e 

mais da metade dos acadêmicos com 52% declararam isentar-se de conhecimento sobre as 

empresas obrigadas a entrega da ECD. 

 

4.3 Comparativo Entre as Instituições 

Conforme análise individual de todas as instituições de ensino verifica-se que 77% dos 

acadêmicos da instituição A responderam terem conhecimento sobre o projeto SPED, já na 

instituição C foram 65% dos estudantes que responderam ter conhecimento. Quando 

perguntado aos estudantes onde haviam adquirido o conhecimento sobre o SPED, 60% da 

instituição A respondeu ter aprendido sobre o assunto na IES, e o menor percentual ficou a 

universidade D com 29% dos alunos que mencionaram ter adquirido o conhecimento na 

faculdade. 

Pode-se perceber que o melhor desempenho foi da instituição A, em relação aos 

acertos dos acadêmicos, já o pior desempenho foi da instituição D, devido à falta de 

conhecimento dos acadêmicos com referência aos assuntos abordados no questionário. Com 

isso neste caso, pode ser feita uma relação entre os acadêmicos que estudam e trabalham com 

contabilidade fora da sala de aula, pois 57% dos acadêmicos da IES A mencionaram trabalhar 

no ramo contábil e tiveram o maior percentual de acertos nas questões específicas referentes 

ao SPED, sendo que das 8 (oito) questões perguntadas em cinco delas os acadêmicos da 

instituição A, obtiveram a maior porcentagem.  

Porém se percebeu que não é trabalhar no setor contábil durante a graduação que faz a 

diferença, pois a instituição B e D possuem a mesma porcentagem (39%) dos acadêmicos 

exercendo a função fora da faculdade e os acadêmicos de B fizeram maior acerto em duas 

questões, já D não conseguiu em nenhuma das questões fazer o número maior de acertos, do 

que denota-se que é necessário que este assunto seja tratado nas disciplinas da graduação.  

Pelas respostas obtidas observa-se que o conhecimento específico sobre SPED 



 
 

 

demonstrado pelos acadêmicos é insipiente, visto que mais da metade dizem terem 

conhecimento, porém na prática observa-se que menos da metade deles conhecem as 

determinações básicas sobre o projeto, tais como, quais são eles, obrigatoriedade, prazos de 

envio, multas, entre outros. As instituições de ensino terão que pensar estratégias de incluir o 

SPED na vida acadêmica, pois ele fará parte da vida dos acadêmicos quando forem atuar. 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O SPED e seus subprojetos não se constituem em novidade, pois desde 2007 a Receita 

Federal, palestrantes e empresas de consultoria, relatavam sobre a sua importância e as 

adequações necessárias. Uma delas é sobre o nível de conhecimento que será necessário dos 

profissionais contábeis, sobre todos os processos contábeis, fiscais e em breve relativos às 

questões trabalhistas. 

Este estudo teve como objetivo geral avaliar o nível de conhecimentos dos acadêmicos 

do sétimo e oitavo nível da graduação de ciências contábeis da região norte do RS, com 

relação ao Projeto SPED. 

Fica evidente a falta de conhecimento dos acadêmicos concluintes do curso de 

graduação de Ciências Contábeis quando se trata do assunto SPED. Contudo, quem perde 

com isso é aluno, por não estarem preparadas para o mercado de trabalho, as universidades 

por não estarem proporcionando expondo o que realmente acontece dentro dos escritórios 

contábeis e por fim os próprios proprietários dos escritórios, pois devem destinar um 

funcionário que já possui conhecimento do envio das escriturações para ensinar a pessoa 

recém-formada a executar o serviço. 

O artigo buscou analisar o conhecimento dos estudantes sobre as particularidades do 

SPED e de cada projeto; averiguou o conhecimento dos estudantes sobre quais empresas estão 

obrigadas a enviar as obrigações acessórias, prazos e multas, e por fim comparou o nível de 

conhecimento dos acadêmicos que atuam no setor contábil, com aqueles que não trabalham 

com a contabilidade fora da sala de aula. 

Depois de aplicado o questionário com questões de múltipla escolha de forma 

presencial para os acadêmicos, constatou-se que 43% dos alunos atuam na área contábil, e 

apesar de 59% responderem que tinham conhecimento do projeto SPED, quando foram 

questionados sobre especificidades verificou-se que a grande maioria desconhece as 

particularidades do SPED, sendo este projeto a nova realidade dos escritórios de 

contabilidade.  

As instituições de ensino devem rever o que está sendo de fato ensinado para seus 

alunos, pois como menciona Negruni (2015) na era do papel, as obrigações como o livro 

registro entrada e saída e livro de apuração, obrigações entregues de forma impressa, 

“aceitavam tudo”. Já com o SPED, as empresas são obrigadas a gerar e entregar arquivos 

digitais contendo informações analíticas, com riquezas de detalhes, cabendo aos escritórios 

contábeis enviar essas informações corretas a fim de que não seja gerada multa por erros na 

escrituração. 



 
 

 

Pelo apresentado no trabalho é notável que as instituições de ensino devam se 

aperfeiçoar com relação à mudança ocorrida dentro desses últimos anos no setor contábil, 

fazendo com que os assuntos da atualidade sejam inseridos na formação do acadêmico. Uma 

forma de agregar essa nova fase da contabilidade para os estudantes, seria inserir dentro da 

grade curricular uma disciplina optativa de contabilidade digital; ou proporcionar para os 

alunos atividades extracurriculares sobre o projeto SPED, através de cursos de extensão;  

promover seminários e integrações entre os acadêmicos com debates sobre as os subprojetos 

do projeto SPED; ou fazer estágios em escritórios contábeis com relatórios entregue aos 

professores 

Os objetivos propostos para a elaboração deste projeto foram alcançados, ou seja, foi 

possível identificar o conhecimento dos acadêmicos concluintes de ciências contábeis do 

norte do Rio Grande do Sul e sugerir formas alternativas para que seja sanada a falta de 

conhecimento com relação ao SPED pelos estudantes. Sendo assim, cabem às instituições de 

ensino implantar, ou não, soluções para que os acadêmicos saiam da faculdade com 

conhecimento para atuar dentro de um escritório contábil nos dias de hoje, ou mesmo criar 

seu próprio escritório contábil. 

Uma limitação deste estudo foi a de não ter localizado outro estudo que pudesse 

comparar os resultados obtidos, dessa forma sugere-se a realização de outros estudos que 

permitam avaliar o conhecimento a nível acadêmico sobre o SPED.  
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