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OS IMPACTOS OPERACIONAIS DO SISTEMA SPED 

 

1. RESUMO 

 

No presente estudo serão analisadas todas as etapas da implantação do SPED 

(Sistema Público de Escrituração Digital) nas empresas, além de identificar quais problemas 

às empresas vêm enfrentando nesta nova fase da área fiscal. O objetivo deste estudo é 

fazer o levantamento e a identificação dos possíveis entraves na implantação e 

funcionamento do projeto SPED, saber quais as consequências do não envio das 

informações e citar a diferença entre cada projeto que existe dentro do SPED. Para tanto 

será utilizado como fonte de pesquisa uma empresa que já utiliza o sistema SPED e outra 

com recente implantação do projeto, para acompanhamento do processo e dificuldades 

enfrentados por estas empresas. Com isto, espera-se obter um estudo das dificuldades no 

processo de implantação do projeto SPED e suas dimensões, além de evidenciar a 

importância do contador diante destas mudanças que vem ocorrendo dentro das empresas. 

2. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a legislação brasileira vem sofrendo alterações e atualizações de 

decretos e regulamentos. Um exemplo foi à alteração do Código Civil no ano de 2000, 

buscando assim melhor clareza e corresponsabilidade para os empresários e profissionais 

liberais. 

Com essas alterações houve uma necessidade de trocas de informações dos órgãos 

federativos, criou-se assim o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), onde há 

vários módulos de informações a serem prestadas pelas empresas em um único ambiente. 

O projeto consiste, de modo geral, na modernização da sistemática atual de 

cumprimento das obrigações acessórias, na qual as informações fiscais são transmitidas 

pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, com utilização 

da certificação digital para fins de assinatura de documentos eletrônicos, processo pelo qual 

é garantida a validade jurídica na sua forma digital, composto por 3 grandes subprojetos: 

a) Escrituração Contábil Digital (ECD); 

b) Escrituração Fiscal Digital (EFD);  

c) Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) – Ambiente Nacional. 

O projeto do SPED, instituído pelo Decreto nº 6.022/2007, faz parte do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal e se constitui em mais um avanço na 

informatização da relação entre o Fisco e o contribuinte. 
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Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo, o SPED é instrumento 

que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento, autenticação de livros e 

documentos, que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das 

sociedades empresariais, mediante fluxo único, computadorizado de informações (Decreto 

6.022, art 2°). 

Para implantação do sistema foram realizados planos pilotos, onde algumas empresas 

se ofereceram para fazer parte desse novo conceito e módulos de informações, conforme as 

dificuldades foram aparecendo o Fisco foi melhorando esse ambiente e criando várias 

outras modalidades. Dentre essas empresas podemos citar como exemplo as empresas 

Banco do Brasil, Ambev, Telefônica, Sadia. 

Nessa perspectiva, o presente estudo tem o propósito de verificar as dimensões da 

implantação do SPED e suas dificuldades. E a fim de buscar subsídios para nosso estudo 

faremos uma investigação qualitativa com entrevistas semiestruturadas com dois 

profissionais que participaram do processo de implantação do SPED e além de uma analise 

bibliográfica referente ao estudo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo é fazer a descrição das etapas para implantação do SPED e 

um levantamento sobre as principais dificuldades encontradas pelas empresas no processo 

de implantação.  

Para tanto, será utilizado como objeto de estudo, duas empresas de ramos diferentes, 

a Irmãos Toniello Ltda (setor sucroalcooleiro), que já vem utilizando esse sistema e a 

empresa Sermed Saúde Ltda (operadora de plano de saúde) que está iniciando a 

implantação do projeto. 

Apresentar e identificar através deste estudo as vantagens da implantação, mediante a 

padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais com a integração dos 

Fiscos (Federal, Estadual, Municipal), tornando mais célere a identificação de ilícitos 

tributários, melhoria do controle dos processos, rapidez no acesso às informações e a 

fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O projeto será iniciado com descrição do conceito do sistema SPED e os principais 

aspectos da implantação, por meio de pesquisa qualitativa, sendo levantamento bibliográfico 

retirada de livros, internet, legislação vigente e pesquisa de campo com entrevistas semi-

estruturadas com os profissionais envolvidos na área contábil. 
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Partimos do pressuposto de que o contador, na sua prática profissional possui sempre 

teorias, conhecimentos e saberes sobre sua profissão.  

Isso significa articular a teoria e a prática no processo de implantação do SPED, assim 

será iniciada a pesquisa bibliográfica e a analise do processo de implantação junto aos 

profissionais, suas ações e concepções para o processo de implantação e os obstáculos 

encontrados, pois somente o contato direto com a fonte de dados o pesquisador poderá 

entender a problemática.  

  

5. DESENVOLVIMENTO 

Em julho de 2004, em Salvador, foi realizado o primeiro I Encontro Nacional de 

Administradores Tributários (ENAT), reunindo o Secretário da Receita Federal, os 

Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, e o representante das 

Secretarias de Finanças dos municípios das capitais, tendo como objetivo a busca de 

soluções conjuntas nas 3 esferas de governo que promovessem maior integração 

administrativas,  padronização e melhor qualidade das informações, racionalização de 

custos e da carga de trabalho operacional no atendimento, maior eficácia da fiscalização, 

maior possibilidade de realização de ações fiscais coordenadas e integradas, maior 

possibilidade de realização de ações fiscais coordenadas e integradas, maior possibilidade 

de intercâmbio de informações fiscais entre as diversas esferas governamentais, 

cruzamento de informações em larga escala com dados padronizados e uniformização de 

procedimentos. 

Em agosto de 2005, no evento do segundo encontro do  ENAT, em São Paulo, o 

Secretário da Receita Federal, os Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, 

e os representantes das Secretárias Financeiras dos municípios das capitais, buscando dar 

efetividade aos trabalhos de intercâmbio entre eles, assinaram os Protocolos de 

Cooperação nºs 2 e 3, com o objetivo de desenvolver e implantar o SPED e a NF-e. 

PROJETOS SPED 

O SPED hoje está constituído por alguns seguintes projetos implantados e com três 

projetos para serem implantados nos próximos anos, sendo eles: 

Sped Contábil: ou Escrituração Contábil Digital – ECD, trata-se da obrigação de 

transmitir em versão digital os seguintes livros: Livro Diário e seus auxiliares, se houver; 

Livro Razão e seus auxiliares, se houver; Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de 

lançamento comprobatórios dos assentamentos neles transcritos. 
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FCONT: é a escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas 

dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis com base na legislação vigente 

em 31.12.2007. 

Sped Fiscal: A Escrituração Fiscal Digital – EFD é um arquivo digital, contendo a 

escrituração e apuração de todos os documentos fiscais emitidos e recebidos pela empresa, 

referente às operações praticadas pelo contribuinte, entre outras informações de interesse 

dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil,  

EFD CONTRIBUIÇÕES: trata-se de 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. 

NF-e: A nota fiscal eletrônica é um documento emitido e armazenado apenas 

digitalmente, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital e recepção pelo fisco 

antes da geração do documento, para documentação de operações de prestação de 

serviços e circulação de mercadoriais. 

CT-e: O Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e) é o novo modelo de 

documento fiscal eletrônico de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado 

eletronicamente, para documentar uma prestação de serviços de transporte. Sua validade é 

assegurada pela assinatura digital do emitente e a autorização de uso fornecida pela 

administração tributária do município do contribuinte. 

 NFS-e: A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica é um documento de existência digital, 

gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela prefeitura ou 

por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços. 

EFD-IRPJ:  nela serão informada todas as operações que influenciem,direta ou 

indiretamente,imediata ou futuramente,a  composição da base de calculo e o valor devido do 

IRPJ e da CSL, (Instrução Normativa RFB nº 1.353/2013 - DOU 1 de 02.05.2013) 

E-Social objetivo abranger a escrituração da folha de pagamento e, em uma segunda 

fase, o Livro Registro de Empregados 

Central de Balanços será um dos próximos projetos integrantes do SPED, ainda em 

fase inicial de desenvolvimento, onde o objetivo será a junção dos demonstrativos contábeis 

e informações econômico-financeiras públicas das empresas envolvidas no projeto, 

deixando os dados contábeis e financeiros disponíveis a sociedade em meio magnético. 

E-Lalur está com sua implantação programada para o ano de 2013, que tem como 

principal objetivo eliminar a redundância de informações existentes na escrituração contábil, 

no Lalur e na DIPJ, facilitando o cumprimento da obrigação acessória.  

http://www.iob.com.br/sitedocliente/news_legdb.asp?id=119742
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De acordo com o site da Receita Federal, o SPED tem como objetivos: 

 Promover a integração dos fiscos (Federal, Estadual, Distrital e Municipal), mediante 

a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as 

restrições legais. 

 Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o 

estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes 

órgãos fiscalizadores. 

 Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle 

dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das 

operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica. 

 

ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SPED 

O Sped é dividido em três frentes: a Fiscal (EFD), a Contábil (ECD) e a Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e) e, sua abrangência vai além dos limites da contabilidade ou do 

departamento fiscal, não podendo sua implantação  ficar a cargo apenas do Contador, 

segundo especialistas, as empresas precisam entender o funcionamento do projeto e seguir 

passos para evitar problemas futuros, como por exemplo: 

- Conhecer o projeto e seu objetivo; estar atento aos prazos; saber se está obrigado; 

identificar os departamentos envolvidos na implantação; conhecer os riscos e penalidades; 

conhecer os benefícios; revisar os procedimentos da empresa; verificar os dados do 

sistema; dispor de recursos necessários; implantar com antecedência. 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES DA IMPLANTAÇÃO DO SPED 

Uma das principais dificuldades que uma empresa enfrenta ao implantar o SPED, na 

visão dos contabilistas, é que os empresários ainda não se conscientizaram das mudanças 

que o governo esta implantando para combater a sonegação fiscal, assim agem como se 

tudo estivesse como era antes do projeto SPED onde principalmente as informações não 

eram transmitidas de forma detalhada.  

Outra dificuldade constatada é a falta de equipe com conhecimento técnico da área, 

certificação digital com custo elevado, entendimento da legislação e prazo de 

transmissão/implantação estabelecido pela Receita Federal do Brasil.  

 

Entrevista 
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Foi elaborada uma pesquisa com dois contadores atuantes na área, e os mesmos 

foram entrevistados por meio de questões abertas referente aos impactos causados pela 

implantação do SPED. 

A entrevista foi realizada com o gerente administrativo da empresa Irmãos Toniello 

Ltda e com a contadora da empresa Sermed Saúde Ltda, empresas situadas na cidade de 

Sertãozinho/SP. 

Buscando obter a transparência no estudo, as entrevistas foram transcritas e 

submetidas a avaliação de um professor de português. 

Concedido a autorização, os contadores foram identificados como C1 e C2, ambos 

graduados em Ciências Contábeis. 

O critério da escolha desses profissionais foi optar por contadores  responsáveis e 

envolvidos no processo de implantação do SPED, sendo uma empresa que está iniciando o 

processo e outra que já implantou. 

Após a transcrição das entrevistas, buscou-se compreender e identificar na fala dos 

entrevistados as dificuldades e expectativas no processo de implantação.   

 

Análises das entrevistas 

Para que possamos entender o papel dos contadores mediante a implantação do 

projeto SPED e suas principais dificuldades, traremos aqui algumas considerações e 

reflexões feitas durante as entrevistas. 

Os contadores, a implantação do projeto, suas principais dificuldades e 

expectativas. 

Em relação ao papel do contador, perante os impactos e desafios causados pela 

implantação do projeto SPED, observamos que ambos citaram que a maior dificuldade está 

relacionada ao desenvolvimento do layout e investimento em infra-estrutura: 

Apesar de termos feito vários cursos (equipe) preparatórios 

para essa nova mudança, tivemos muitas dúvidas no começo, 

e com isto aumentou muito o serviço [...] C1 

Os impactos foram significativos, tivemos que atualizar nosso 

sistema, para atender os layouts exigidos pelo SPED, além de 

melhorar nossa infraestrutura, porque agora como os arquivos 

são transmitidos via web, tivemos que melhorar nosso meio 

físico utilizando equipamentos com maior suporte de 

armazenamento de informações, estes foram os impactos mais 

significativos (C2). 
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O maior desafio notado é de assegurar a qualidade das 

informações do nosso banco de dados enviado ao fisco, pois, 

tem que ser confiável e lícito, e caso venha ocorrer 

 uma fiscalização possamos nos resguardar de autuações ou 

penalização (C2). 

 O desafio foi encarar e aprender o sistema público de 

escrituração fiscal, adequando os departamentos envolvidos, 

pois fomos um dos primeiros setores a  enviar essas 

informações. Outro desafio foi a falta de suporte do Posto 

Fiscal e da Receita Federal na interpretação da Legislação 

(C1). 

O SPED trouxe uma escassez de profissionais habilitados, tanto para as empresas de 

tecnologia quanto para os contribuintes que necessitam entregar essa nova obrigação. 

Informações enviadas erradas e dados conflitantes serão checados e confrontados 

pelo Fisco com mais agilidade, portanto, planejamento é essencial para  adaptar-se a essa 

nova sistemática. O  envolvimento de todos os profissionais da área é de extrema 

importância nesse momento. 

Os contadores mencionam a dificuldade em encontrar mão de obra especializada e a 

capacitação dos profissionais envolvidos: 

 

Embora seja difícil encontrar profissionais da área no mercado, 

em nossa empresa não tivemos tanto problemas, os 

profissionais foram todos capacitados. Houve a colaboração do 

contador, do programador e o auditor e, através desta união, 

conseguimos desenvolver o sistema.(C1,C2) 

 

De acordo com informações do próprio site da Receita Federal, o SPED trará 

benefícios para todos os envolvidos como, por exemplo, redução de custos com a dispensa 

de emissão e armazenamento de documentos em papel, redução de custos com a 

racionalização e simplificação das obrigações acessórias, etc. 

Baseados nestas informações os entrevistados respondem sobre a redução ou custo 

com a implantação do SPED: 

 

Modificações foram necessárias principalmente na parte de TI 

com aquisição de equipamentos de informática. Como as 

informações são todas digitais, investimos na armazenagem 

dessas informações no nosso banco de dados e cursos para 

capacitação de funcionários [...] 
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Na minha visão o SPED trouxe tanto uma redução quanto um 

aumento, a redução no sentido de impressão de papéis que 

era relevante na emissão de documentos e livros fiscais e 

agora passou a ser armazenado em arquivo digital, mas 

também houve um aumento em investimento tecnológico, pois 

tivemos que investir em tecnologia de equipamentos e 

softwares (C2). 

 

A implantação do SPED trouxe uma modernização da sistemática de emissão, 

escrituração e envio das informações e com isto apresentamos alguns pontos positivos e 

negativos na visão dos contadores. 

 

Os pontos positivos que vejo em relação ao SPED é o 

fortalecimento da fiscalização, o fácil cruzamento dos dados 

contábeis com o fiscal, a redução de custo de papéis com o 

armazenamento de dados através de arquivos eletrônicos, a 

uniformização das obrigações acessórias, o combate à 

sonegação, além do aumento da competitividade, pois 

antigamente devido à sonegação esta era muito injusta.  

Já o ponto negativo devido à rapidez da entrega pode ocorrer 

erros desnecessários, aumento elevado do custo na 

implantação do sistema e a excessiva exposição do 

contribuinte, mas os pontos positivos superam os negativos, 

pois está vindo para ajudar as empresas. 

Houve uma padronização de rotinas de trabalho entre os 

colaboradores e o engajamento de pessoas envolvidas [...] (C1, 

C2). 

O SPED é o maior projeto criado pela Receita Federal, ele traz grandes expectativas 

com a sua implantação, além de ser um grande avanço na informatização da relação entre o 

fisco e os contribuintes. 

Os contadores têm expectativas distintas com a implantação deste novo sistema, o C1 

espera a unificação dessas informações, já o C2 espera uma melhor visão da área contábil, 

devido a responsabilidade do conhecimento que o sistema requer, sendo reconhecidos 

pelos órgãos federais, municipais e estaduais, como também pelos empresários. 

  

As expectativas estão na unificação de informações, onde o 

SPED será a declaração, vamos por assim dizer, que 

substituirá todas as obrigações que temos que entregar ao 

Fisco mês a mês (C1). 
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Nossa maior expectativa é uma visão de que a área contábil se 

torne ainda mais importante, deixando de ser exclusivamente 

um foco fiscal e passe a ser uma ferramenta utilizada pela 

empresa para tomada de decisão (C2). 

 

6. RESULTADOS 

 

Os resultados deste projeto alcançaram nossas expectativas e é importante para 

alunos, profissionais da área, e pessoas interessadas no assunto, pois foi descrito desde o 

conceito do que vem a ser o SPED até as principais dificuldades de sua implantação, 

utilizando como modelo uma empresa que está no início da implantação do SPED e outra 

que já implantou, trazendo principalmente uma contribuição para as empresas que estão na 

fase de implantação do projeto, pois apresentando as dificuldades, os profissionais poderão 

mensurar gastos com aquisição de hardware e software, mão de obra especializada, 

capacitação de funcionários, além da busca constante da atualização das leis vigentes.  

Trata-se de um assunto de extrema importância, pois com o avanço tecnológico os 

órgãos federativos percebeu-se a necessidade de informatizar os processos fiscais de 

emissão, escrituração e armazenagem de informação dos contribuintes criando-se com isso 

o sistema SPED. 

E através da entrevista com os profissionais envolvidos nos projetos dentro das 

empresas, podemos comparar as dificuldades desta implantação, onde nota-se que ambos 

citam como principal dificuldade o investimento em softwares capazes de armazenar as 

informações para envio ao Fisco, capacitação de profissionais na área, seguridade das 

informações, pois, com a rapidez da entrega das obrigações acessórias, poderão ocorrer 

erros desnecessários. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com as inovações tecnológicas, as mudanças do mundo globalizado, e a 

competitividade do mercado, são exigidas maior adequação do profissional contábil, e com o 

aumento do número de empresas obrigadas a entrega do SPED há um aumento também de 

responsabilidade do mesmo. 

Hoje o SPED é o grande personagem da área Fiscal para todos profissionais da área. 

Sabe-se que cada empresa tem suas próprias dificuldades e encontram meios para 

solucioná-las, mas com este artigo buscou-se mostrar quais são os impactos causados às 
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empresas por esta implantação, saber quais as consequências do não envio das 

informações e citar a diferença entre cada projeto que existe dentro do SPED.  

Após o estudo, podemos verificar que o SPED trouxe impacto não somente na área 

contábil, mas também nas áreas de tecnologias envolvidas, e trouxe também alguns 

benefícios como a redução de papel, rapidez de acesso às informações, melhoria na 

qualidade das informações, etc. 

Futuramente o SPED trará benefícios para empresários, contabilistas e principalmente 

para o Governo, pois ao produzir informações confiáveis e lícitas, diminuirá a sonegação e 

com isto aumentará a arrecadação, transformando estes recursos em aplicação na 

educação, saúde, infra-estrutura, segurança, transportes, etc. 
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