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RESUMO

A contabilidade digital surge como uma aliada importante na prática do contador, uma vez que
traz diversos benefícios na realização de serviços contábeis, otimizando o tempo, diminuindo
os processos burocráticos e aumentando a produtividade no trabalho. Por se tratar de um campo
novo, abrangente e crescente, importante de ser incorporado no dia a dia do profissional
contador, é que esta pesquisa se justifica. Assim, este estudo apresenta como objetivo geral o
de demonstrar os benefícios que a contabilidade digital pode trazer para a atuação do contador.
Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia utilizada foi o estudo de caso de uma
empresa fictícia onde a contabilidade digital foi introduzida, com a finalidade de analisar os
benefícios trazidos para os serviços contábeis desenvolvidos. Os principais resultados
encontrados demonstram a importância do profissional da área da contabilidade conhecer, se
apropriar dos programas e ferramentas tecnológicas, como o SPED, e aplicá-las no seu trabalho,
para que este seja mais rápido, de modo a otimizar o tempo, eficaz e de qualidade.
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DIGITAL ACCOUNTING: A NEW ALLY FOR ACCOUNTANT PERFORMANCE

ABSTRACT

Digital accounting emerges as an important ally in the practice of accountant, since it brings
several benefits in performing accounting services, optimizing time, reducing bureaucratic
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processes and increasing productivity at work. As this is a new, comprehensive and growing
field, important to be incorporated into the day-to-day life of the professional accountant, this
research is justified. Thus, this project has as a general objective to demonstrate the benefits
that digital accounting can bring to the accountant's performance. To achieve the proposed
objectives, the methodology used was the case study of a fictitious company where digital
accounting was introduced, in order to analyze the benefits brought to the accounting services
developed. The main results found demonstrate the importance of the accounting professional
to know, to take advantage of technological programs and tools, such as SPED, and to apply
them in his work, so that it is faster, in order to optimize the time, more efficient and of quality.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso elaborado para a
disciplina de TCC II da 8ª fase do Curso de Bacharel em Ciências Contábeis, que aborda a
temática da contabilidade digital e seus benefícios para a prática profissional do contador.
A contabilidade digital, é importante salientar, passou a se destacar no cenário nacional
a partir do ano de 2015, trazendo valiosas contribuições para a área contábil, uma vez que a
partir do uso da internet e das novas tecnologias de informação e comunicação, facilitou e
ampliou o fazer do contador, otimizando seu tempo, aumentando sua produtividade e tornando
seus afazeres menos burocráticos.
Além de ajudar a evitar que ocorram fraudes e auxiliar o fisco na arrecadação, já que os
documentos acabam indo direto para o fisco para fazer a geração dos impostos, essa nova área
trouxe o SPED, que é uma inovação no sistema de contabilidade, com objetivo de facilitar o
trabalho do contador com a integração entre o fisco e os contribuintes.
Desta forma, considera-se que este profissional deve investir na contabilidade digital,
pois a partir dela ele pode facilitar seus serviços e desburocratizar. Imagine um arquivo digital
na nuvem onde ele não vai correr o risco de perder arquivos, vai conseguir localizar os
documentos muito mais rápido e ainda não vai precisar ficar guardando um volume muito
grande de caixas.

Somado a isso, cabe destacar que a contabilidade digital possibilita ampliar o trabalho
do contador, é um campo abrangente, novo e crescente, aspectos que justificam a importância
de se pesquisar esse tema e de integrá-lo nas práticas contábeis. Aliás, as novas Tecnologias de
Informação e Comunicação estão presentes em nossa sociedade e ocupam diversos espaços,
como escolas, escritórios e empresas, e tornam-se uma aliada importante no trabalho de
profissionais de inúmeras áreas, inclusive da contabilidade. Assim, é importante que o contador
se aproprie dessas ferramentas tecnológicas e as utilizem a seu favor, de modo a facilitar e
agregar no seu trabalho, melhorando e ajudando nas práticas contábeis.
Considerando este tema, a presente pesquisa apresenta como objetivo geral o de
demonstrar os benefícios que a contabilidade digital pode trazer para a atuação do contador, e
como específicos: analisar as diferenças entre a contabilidade digital e os métodos mais
tradicionais; verificar as tecnologias de informação e comunicação que contribuem para o
trabalho do contador; e, avaliar as contribuições das tecnologias de informação e comunicação
no dia a dia do contador. Para atingir estes objetivos, utilizou-se como metodologia o estudo de
caso de uma empresa fictícia onde a contabilidade digital foi introduzida, com vistas a analisar
os benefícios trazidos para a atuação do contador e para os serviços contábeis desenvolvidos,
conforme pode-se perceber nos próximos tópicos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Organização e rapidez no trabalho contábil

A contabilidade digital, que ganhou força no Brasil a partir do ano de 2015, utiliza a
internet e as novas tecnologias de informação e comunicação como ferramentas para facilitar e
aprimorar o trabalho do profissional de contabilidade, contribuindo para otimizar o seu tempo,
ampliar sua produtividade e desburocratizar suas ações.
Oliveira, Feltrin e Benedeti (2018) destacam que a Contabilidade Digital se refere a um
modelo de negócio voltado para a prestação de serviços por meio da internet, sendo que faz uso
da tecnologia da informação para organizar a escrituração e a demonstração, a fim de facilitar
o trabalho do contador. Para estes pesquisadores, as informações contábeis chegam ao fisco de
forma mais organizada e ágil, tornando nulas as ações fraudulentas e as sonegações.
Assim, esta nova área contábil contribui para garantir além da organização e rapidez, a
veracidade das informações que são repassadas ao fisco, trazendo maior efetividade para o

trabalho do contador. Ainda, possibilita que esse utilize seu tempo de forma mais eficaz, realize
suas ações de forma menos burocratizada, diminuindo a quantidade de papéis e documentos
impressos:
A organização contábil tem suas informações organizadas em
arquivos digitais, e não mais em papel, com isso facilita o
controle de uma maior demanda simultaneamente, sem causar
prejuízos às outras, a contabilidade digital trabalha a favor de
um gerenciamento de tempo melhor (OLIVEIRA; FELTRIN;
BENEDETI, p. 38, 2018).

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) estabeleceu o Leiaute Brasileiro de
Contabilidade Digital, com vistas a escriturar, gerar e armazenar informações contábeis em
meio digital (Resolução nº 1.061, de 09/12/2005, revogada em 2006 pela resolução nº 1.078).
Este leiaute traz como objetivos: a) padronizar a escrituração contábil digital, as demonstrações
contábeis, o plano de contas e a guarda desses arquivos pelos prazos legais em território
nacional; b) estabelecer a estrutura e as características das demonstrações e dos lançamentos
contábeis, inseridas no livro diário digital; c) constituir a estrutura e as características dos
lançamentos contábeis, inseridos nos livros auxiliares digitais e d) adequar a padronização da
escrituração contábil digital, sua disponibilidade para terceiros e sua guarda pelos prazos legais.
Segundo Manes (apud Andrade e Mehlecke, 2020), a contabilidade digital surge para
contribuir com o profissional da contabilidade, considerando que ocasiona diversas vantagens
por meio de sistemas integrados, como por exemplo: produtividade, eficiência, valor agregado
e diferenciais competitivos.
Neste contexto, o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) surgiu para
informatizar e garantir, de forma eficaz e ágil, a transmissão de informações entre o fisco e os
contribuintes, conforme será descrito no tópico a seguir.

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) foi instituído pelo Decreto nº
6.022/07 como parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC5
2007-2010), e teve como finalidade informatizar e aproximar a relação entre contribuintes e
fisco, integrando as administrações tributárias nas esferas municipal, estadual e federal.
(TESSMANN, 2011; OLIVEIRA; FELTRIN; BENEDETI, 2018).

De modo geral, 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
(RECEITA FEDERAL, 2020).

Martins et al (2018) expõem que o SPED se divide em vários subsistemas, a fim de
proporcionar uma maior interatividade e agilidade no processo de transmissão das informações
aos órgãos competentes. O Decreto nº. 6.022/07 que o implementou, descreve em seu artigo 2º
que “o SPED é um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação,
armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e
fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado,
de informações” (p. 24).
De acordo com Oliveira, Feltrin e Benedeti (2018), a princípio, havia apenas 3 (três)
grandes projetos para a implantação do SPED: Escrituração Contábil Digital (ECD),
Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) e a Nota Fiscal eletrônica (NF-e). Conforme foi
avançando, passou a incluir outros documentos e escriturações eletrônicas e a oferecer diversos
serviços, como por exemplo:
•

Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e);

•

Escrituração Contábil Fiscal (ECF);

•

EFD Contribuições;

•

Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf);

•

E-Financeira;

•

Escrituração Digital das Obrigações Fiscais;

•

Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social);

•

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e);

•

Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e);

•

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).
Conforme estes autores, a união de todos os projetos e seu funcionamento nas três

esferas de governo criou uma base de dados que proporciona analisar e cruzar informações
contábeis e fiscais em tempo real.
Dentre os benefícios trazidos pelo SPED, elencados no endereço eletrônico da Receita
Federal (2020), destacam-se: a) Redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento
de documentos em papel; b) Eliminação do papel; c) Uniformização das informações que o

contribuinte presta às diversas unidades federadas; d) Redução do envolvimento involuntário
em práticas fraudulentas; e) Redução do tempo despendido com a presença de auditores fiscais
nas instalações do contribuinte; f) Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de
intercâmbio de informações entre as administrações tributárias; g) Rapidez no acesso às
informações; h) Possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes a partir
de um leiaute padrão; i) Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais.

Facilidade no trabalho do dia a dia do contador

Acredita-se que a contabilidade digital facilita muito o dia a dia do contador, pois
desburocratiza seu trabalho e o torna cada vez mais ágil e com isso o funcionário consegue
otimizar melhor seu tempo e resolver mais problemas num período mais curto.
Tendo em vista o quanto o contador vai ganhar aderindo a contabilidade digital acreditase que todos deveriam se esforçar para se atualizar e com isso conseguir crescer no seu âmbito
profissional, pois será muito eficaz e prazeroso para o contador e seus clientes.

3 ANÁLISE TEÓRICA E COMPARATIVA DO TEMA OU PROBLEMA

A internet e as novas tecnologias de informação e comunicação tornaram-se importantes
aliadas no trabalho do profissional contábil, ao passo que contribuem para agilizar seu tempo
de trabalho, ampliar sua produtividade e desburocratizar seus serviços, melhorando sua
qualidade e formas de organização.
Assim, durante o desenvolvimento deste TCC, foi realizado um estudo de caso de uma
empresa fictícia, nomeada NP Assessoria Contábil, onde procurou-se comparar o antes e o
depois da introdução da contabilidade digital e enfatizar seus benefícios e aspectos positivos.
Aliás, o perfil de tal empresa, bem como as análises referentes a contabilidade digital foram
desenvolvidas a partir das vivências que o acadêmico teve em alguns escritórios de
contabilidade.
Deste modo, cabe informar que a empresa NP Assessoria Contábil, com sede na cidade
de Lages/SC, e atuante há cerca de 15 anos no mercado, passou a apresentar alguns problemas
que influenciavam no trabalho dos contadores e na qualidade e agilidade dos serviços contábeis.
Um desses problemas referia-se ao arquivo onde eram armazenados os documentos e as
informações das empresas e dos clientes atendidos, pois além de ocupar um grande espaço

físico, sempre que era preciso localizar um documento perdia-se um tempo valioso que poderia
ser utilizado para fazer outras atividades e funções mais importantes.
Considerando essas questões, a empresa pegou a ideia de transformar o seu arquivo
físico em um arquivo digital salvo na nuvem, com isso não precisa mais de espaço para guardar
uma grande quantidade de documentos e ainda consegue localizá-los muito mais rápido e
buscá-los de qualquer lugar por estarem sendo salvos na rede. A empresa com isso consegue
ter mais tempo disponível para atender melhor os seus clientes e para desenvolver suas funções
de forma mais rápida, eficaz e de qualidade.
Além do exposto, a NP Assessoria Contábil passou a utilizar sistemas digitais, a
exemplo do SPED, para aprimorar e agilizar o trabalho ofertado, anteriormente, vale salientar,
era realizado por meio de livros físicos, os quais eram encaminhados para a Junta Comercial do
Estado (JUCESC), para fins de registro. Dentre os programas usados estão: Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), EFD Contribuições, E-Financeira, Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, E-Social e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). A introdução desses serviços
trouxe diversos benefícios para o trabalho do contador, pois além de a plataforma digital ser
mais confiável e rápida, ela traz mais segurança em relação precisão das informações
repassadas.
Outros aspectos que contribuíram para melhorar os serviços contábeis fornecidos pela
empresa referem-se à diminuição dos custos e de armazenamento de documentos em papel;
uniformização e precisão das informações que o contribuinte presta ao fisco; rapidez e agilidade
no acesso às informações; facilidade para contatar os clientes via e-mail, Skype, Whatsapp e
Telegram.
Apesar dos benefícios trazidos pela Contabilidade Digital, é importante mencionar
algumas de suas limitações. Por exemplo, criar os arquivos digitais e salvar as informações na
nuvem podem gerar custos altos para manutenção e aprimoramento deste serviço; outra
questão, refere-se ao fato de que a utilização das novas tecnologias de informação e
comunicação podem não incluir todos os clientes, pois alguns não possuem acesso à internet e
não sabem utilizar as ferramentas tecnológicas.
Diante do que foi exposto, percebe-se que diversos são os benefícios que a contabilidade
digital pode trazer para o trabalho de contadores, por isso é essencial que estes profissionais
conheçam e se apropriem dos programas e das ferramentas tecnológicas, a exemplo do SPED,
com vistas a realizar serviços contábeis com maior rapidez, agilidade e qualidade.
Segundo Amaral (apud Oliveira, Feltrin e Benedeti, 2018), o profissional contábil que
domina o SPED se destaca no mercado de trabalho e se aprimora nas funções de análise e

auditoria de arquivos eletrônicos. Assim, para obter sucesso profissional é fundamental que o
contador invista em conhecimento e em ferramentas tecnológicas que o coloquem em um
patamar elevado, que além de valorizar seu trabalho, lhe possibilite a dedicação para as
atividades estratégicas, como conquistar/fidelizar clientes e pensar em alternativas para sair à
frente da concorrência.
Aliás, para Silva e Kruger (apud Lima et al, 2019), os profissionais contábeis necessitam
estar atentos às mudanças, a própria contabilidade vivencia a era do conhecimento e da
informática, exigindo muito do capital intelectual e a busca por profissionais cada vez mais
preparados para atender às necessidades do fisco e do mercado. O contador, no
desenvolvimento de suas funções, aplica conhecimentos específicos da ciência, da tecnologia e
também recorre a complementos de disciplinas afins, como a administração, economia, direito
e sociologia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contabilidade digital surge como uma nova e abrangente área de atuação que
proporciona ao contador ampliar sua prática profissional, trazendo-lhe diversos benefícios ao
otimizar seu tempo, aumentar sua produtividade e desburocratizar seus serviços e afazeres.
Desta forma, esta pesquisa buscou demonstrar tais benefícios, a partir do estudo de caso de uma
empresa fictícia, a NP Assessoria Contábil, que inseriu a contabilidade digital em suas práticas
contábeis.
Assim sendo, constatou-se que a contabilidade digital, mesmo com algumas limitações,
contribuiu muito para o trabalho dos profissionais contadores, pois além da introdução do
arquivo digital salvo na nuvem, que trouxe mais agilidade, rapidez, espaço físico e ampliou a
capacidade de armazenamento, a empresa passou a utilizar os serviços e plataformas do SPED,
os quais são mais rápidos, confiáveis e seguros, pois há maior precisão nas informações que
repassadas ao fisco, agilizando e aprimorando o trabalho ofertado.
Diante desta nova realidade, percebe-se que a internet e as novas tecnologias de
informação e comunicação tornaram-se importantes aliadas no trabalho do profissional
contábil, sendo importante que este se aproprie dessas novas ferramentas e as coloque em
prática a fim de realizar um trabalho com mais eficácia, rapidez e qualidade, evitando tornar-se
ultrapassado.
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