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RESUMO 

 

A diversidade de transações comerciais e de negócios da contemporaneidade 
atrelados as tecnologias da informação e a complexidade do sistema tributário 
brasileiro, movimentam o mercado de atuação para os profissionais da contabilidade. 
Nesse cenário, a contabilidade possui papel fundamental no fornecimento de 
informações para as tomadas de decisão e articulação entre empresas e governo. Na 
ciência dos impactos tributários e do cenário em razão da acelerada troca de 
informações de negócios e transações comerciais, o Governo Brasileiro implantou em 
2007 um sistema público que padroniza e compartilha as informações processadas 
pela contabilidade, em formato digital, denominado Sistema Público de Escrituração 
Digital – SPED. Tendo em vista o impacto no mercado de atuação dos profissionais 
da contabilidade, instigou-se como os cursos superiores de Ciências Contábeis 
capacitam os estudantes para atuação no mercado de trabalho quanto a sistemática 
do Governo. Nesse aspecto, o estudo da dissertação buscou pesquisar as atribuições 
do profissional da contabilidade que possuem relação com a sistemática do governo, 
visando desenvolver uma metodologia para uso no ensino dessas atribuições com 
foco no SPED. A partir desse contexto, a pesquisa centrou-se em conhecer o ensino 
das principais atribuições dos profissionais da contabilidade considerando a premissa 
de ementas das disciplinas ofertadas no curso, comparando com as aplicabilidades 
do SPED, disponíveis no portal eletrônico da Administração Tributária Brasileira. A 
comparabilidade resultou em materiais de apoio para uso dos professores do curso e 
no desenvolvimento de desafios da contabilidade com foco no SPED, dispostos por 
meio de roteiro de aprendizagem para uso no ensino das atribuições do profissional 
da contabilidade, integrando teoria e prática direcionadas às demandas do sistema 
tributário brasileiro. A metodologia de ensino foi aplicada em turmas do curso em duas 
instituições de ensino superior distintas, localizadas na região de Curitiba. A 
aplicabilidade transcorreu em formato remoto para estudantes que cursam entre o 
terceiro e sétimo períodos, de acordo com as disciplinas ofertadas, passiveis de 
aplicação. De acordo com os resultados, observa-se aceitação pelos estudantes do 
curso e facilidade no quesito planejamento das aulas, tendo por apoio os materiais 
desenvolvidos com a pesquisa, juntamente com a metodologia de ensino. Os 
resultados apresentados reforçam a importância do ensino das atribuições do 
profissional da contabilidade mediante roteiros de aprendizagem em razão da 
complexidade do mercado de atuação para esses profissionais, em uma realidade 
cada vez mais perene em função do SPED. 
 

Palavras-chave: Contabilidade. SPED. Atribuições do profissional da contabilidade. 

Ensino da contabilidade. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The diversity of contemporary commercial and business transactions linked to 
information technologies and the complexity of the Brazilian tax system, move the 
market in which accounting professionals operate. In this scenario, accounting has a 
fundamental role in providing information for decision-making and articulation 
betweeen companies and the government. In the knowledge of tax impacts and the 
scenario due to the accelerated exchange of information on business and commercial 
transactions, the Brazilian Government implemented in 2007 a public system that 
standardizes and shares the information processed by accounting, in digital format, 
called Public System of Digital Bookkeeping – SPED. In view of the impact on the 
market in which accounting professionals work, it was instigated how the higher 
courses in Accounting Sciences enable studentes to work in the labor market 
according to the government´s system. In this aspect, the dissertation study sought to 
research the attributions of the accounting professional that are related to the 
government system, aiming to develop a methodology for use in teaching these 
attributions with a focus on SPED. From this context, the research focused on knowing 
the teaching of the main attributions of accounting professionals considering the 
premise of the syllabus of the subjects offered in the course, comparing with the 
applicability of SPED, available on the Brazilian Tax Administration´s electronic portal. 
The comparability resulted in support materials for the use of the course professors 
and in the development of accounting challenges focused on SPED, arranged through 
a learning script for use in teaching the duties of the accounting professional, 
integrating theory and practice directed to the demands of the Brazilain tax system. 
The teaching methodology was applied in classes of the course in two different higher 
education institutions, located in the region of Curitiba. The applicability took place in 
a remote format for students who attend between the third and seventh periods, 
according to the subjects offered, subject to application. According to the results, there 
is acceptance by students of the course and ease in class planning, having as support 
the materials developed with the reaserch, along with the teaching methodology. The 
results presented reinforce the importance of teaching accounting professional 
attributions through learning itineraries due to the complexity of the market for these 
professionals, in an increasingly perennial reality due to SPED. 
 

 

Keywords: Accouning. SPED. Attributions of the accounting professional. Accounting 

teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Cardoso e Costa (2019), a Contabilidade é entendida como um 

completo sistema de informações para embasamento de decisões gerenciais e que, 

pelo decorrer das décadas, o profissional contábil deixou de ser conhecido apenas 

como um preenchedor de formulários relacionados às formalidades legais e apuração 

de resultados para pagamento de impostos. Segundo os autores, o advento da 

tecnologia e demandas de mercado, transformaram os profissionais da Contabilidade. 

O profissional contábil é percebido como o responsável pelo intercâmbio das 

informações e transações comerciais das mais variadas (Cornacchione, 2015), 

assumindo também a comunicação entre empresas e Governo, em um panorama com 

vasta legislação praticada, como o caso do Brasil. 

De acordo com Monguilod (2019), o sistema tributário brasileiro é de complexo 

entendimento, com aplicações distintas e tributações em setores variados, exigindo 

das empresas e profissionais da contabilidade, tempo e energia para entender todo o 

funcionamento tributário e as exigências de entes governamentais. 

Segundo Sachsida (2017) a complexidade do sistema tributário brasileiro impõe 

altos custos administrativos para as empresas, fato também retratado pelo relatório 

do Banco Mundial, “Indo além da eficiência” (The Word Bank, 2015). O relatório aponta 

que no Brasil uma empresa de médio porte gasta em torno de 2.600 horas por ano 

com burocracias tributárias. 

Sachsida (2017) reforça que as horas gastas com o sistema tributário brasileiro 

é elevado em comparação com outros países, como o México que utiliza 334 horas 

por ano ou a Argentina, que consome 405 horas/ano. 

O elevado número de horas trabalhadas pelas empresas para atender as 

exigências tributárias, ocasiona elevado controle para a Administração Pública, que 

consome grandes somas de recursos para captar, tratar, armazenar e disponibilizar 

informações tributárias de acordo com o volume de transações comerciais efetuadas 

e de crescimento constante, aumentando na mesma proporção os custos inerentes à 

necessidade do Estado de detectar e prevenir o ilícito tributário. (BRASIL6, 2020) 

A tributação brasileira é regulamentada pela Secretaria Especial da Receita 

Federal do Brasil, ou simplesmente Receita Federal do Brasil (RFB), sendo o órgão 

específico e subordinado ao Ministério da Economia que exerce funções essenciais 

para que o Estado possa cumprir seus objetivos. (BRASIL6, 2020). 
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E assim como o advento da tecnologia e demandas de mercado transformaram 

os profissionais da contabilidade, igualmente transformou o controle tributário 

brasileiro pelas três esferas governamentais: federal, estadual e municipal. 

Na ciência de altos custos administrativos, a RFB, visando propiciar um melhor 

ambiente de negócios para as empresas brasileiras e à própria administração 

tributária, instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) por meio do 

Decreto nº 6.022 de 22 de janeiro de 2007, no intuito de integrar o funcionamento das 

três esferas da administração pública tributária. (BRASIL7, 2020) 

O SPED tem por objetivos a integração das administrações tributárias, 

mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, 

respeitadas as restrições legais; e ainda, racionalizar e uniformizar as obrigações 

acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores, tornando mais célere a identificação 

de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos processos, rapidez no acesso as 

informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados 

e auditoria eletrônica. (BRASIL7, 2020) 

A implantação do SPED também colabora na transformação da profissão 

contábil, impactando diretamente no processo de ensino da Contabilidade que, sendo 

um completo sistema de informações necessárias às atuais demandas de mercado, 

exigem do curso de Ciências Contábeis o direcionamento do ensino das atribuições 

da profissão voltados às aplicabilidades do SPED. 

 

1.1 CONTEXTO 
 

As transações que ocorrem nos cenários das organizações exigem 

profissionais cada vez mais capacitados e inteirados sobre as práticas digitais, sendo 

fator imprescindível para algumas profissões envolvidas, a exemplo, os profissionais 

da área contábil. 

Atualmente o Curso de Ciências Contábeis é disciplinado pela Resolução 

CNE/CES 10/2004, do Conselho Nacional de Educação (CNE). A resolução determina 

que o curso deve possibilitar formação profissional que revele competências e 

habilidades de maneira sistêmica e interdisciplinar, referendando o perfil esperado do 

profissional contábil(CNE/CES 10/2004), fato que desafia o processo de ensino do 

curso, que requer integrar teorias e práticas para o ensino das atribuições pertinentes 

a esses profissionais. 
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A resolução rege ainda quanto a instituição das diretrizes curriculares nacionais 

no intuito de distribuir os conteúdos do curso padronizados e dispostos por eixos de 

formação interligados, sendo conteúdos de formação básica; conteúdos de formação 

profissional e de formação teórico-prática, incluindo o estágio supervisionado. 

(CNE/CES 10/2004). 

O estágio supervisionado visa consolidar os desempenhos profissionais 

inerentes ao perfil do formando, podendo ser realizado na própria instituição, mediante 

laboratórios que congreguem as práticas correspondentes da profissão. A resolução 

disciplina também quanto as atividades complementares, que abrangem a prática de 

estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

relacionando com o mercado de trabalho e ações de extensão à comunidade. 

(CNE/CES 10/2004). 

Em relação a proposta pedagógica do curso, é elaborado pelas próprias 

Instituições de Ensino Superior (IES), através do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 

atendendo os aspectos determinados pela resolução do CNE, quanto ao perfil 

esperado em termos de competências e habilidades; matriz curricular; sistemas de 

avaliação; estágio curricular e atividades complementares; entre outros aspectos 

pertinentes a proposta da IES, no intuito de melhor atender às demandas institucionais 

e sociais. (CNE/CES 10/2004) 

Com referência ao número de cursos de Ciências Contábeis ofertados pelas 

IES, em 2018 foram ofertados a nível nacional 1.489 cursos, sendo 166 ofertados por 

instituições públicas e 1.323 por instituições privadas. Quanto ao âmbito do Estado do 

Paraná, um total de 196 IES, sendo 14 instituições públicas e 182 instituições 

privadas, dados segundo a Sinopse Estatística da Educação Superior, do Ministério 

da Educação realizada em 2018 para os cursos de graduação. (INEP – MEC 2018) 

De acordo com os dados da sinopse 2018, o Curso de Ciências Contábeis 

alocou no mercado de trabalho 53.271 estudantes formados em âmbito nacional e no 

âmbito do Estado do Paraná, 3.560 estudantes formados, entre instituições públicas 

e privadas. (INEP – MEC 2018) 

Todavia, para os formandos do curso em Ciências Contábeis, cabe ainda 

realizarem o Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para 

fins de obtenção do registro junto ao conselho da categoria. O exame foi instituído por 

meio da Resolução CFC 853/99 e visa resguardar a qualidade dos serviços prestados 

aos usuários da contabilidade. 
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O Exame de Suficiência trata-se de uma prova de equalização destinada a 

comprovar a obtenção de conhecimentos de conteúdos programáticos desenvolvidos 

durante o curso, verificando se o candidato apresenta um nível mínimo de 

conhecimento necessário ao desempenho das atribuições deferidas ao profissional 

da contabilidade. (CFC, 2018) 

A aprovação dos candidatos inscritos e presentes nos Exames de Suficiência 

entre as edições de 2016 e primeira edição de 2018 de acordo com os dados do CFC, 

são demonstradas no Quadro 1. Observa-se que considerando o percentual de 50% 

dos candidatos presentes, o percentual de aprovação encontra-se abaixo dessa 

média. 

 

QUADRO 1: CANDIDATOS PRESENTES E APROVADOS 
 

Exame de Suficiência – Dados Nacionais 

 Edição Presentes Aprovados % Aprovados/Presentes 
1ª. 2016 41.987 17.576 41,9 % 
2ª. 2016 41.098 8.948 21,8 % 
1ª. 2017 46.949 11.860 25,3 % 
2ª. 2017 44.557 12.042 27,0 % 
1ª. 2018 43.864 13.231 30,2 % 
FONTE: Elaborado pela autora, a partir dos dados do CFC (Estatística de aprovações no Exame de 

Suficiência, 2018) 
 

Para melhor compreensão do ensino da contabilidade no Brasil, vale abordar a 

avaliação dos cursos superiores, além da aplicação do Exame de Suficiência. 

No Brasil, os cursos superiores são avaliados por meio da aplicação do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que visa conceituar os cursos 

por meio de um indicador de desempenho sendo os valores possíveis entre 1 (pior 

situação) a 5 (melhor situação). (INEP – MEC 2018).  

O exame de desempenho para Ciências Contábeis é estruturado por 

componentes de avaliação geral e específicos, que contemplam a especialidade de 

cada área no domínio dos conhecimentos e habilidades esperados para o perfil 

profissional de acordo com as diretrizes curriculares do CNE. (INEP – MEC 2018) 

Em 2018 houve a aplicação do exame para o curso de Ciências Contábeis entre 

outros cursos de áreas afins. Na região sul do país, a predominância do resultado foi 

em relação ao conceito 3, um resultado intermediário, tanto para a modalidade 

presencial como para o ensino a distância. (INEP – MEC 2018) 
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Já em relação aos profissionais atuantes, de acordo com os dados estatísticos 

(2020) disponibilizados pelo site do Conselho Regional de Contabilidade do Estado 

do Paraná, CRC-PR, 33.217 profissionais contábeis e 8.839 escritórios de 

contabilidade encontram-se registrados no Conselho do Estado, distribuídos de 

acordo com a Figura 1: 

 
FIGURA 1: PROFISSIONAIS E ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE REGISTRADOS NO CRC-PR 

 
FONTE: CRC PR (2020) 

 

Capacitar os estudantes do curso para atender as exigências de mercado e 

paralelamente preparar para a realização de Exames de Suficiência e de 

Desempenho de Estudantes, demanda de ferramentas que integrem contextos atuais 

aos conteúdos programáticos do curso. 

Segundo Godoy (2017), o processo de evolução do curso de Ciências 

Contábeis, deve atentar-se a não limitação de apenas transferir habilidades no uso de 

técnicas de registros. No mesmo sentido, o autor atribui quanto a capacitação de 

estudantes para obtenção de registros perante o conselho da categoria, reforçando 

que o ensino da contabilidade deve preocupar-se com a formação de profissionais e 

cidadãos capazes de compreender o papel profissional e social que o contador deve 

exercer. 

Sintetizando, a Figura 2 demonstra a integração do processo de ensino do 

Curso de Ciências Contábeis e a capacitação dos estudantes para ingresso no 

mercado de trabalho. O processo de ensino deve proporcionar as competências e 

habilidades necessárias para atuação profissional que, devidamente habilitada 

através da aprovação em Exame de Suficiência, reflita a formação com excelência do 

profissional contábil para o bom desempenho de suas atribuições. 
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FIGURA 2: INTEGRAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO DA CONTABILIDADE 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

A dissertação tem por objetivo geral elaborar uma metodologia para o uso no 

ensino da Contabilidade, que integre as atribuições da profissão com as 

aplicabilidades do SPED, contribuindo para o planejamento de aulas nas disciplinas 

de formação profissional e de formação teórico-prática. 

O estudo tem por objetivos específicos: 

 Investigar matrizes curriculares do curso de duas Instituições de Ensino 

Superior. 

 Detalhar as ementas das disciplinas do curso e relacionar com as atribuições 

do profissional da contabilidade e o SPED. 

 Elaborar uma metodologia para uso no ensino das atribuições do profissional 

da contabilidade com foco no SPED. 

 Aplicar a metodologia desenvolvida para discentes do curso. 

 Avaliar a metodologia por meio de questionários e testes avaliativos aos 

discentes do curso. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 
 

As atividades econômicas desempenhadas na atual sociedade 

independentemente do modelo de organização, seja por profissionais liberais ou 

ainda, por novos negócios que surgem em razão do acelerado desenvolvimento, 

dependem das atribuições dos profissionais da contabilidade. É fato que, em algum 

momento, as demandas de mercado deparam-se com a Contabilidade, quer seja para 

constituição de empresas, quer seja para atendimento de exigências governamentais. 

Com a implantação do SPED pela RFB e a consequente padronização das 

informações para os diversos modelos de organizações, reforçou a conexão com a 

contabilidade e por esse cenário, possibilitar aos discentes do curso de Ciências 

Contábeis o desenvolvimento proativo da profissão, aproximando conhecimentos 

teóricos e normativas aplicáveis às atribuições da contabilidade e, simultaneamente 

às aplicabilidades do SPED, incluem os estudantes do curso como agentes 

protagonistas nessa conexão. 

Tendo em vista a Resolução do CNE ser datada em 2004 e a instituição do 

SPED em 2007, ocorre uma lacuna implícita na referência do perfil esperado do 

profissional contábil em razão do decurso do tempo entre a resolução do CNE e o 

período inicial da implantação do SPED. 

De acordo com a resolução do Conselho, o futuro profissional contábil precisa, 

além de outras condições, revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às 

implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

O SPED trata-se de um sistema público que utiliza a escrituração contábil e 

fiscal de modo digital para o melhor compartilhamento dessas informações, 

implicando diretamente no fluxo de processos das empresas e da contabilidade. Isso 

impõe ao processo de ensino da contabilidade integrar aos estudos da profissão, de 

modo estruturado, toda a funcionalidade do projeto direcionando aos futuros 

profissionais contábeis as implicações organizacionais oriundas pela sistemática do 

SPED. 

As aplicabilidades do SPED têm por base o processamento contábil e fiscal 

desempenhado pelos profissionais habilitados da área que necessariamente cursam 

o ensino superior e são qualificados por meio do Exame de Suficiência. 

Os conteúdos programáticos desenvolvidos durante o curso seguem as 

diretrizes nacionais impostas pela CNE/CES 10/2004, dispostos por eixos de 
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formação. Nesse aspecto, os conteúdos de formação profissional e de formação 

teórico-prática, incluindo o estágio supervisionado precisam incorporar através das 

ementas das disciplinas, todo o funcionamento do SPED. 

O planejamento das aulas por meio de uma metodologia que estruture os 

conteúdos programáticos, incluindo as aplicabilidades do SPED, tende a proporcionar 

aos docentes do curso o desenvolvimento das aulas de forma a aproximar aos 

estudantes às realidades e demandas da escrituração pública digital. 

E por esse sentido, argumenta-se sobre as diretrizes curriculares do curso de 

Ciências Contábeis e o seu processo de ensino no que se refere a integração de 

teorias e o ensino da atribuições da profissão que contemplem as exigências de 

mercado em sincronia com as aplicabilidades do SPED. A contabilidade 

necessariamente precisa acompanhar essas aplicabilidades, considerando que a 

RFB, por meio do próprio SPED, realiza o cruzamento do banco de dados das 

informações contábeis e fiscais das empresas. 

Enquanto o discente do curso depara-se com a matriz curricular contendo 

disciplinas teóricas e disciplinas práticas, por vezes pouco exploradas com o tema 

SPED, o docente do curso depara-se com as necessidades de mercado, que exigem 

processos de ensino integrados e sistêmicos, e em muito também não explorados 

suficientemente pelas ementas do curso, dificultando a elaboração de planos de 

ensino quanto as aplicabilidades do SPED. 

Nesse sentido, a capacitação para discentes do Curso de Ciências Contábeis 

que vise atender o desenvolvimento das atribuições da profissão com direcionamento 

ao SPED tende a aumentar a eficiência dos futuros profissionais, permitindo a estes 

agir com maior autonomia em implicações organizacionais, seja em razão do 

surgimento de novas tecnologias da informação ou em razão das demandas de 

mercado, e ainda, pelas exigências de entes governamentais. 

O ensino da contabilidade carece de contribuições ou ferramentas 

interdisciplinares que favoreçam o planejamento das aulas correlacionando a matriz 

curricular com as atribuições da profissão e as aplicabilidades do SPED. 

Logo, contribuições que visem complementar o processo de formação de 

discentes do curso por meio de uma metodologia que possibilite essa integração, 

tendem a promover suporte eficaz no processo de formação com excelência do 

profissional contábil. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

O trabalho de dissertação está organizado em seis capítulos, que fundamentam e 

estruturam a pesquisa, para melhor entendimento. 

O primeiro capítulo contextualiza o tema e o ambiente do estudo, apresentando 

os objetivos e justificativas da pesquisa. 

O segundo capítulo fundamenta a pesquisa por meio de um referencial teórico, 

abordando as definições básicas da contabilidade; as tradicionais atribuições da 

profissão contábil; o advento do SPED, suas inovações, linguagem computacional e 

as atuais atribuições da profissão contábil com o advento do SPED. 

Ainda, o segundo capítulo aborda sobre os métodos de ensino utilizados no curso 

de Ciências Contábeis e as percepções das últimas publicações a respeito do SPED, 

e como os autores relacionam o tema com o processo de ensino e as atribuições da 

profissão contábil. 

O terceiro capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados para a pesquisa 

como também a estruturação da metodologia de ensino, enquanto o quarto capítulo 

apresenta a aplicação da metodologia para períodos do curso de duas IES, como 

estudos de caso. 

Por fim, o quinto capítulo apresenta os resultados e discussão dos estudos de 

caso enquanto o sexto capítulo apresenta as considerações finais e sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesse capítulo são abordadas as principais fundamentações teóricas da 

pesquisa em relação as definições da contabilidade; as tradicionais atribuições da 

profissão contábil; o advento do SPED; inovações e linguagem computacional do 

SPED e as atuais as atribuições do profissional da contabilidade. 

O capítulo apresenta ainda as abordagens sobre os métodos de ensino 

utilizados no curso e as percepções em relação aos últimos trabalhos publicados a 

respeito do SPED e como os autores relacionam o tema com o processo de ensino 

da Contabilidade. 

Ressalta-se que sendo o SPED uma prática da Administração Tributária no 

Brasil e que afeta diretamente os profissionais contábeis e empresas brasileiras, a 

base de pesquisa concentrou-se em publicações nacionais. 

 

2.1. DEFINIÇÕES BÁSICAS DA CONTABILIDADE 

 

De acordo com Coelho e Lins (2010), há várias definições para a contabilidade, 

sendo geralmente tratada como a ciência que controla o patrimônio. No entanto o 

conceito é fundamental para compreender a sua importância, abrangência e 

consistência e nesse sentido, os autores abordam que a contabilidade é uma ciência 

social aplicada que reúne conhecimentos sistematizados que permitem o estudo, 

registro, controle e mensuração do patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas, 

entendendo-se como patrimônio, segundo Ribeiro (2018), o conjunto de bens, direitos 

e obrigações, avaliado em moeda. 

Segundo Oliveira (2013), a contabilidade pode ser entendida como a ciência 

social que criou processos próprios com o objetivo de estudar e controlar fatos que 

alteram situações patrimoniais, financeiras e econômicas de uma entidade, 

entendendo-se por entidade um conjunto que engloba detentores de patrimônio, 

sejam pessoas físicas ou jurídicas. 

A contabilidade é considerada como um instrumento que fornece informações 

úteis para as tomadas de decisão. Todas as movimentações possíveis que envolvem 

as entidades são registradas pela contabilidade que possibilita a geração de relatórios 

aos interessados em conhecer a real situação do patrimônio dessas entidades e, 

decidir ou prever o seu futuro. (MATTES et al. 2018) 
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Para tanto, o profissional da contabilidade, segundo Martins et al. (2018), é o 

profissional que recebe, organiza e compila dados diante de uma tarefa nada fácil para 

atingir os objetivos da Contabilidade, retratando a realidade econômico-financeira de 

uma entidade para vários tipos de usuários como credores, acionistas, governo, 

sindicatos, clientes, concorrentes etc., sendo que todos os interessados possuem 

objetivos diferenciados. 

A contabilidade, em contextos globais envolve a evolução da teoria da 

contabilidade, suas doutrinas e práticas, que segundo Santos et al (2005), a teoria 

apresenta-se como uma solução lógica para os problemas práticos, explicando de 

modo racional a prática atual ou passada.  

Usualmente, a terminologia “práticas contábeis” é utilizada para referenciar as 

atribuições da profissão contábil e nesse aspecto, Santos et al (2005), destacam que 

as doutrinas formam a base da legislação e realizações similares, compreendendo os 

procedimentos contábeis, ou seja, o embasamento para as atribuições da profissão 

contábil, demonstrado na Figura 3. 

 

FIGURA 3: INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIAS, DOUTRINAS E PRÁTICAS 

 
FONTE: Elaborado pela autora, a partir de Santos et al (2005) 

 

Os registros contábeis existem desde o século XIII sofrendo forte influência no 

século XV, com a publicação do livro “Summa de Arithmetica” do Frei italiano Luca 

Pacioli (1455-1517), em 1494. (MATTES, DALONGARO, WESZ, 2018) 

O livro era conhecido como um tratado de Matemática e incluía um sistema de 

escrituração “Tratactus de Computis et Scriptures”, que descrevia o método das 

partidas dobradas baseado em lançamentos contábeis, codificando a escrituração 

•Solução lógica ou 
explicação 
racional das 
práticas.

Teoria da 
Contabilidade

•Embasamento 
para as práticas 
contábeis.

Doutrinas da 
Contabilidade •Procedimentos 

com base em 
Teorias e 
Doutrinas

Práticas 
contábeis



25 

 

mercantil da Europa. (MATTES, DALONGARO, WESZ, 2018 apud HENRILKSEN e 

ELDON, 2012; IUDÍCIBUS et al, 2020) 

Anteriormente a publicação de Pacioli, segundo Mattes, Dalongaro e Wesz 

(2018) já existia uma vasta escrituração contábil pelos fatos econômicos que ocorriam 

até então e se fazia necessário um método para sistematizar a escrituração. A partir 

de Pacioli, a contabilidade foi desenvolvendo-se enquanto teoria e prática e as 

transações das atividades econômicas exigiram o seu desenvolvimento enquanto 

doutrinas. 

Em meados de 1887, estudos buscavam metodologias que permitissem uma 

visão clara dos relatórios e lançamentos que lhe deram a origem. Nesse período 

surgiu a American Association of Public Accountants (AAPA) que visava a melhoria 

na padronização contábil dos processos e informações. Fatos que posteriormente 

foram pertinentes, principalmente no período da Crise de 1929, que exigiu da 

contabilidade novas formas de apresentação em seus relatórios. (HANSEN, 2001; 

SANTOS, SCHMIDT e MACHADO, 2005; BARROSO, 2018). 

A grande crise oriunda da queda da bolsa de valores em 1929, atingiu vários 

níveis mundiais afetando a economia de vários países, fatos que a contabilidade foi 

fortemente criticada pela não previsibilidade da crise e nem de seus efeitos. (SANTOS, 

SCHMIDT e MACHADO, 2005) 

Em resposta a pressão pública, entre 1930 e 1941, exigiu-se que todas as 

Companhias que solicitassem registro na Bolsa de Valores de Nova York, deveriam 

fornecer os relatórios contábeis acompanhados de pareceres de auditores 

credenciados, e em observância aos critérios de fidedignidade, coerência e 

conformidade com as práticas contábeis aceitas. (HANSEN, 2001; SANTOS, 

SCHMIDT e MACHADO, 2005; BARROSO, 2018). 

Nesse aspecto, estudos que visavam a padronização dos processos contábeis 

influenciaram no desenvolvimento das atribuições contábeis, que culminaram 

posteriormente com a ascensão dos atuais organismos reguladores que formam a 

base de regulamentação para as práticas contábeis como a SEC: Securities and 

Exchange Commission, FASB: Financial Accounting Standards Board e IASB: 

International Accounting Standards Board. (BARROSO, 2018) 

O IASB é o órgão que emite um conjunto de regras, denominado de IFRS: 

(International Financial Reporting Standards) que determina como devem ser feitos os 
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procedimentos contábeis, padronizando dessa forma a contabilidade independente do 

país de origem. (REIS, 2018). 

Atualmente, mais de 120 países aderem ao IFRS, por meio de tratado 

internacional. Segundo REIS (2018) nem sempre a adesão é 100% e no Brasil as 

micro e pequenas empresas ainda não seguem as normas contábeis internacionais. 

Enquanto o IASB emite as normas de contabilidade a nível internacional (IFRS), 

no Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), criado por meio da 

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC nº 1055/05, atua em função 

da conversão das normas brasileiras ao padrão internacional. 

O CFC trata-se de uma autarquia constituída em 1946 com o objetivo de, além 

de outras finalidades, orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil 

e ainda oferece a estrutura necessária para o funcionamento do CPC. 

O CPC, como órgão que determina como devem ser feitos os procedimentos 

contábeis no Brasil, atua em termos de embasamento para as práticas, e nesse 

aspecto aborda em seus pronunciamentos sobre diretrizes a serem seguidas pelos 

profissionais da contabilidade. 

Quanto as regulamentações, Martins, Miranda e Diniz (2018) destacam a Lei 

№ 10.406/2002 (Novo Código Civil); a Lei № 6.404/1976 (Lei das Sociedades 

Anônimas) e suas atualizações; as Normas Brasileira de Contabilidade; e quanto aos 

órgãos de representação a Comissão de Valores Mobiliários (CVM); O Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

Sintetizando o tópico, a Figura 4 demonstra a evolução da contabilidade a partir 

do século XV: 

FIGURA 4: FLUXO DE EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE ENTRE OS SÉCULOS XV, XX E XXI 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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2.2. AS TRADICIONAIS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DA 

CONTABILIDADE 

 

As transações típicas das empresas, segundo Almeida (2018) envolvem trocas 

de valores com terceiros na forma de recursos financeiros, bens e serviços e a 

escrituração contábil torna-se o registro sistemático dessas transações através do 

Método dos Partidas Dobradas, no intuito de explicar as relações financeiras e 

econômicas dos negócios para que seu efeito cumulativo esteja adequadamente 

refletido no conjunto das demonstrações contábeis. 

A aplicabilidade do método de acordo com Almeida (2018) tem efeito em cada 

transação e o seu princípio básico consiste em registrar dois lançamentos contábeis 

em contas distintas, demonstrado na Figura 5, sendo possível lançar em termos 

monetários. De acordo com o método, cada lançamento a débito possui um 

lançamento correspondente a crédito, representando a igualdade dos saldos em 

função do princípio que o rege: toda aplicação de recursos é proveniente de uma 

origem de recursos. 

 

FIGURA 5: PRINCÍPIO BÁSICO DO MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS 

 

 

 

 

FONTE: Almeida (2018) 

 

Almeida (2018) esclarece que o processo de escrituração de débitos e créditos 

segue um fluxo de procedimentos atribuídos à contabilidade, tendo como ponto de 

partida as transações típicas das empresas até a elaboração do conjunto das 

demonstrações contábeis, de acordo com a Figura 6: 

 

FIGURA 6: FLUXO DE PROCEDIMENTOS ATRIBUÍDOS À CONTABILIDADE 
 

FONTE: Almeida (2018) 
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Almeida (2018) explica que transação comercial se trata de uma operação que 

envolve a empresa e um terceiro, enquanto o documento comprobatório1 refere-se à 

formalização dessa transação, escriturada por meio do lançamento contábil. O razão 

geral é um livro que contempla todas as escriturações contábeis e o balancete se trata 

de um relatório onde constam os lançamentos realizados a débito a o correspondente 

lançamento a crédito, igualando o somatório dos lançamentos. A partir do balancete 

e constatações se todos os lançamentos foram escriturados, a contabilidade 

apresenta seus demais produtos: o conjunto das demonstrações contábeis. 

O livro razão geral, atualmente é apresentado em formato eletrônico sendo 

similar a um banco de dados para armazenamento da escrituração das empresas. 

Basicamente, todas as atribuições da contabilidade incorporaram ao seu processo 

produtivo ferramentas das tecnologias da informação. 

De regra, as atribuições da contabilidade partem do processo de constituição e 

de legalização das empresas e os lançamentos contábeis partem da elaboração do 

plano de contas, que possibilita aplicar o Método das Partidas Dobradas para todas 

as demais transações das empresas que culmina no conjunto das demonstrações 

contábeis, base para tomada de decisão das empresas, representado pelo fluxograma 

na Figura 7: 

 

FIGURA 7: FLUXO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

 

FONTE: Elaborado pela autora a partir Almeida (2018) 

 
1 Tipos de documentos comprobatórios nas transações comerciais: Nota Fiscal, Conhecimento de 
Transporte de Cargas, Contratos, Promissórias. 

•Constituições ou 
legalizações de 
empresas.

Registro dos atos 
constitutivos ou legais

•Elaboraçao do elenco 
de contas comumente 
utilizadas para registro 
das operações das 
empresas.

Plano de Contas
•Aplicação do método 

das partidas dobradas.

Balancete

•Produto final: 
Demonstrações 
Contábeis.

Embasamento para 
tomada de decisão
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O ato constitutivo possui uma característica de certidão de nascimento da 

empresa, e somente a partir do ato registrado em Junta Comercial ou Cartório pode 

seguir com os demais trâmites para registro e obtenção de documentos, 

resumidamente apresentados no Quadro 2: 

 
QUADRO 2: REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E RESPECTIVOS DOCUMENTOS 

 

Órgão de registro e legalização de 

empresas 

Documentação obtida 

Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas 

Ato constitutivo legalizado (Contrato Social 

ou Estatuto) 

Secretaria da Receita Federal CNPJ 

Secretaria da Fazenda dos Estados Inscrição Estadual para empresas 

contribuintes do ICMS 

Prefeitura Inscrição Municipal, Alvará e licenças para 

funcionamento. 

FONTE: Elaborado pela autora 

 

A contabilidade tradicionalmente realiza os serviços referente a constituição e 

legalização de empresas e com base em documentos constitutivos registra em 

sistemas de informação, necessários para o processo produtivo atribuídos às suas 

funções. Para tal, utiliza o plano de contas, que de acordo com Ribeiro (2013) trata-

se de um conjunto de contas, que disciplina as tarefas da contabilidade de modo 

padronizado, sendo uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento dos 

lançamentos contábeis, ou seja, a aplicabilidade do Método das Partidas Dobradas. 

Ribeiro (2013) destaque que para a elaboração do plano de contas é 

necessário observar as particularidades de cada empresa como: porte, ramo e 

quantidade de informações exigidas pelos seus principais interessados e ainda, os 

Princípios da Contabilidade, legislação específica do ramo de atividade se aplicável, 

as Normas Brasileiras de Contabilidade derivadas do CFC e a observância a Lei n. 

6.404/76 e suas alterações, além do Regulamento do Imposto de Renda. 

As contas são elencadas em cada grupo por meio de rubricas (nome da conta) 

e estruturada por meio de dígitos (códigos) de acordo com o grupo pertencente, 

visando facilitar a elaboração das Demonstrações Contábeis (RIBEIRO, 2013). Cada 
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grupo possui subgrupos, distribuídos em níveis de detalhamentos, criando um sistema 

classificatório que permite a somatória dos saldos das contas. (PADOVEZE, 2017). 

As contas elencadas pelo maior nível de detalhamento são denominadas de 

contas analíticas, sendo utilizadas para os lançamentos contábeis enquanto as contas 

dos grupos e subgrupos, são denominadas de contas sintéticas, que acumulam os 

saldos das contas analíticas (PADOVEZE, 2017), exemplificadas no Quadro 3: 

 
QUADRO 3: ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CONTAS 

 

Nível de 

detalhamento 
Rubrica 

Proporção 

de dígitos 
Breve resumo 

1º nível Ativo x. Grupo que representam bens e direitos. 

2º nível Ativo Circulante x.x 1º subgrupo de contas que representam 

bens e direitos de realização em até 12 

meses após a data do balanço. 

3º nível Disponível x.x.x Detalhamento de contas que 

representam maior liquidez, em 

atendimento as normativas. 
4º nível Bancos conta 

movimento 

x.x.x.xx 

5º nível Banco A x.x.x.xx.xx1 Detalhamento analítico de contas que 

receberão o lançamento contábil, por 

meio do Método das Partidas Dobradas. 
5º nível Banco B x.x.x.xx.xx2 

FONTE: Elaborado pela autora, com base na Lei 6.404/76 
 

A estruturação por meio dos dígitos para aplicabilidade do Método das Partidas 

dobradas proporciona integração e inclusão quanto as tecnologias da informação em 

razão da sistematização e padronização, tanto da ferramenta como do tradicional 

método, que mesmo em tempos digitais são efetivos nos processos de implantação 

de sistemas, essenciais para as rotinas das empresas contemporâneas. 

Em geral, os lançamentos contábeis relacionados ao fluxo de rotinas das 

empresas, principalmente no que se refere as operações de compra e venda, típicas 

em diversos modelos organizacionais, originam ou derivam outras operações de 

caráter econômico e financeiro, como exemplos apresentados no Quadro 4: 

Para os lançamentos das operações de compra e venda a contabilidade atende 

além dos Princípios Contábeis, os pronunciamentos emitidos pelo CPC e/ou Normas 

Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as particularidades das operações de 
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entrada ou saída de bens ou serviços, podendo necessitar aplicar critérios ou métodos 

específicos para mensuração e avaliação de valores. 

 
QUADRO 4: OPERAÇÕES ORIGINÁRIAS E DERIVATIVAS DE COMPRAS E VENDAS 

 
Operações que se originam das compras e vendas: 

Sistemas de inventário para controle e mensuração de custos. 

Tributos e contribuições incidentes sobre compras e vendas: ICMS, IPI, ISS, IE, PIS, 

COFINS, podendo alterar os valores de entradas ou saídas (preço de venda). 

Controles tributários obrigatórios de apresentação aos respectivos entes governamentais 

de acordo com o tipo de tributação, comumente denominados de obrigações acessórias. 

Operações que se derivam das compras e vendas: 

Fluxo de caixa: controle de vendas e compras à vista. 

Controle de vendas a prazo: Clientes (direitos). 

Controle de compras a prazo: Fornecedores (obrigações). 

Controle de fatos que alteram os valores de compras e vendas: fretes, seguros, devoluções, 

abatimentos, descontos, juros embutidos. 

FONTE: Elaborado pela autora a partir de Ribeiro (2013) 

 

Todas essas operações originárias e derivativas de compras e vendas exigem 

controles fiscais, obrigatórios de apresentação à Administração Tributária, 

denominadas de obrigações acessórias. 

Ressalta-se que a contabilidade precisa acompanhar as tabelas de acordo com 

normativas e instruções de órgãos governamentais para fins de codificação de 

sistemas de informação, gerando dados para atendimento às obrigatoriedades 

acessórias de entes da Administração Tributária. 

Porém, para que empresas desenvolvam suas atividades econômicas, 

realizam outras operações de caráter econômico e financeiro, como: operações com 

pessoal, com instrumentos financeiros, investimentos, imobilizado, intangível, entre 

outras operações pertinentes a atividade econômica de acordo com cada modelo de 

negócios. 

As operações relativas a pessoal fazem referência a escrituração da folha de 

pagamento de salários e de acordo com Ribeiro (2013) a emissão da folha de 
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pagamento pelas empresas é obrigatória para efeitos de fiscalização trabalhista e 

previdenciária e se trata de documento detalhado referente aos valores contratuais da 

relação de trabalho. 

Sobre a folha de pagamento ocorre a incidência tributária para a empresa, de 

acordo com o enquadramento tributário e para o empregado, sendo atribuído à 

empresa descontar em folha de pagamento para posterior repasse a administração 

tributária, de acordo com o tipo do desconto realizado, como o Imposto de Renda que 

segue tabela fixada pela legislação tributária do RIR/99. 

Em termos de sistemas de informação, os eventos da folha de pagamento são 

tratados por códigos específicos, de acordo com tabelas, normativas e instruções 

trabalhistas e previdenciárias, que visam codificar sistemas de informação para 

geração dos dados das obrigações acessórias, que serão apresentadas aos órgãos 

governamentais relativos aos atos trabalhistas e previdenciários. 

Os efeitos cumulativos dos lançamentos contábeis de todas as operações das 

empresas são apresentados por meio do conjunto das Demonstrações Contábeis, de 

acordo com normativas e porte de empresas: micro, pequena, média e grande 

empresa. 

Nesse aspecto, o CRC do Estado do Paraná, publicou material orientativo aos 

profissionais, resumindo as Demonstrações Contábeis obrigatórias, apresentadas no 

Quadro 5: 

 

QUADRO 5: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OBRIGATÓRIAS 
 

Demonstração 

Contábil 

Microempresa e 

Empresa de 

pequeno porte 

Pequenas e médias 

empresas 

Empresas de 

grande porte 

B.P. Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

D.R. Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

D.R.A. Facultativo Obrigatório Obrigatório 

D.L.P.A. Facultativo Facultativo Facultativo 

D.M.P.L. Facultativo Obrigatório Obrigatório 

D.F.C. Facultativo Obrigatório Obrigatório 

D.V.A. Facultativo Facultativo Obrigatório 

N.E. Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

FONTE: Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (2020) 
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Sobre o conjunto das demonstrações contábeis obrigatórias, o Balanço 

Patrimonial (BP) e a Demonstração de Resultado (D.R), aplicáveis obrigatoriamente 

para todos os portes de empresas, referem-se aos dois principais relatórios 

processados pela contabilidade, por finalizarem todos os registros da movimentação 

patrimonial e de resultado entre receitas e despesas durante um determinado período 

de tempo. 

De acordo com Nascimento (2018), o conjunto completo das demonstrações 

contábeis e demais relatórios de gestão de empresas, representam o meio utilizado 

para reportar as informações aos principais interessados, seja pelo âmbito interno ou 

externo das mesmas. 

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), 

considera atualmente para fins de enquadramento de porte de empresas a Receita 

Operacional Bruta (ROB), sendo comumente utilizado pelo mercado como um 

parâmetro para classificação de porte de empresas, conforme Quadro 6: 

 

QUADRO 6: PORTE DE EMPRESAS DE ACORDO COM A RECEITA BRUTA OU RENDA ANUAL 
 
Classificação Receita anual bruta anual ou renda anual 

Microempresa Menor ou igual a R$ 360 mil 

Pequena empresa Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a 4,8 milhões 

Média empresa Maior que 4,8 milhões e menor ou igual a 300 milhões 

Grande empresa Maior que 300 milhões 

FONTE: BNDES2 

 

Por outro lado, as informações geradas pela contabilidade para fins de controle 

patrimonial e de gestão das empresas, são repassadas gradativamente para a 

Administração Tributária que controla, administra e fiscaliza todos esses dados para 

fins de orçamento público, além de outras finalidades da gestão pública. 

A atual realidade das organizações desencadeou em um crescente 

desenvolvimento dos tradicionais procedimentos contábeis, abrangendo desde a 

constituição ou legalização de empresas, estruturação do plano de contas e aplicação 

do método das partidas dobradas para todas as operações relacionadas as empresas. 

 
2 Disponível em: > https://www.bndes.gov.br < Acesso em 27 out 2020 
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Os novos modelos de negócios transformaram as operações das empresas em 

processos digitais e virtuais e a contabilidade incorporou para as suas práticas esse 

novo formato tendo em vista que suas funções são desempenhadas desde a 

constituição de uma empresa, elaboração do plano de contas e sua respectiva 

aplicação. 

Com o advento das tecnologias da informação, a contabilidade automatizou 

suas práticas e para esse quesito o tradicional Método das Partidas Dobradas e a 

ferramenta do Plano de Contas apresentam-se eficaz quanto a sistematização dos 

registros das operações que envolvem as empresas. 

A metodologia das partidas dobradas em conjunto com o Plano de Contas, foi 

o modelo ao qual a RFB adotou, através do SPED para modernizar a sistemática de 

recebimento das informações das empresas que são geradas pela contabilidade. 

Anteriormente, a contabilidade acumulava envio de informações 

complementares ao fisco por meio de inúmeras obrigações acessórias e com o 

advento do SPED, houve redução e principalmente otimização quanto a esse 

processo (BRASIL7, 2020), apresentados a partir do item 2.3. 

 

2.3. O ADVENTO DO SPED 

 

Para melhor compreensão do compartilhamento das informações contábeis e 

fiscais através do SPED implementado pela RFB, vale destacar a evolução da 

contabilidade no Brasil por uma abordagem da administração tributária. 

A contabilidade surgiu no Brasil juntamente com as expedições portuguesas 

devido a exploração da matéria prima brasileira e, à medida em que outras atividades 

econômicas surgiram, necessitou capacitar profissionais para os controles e registros. 

(CFC, 2016). 

Nesse período de Brasil Colônia já se observa a intenção de controle e 

fiscalização das receitas e despesas estatais, bem como das demais atividades 

econômicas em razão da fonte de recursos para a Coroa Portuguesa, fatos que 

evoluíram e resultaram na RFB. (CFC, 2016). 

A RFB além de exercer funções essenciais para que o Estado possa cumprir 

seus objetivos, é o órgão responsável pela administração dos tributos de competência 

da União, inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior. 

(BRASIL6, 2020) 
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Ainda, a RFB subsidia o Poder Executivo na formulação da política tributária 

brasileira; previne e combate à sonegação fiscal; o contrabando; a pirataria; o tráfico 

ilícito de entorpecentes e de drogas afins; o tráfico internacional de armas de fogo e 

munições; a lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e outros ilícitos 

aduaneiros. (BRASIL6, 2020). 

O desenvolvimento da RFB foi consolidando-se no decorrer do tempo e os 

principais fatos que se relacionam com a temática são apresentados de acordo com 

o Quadro 7. 

 

QUADRO 7: PRINCIPAIS FATOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO BRASIL 
 

Período Fatos 

1964 Criação do Cadastro Geral de Contribuintes: CGC 

1968 Criação da Secretaria da Receita Federal pelo Decreto 63.659/68, em 

substituição à antiga Direção-Geral da Fazenda Nacional. 

1993 Início da era digital, com a implantação para a entrega do Imposto de Renda 

por meio magnético. 

1996 A RFB inaugura o seu próprio endereço de internet, implantando o Programa 

Receitanet, que possibilitou a entrega do Imposto de Renda de pessoas física 

e jurídica, por meio eletrônico. 

1997 A partir desse período, o Programa do Imposto de Renda passou a estar 

disponível no site da Receita Federal, com a mais moderna tecnologia de 

transmissão da América do Sul. 

1998 Instituído o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em substituição ao 

CGC. 

2001 Instituição da Infraestrutura das Chaves Públicas Brasileiras – ICP (assinatura 

digital), permitindo para 2002, a utilização de documentos cadastrais eletrônicos 

como o e-CPF e o e-CNPJ. 

2005 Implementado o projeto da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e o Centro Virtual de 

Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), representando uma efetiva opção ao 

atendimento tradicional. 

2006 Criado o primeiro processo digital na RFB, o e-Processo, implementado até 

2011 em todas as unidades da Receita Federal. 

2007 A Secretaria da Receita Federal foi unificada com a Secretaria da Receita 

Previdenciária, surgindo então a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 
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Nesse mesmo período, implementado o SPED, sendo mais um avanço na 

informatização na relação entre fisco e contribuintes e ainda a REDESIM: Rede 

Nacional para simplificação de registros e legalização de empresas e negócios. 

FONTE: Secretaria Receita Federal do Brasil (2020) 
 

Cada vez mais a RFB investe em tecnologias e de acordo com o seu Relatório 

de Atendimento pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), em 

08/2020 a relação de atendimento a distância versus presencial atingiu o patamar de 

98,72%, conforme o Quadro 8. 

 

QUADRO 8: RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS DA RFB EM 08/2020 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Receita Federal do Brasil (2020) 
 

Considerando-se pela evolução da contabilidade, o Brasil apresenta forte 

avanço em termos tecnológicos, principalmente em relação a arrecadação, 

distribuição e administração financeira e fiscal por meio da RFB, que é integrante 

convidada com efetiva participação no Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 

contribuindo entre outras funções em relação a conversão das normas brasileiras ao 

padrão internacional. 

Sintetizando o tópico, a Figura 8 representa a evolução da contabilidade no 

Brasil, a partir do século XV: 
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FIGURA 8: FLUXO DE EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE NO BRASIL ENTRE OS SÉCULOS XV, 
XX E XXI 

FONTE: Elaborado pela autora. 
 

Pela abordagem tributária da evolução da contabilidade no Brasil, o SPED 

apresenta-se inovador aos processos. Trata-se de uma iniciativa integrada das 

administrações tributárias nas três esferas governamentais: federal, estadual e 

municipal, em parceria com entes públicos, conselhos de classe, associações e 

entidades civis, integrado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal, que objetiva a aceleração econômica do país, o aumento de 

emprego e a melhoria das condições de vida da população brasileira. (BRASIL6, 2020) 

O SPED foi instituído por meio do Decreto n. 6.022 de 22 de janeiro de 2007. 

(BRASIL7, 2020) e constituiu forte avanço na informatização da relação entre 

Administração Tributária e contribuintes e consiste na modernização da sistemática 

das tradicionais práticas quanto ao cumprimento das obrigações acessórias 

transmitidas pela contabilidade às administrações tributárias e aos órgãos reguladores 

e fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura eletrônica, 

garantindo a validade jurídica, apenas na sua forma digital. (BRASIL7, 2020) 

Em relação a certificação digital, trata-se da identidade digital da pessoa física 

e jurídica no meio eletrônico, garantindo a autenticidade, confidencialidade, 

integridade e não repudio nas operações que utilizam a certificação, atribuindo 

validade jurídica, sem necessidade de presença física, permitindo agilidade nos 

processos, sustentabilidade e redução de custos. (CERTISIGN, 2020) 

Para a construção conjunta do projeto SPED e no objetivo de desenvolver e 

disciplinar os trabalhos na sistemática, o sistema estabelece protocolos de 

cooperação com empresas do setor privado, participantes na modalidade como 

•Início da contabilidade no Brasil, 
utilizando o Método das Partidas 

Dobradas.

Século XV

•Desenvolvimento da Receita Federal 
em relação a arrecadação, 

distribuição e administração 
financeira e fiscal através da 

contabilidade.

Século XX •Sistema Público de Escrituração 
Digital, transformando as 

práticas contábeis ao formato 
eletrônico.

Século XXI
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projeto-piloto e nesse aspecto, o SPED possibilita planejamento e identificação de 

soluções antecipadas no cumprimento das obrigações fiscais, efetivando a 

participação dos contribuintes na definição dos meios de atendimento dessas 

obrigações, aprimorando mecanismos e conferindo instrumentos de maior grau de 

legitimidade social, estabelecendo um novo tipo de relacionamento, baseado na 

transparência mútua, com reflexos positivos para toda a sociedade. (BRASIL7, 2020) 

O SPED visa implantar novos processos apoiados por sistemas de informação 

integrados, tecnologia da informação e infraestrutura logística adequada, sendo os 

principais benefícios da implantação, de acordo com a RFB (BRASIL7, 2020): 

 Redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento de 

documentos em papel, preservando o meio ambiente; 

 Redução do Custo Brasil e custos com a racionalização e simplificação 

das obrigações acessórias;  

 Uniformizando as informações que o contribuinte presta às diversas 

unidades federadas; 

 Redução do envolvimento involuntário de práticas fraudulentas e do 

tempo despendido com a presença de auditores fiscais nas instalações 

do contribuinte; 

 Simplificação e agilização dos procedimentos sujeitos ao controle da 

administração tributária (comércio exterior, regimes especiais3 e trânsito 

entre as unidades da federação); 

 Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio de 

informações entre as administrações tributárias pela rapidez ao acesso 

de informações, aumentando a produtividade do auditor através da 

eliminação dos passos para coleta dos arquivos; 

 Possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes a 

partir de um leiaute padrão, reduzindo custos administrativos e melhoria 

da qualidade da informação; 

 Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais e 

disponibilidade de cópias autênticas e válidas da escrituração para usos 

distintos e concomitantes; 

 Aperfeiçoamento do combate à sonegação; 

 
3 Relativos ao tipo de enquadramento tributário para fins de recolhimento de impostos. 
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 Surgimento de oportunidades de negócios, entre outros benefícios. 
 

O SPED objetiva promover a integração dos fiscos, mediante padronização e 

compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições 

legais; racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, 

tornando mais célere a identificação de ilícitos tributários, melhoria do controle dos 

processos, rapidez no acesso às informações e a fiscalização, efetivando as 

operações com o cruzamento de dados eletrônicos. (BRASIL7, 2020) 

O projeto SPED iniciou-se com a implantação da Nota Fiscal Eletrônica e para 

atender a diversidade das transações econômicas e tributárias, ampliou seu universo 

de atuação, detalhados no Quadro 9: 

 
QUADRO 9: UNIVERSO DE ATUAÇÃO DO SPED 

 

Sigla Descrição 

NF-e Nota fiscal eletrônica 

NFS-e Nota fiscal de serviços eletrônica 

CT-e Conhecimento de transporte eletrônico 

MDF-e Manifesto eletrônico de documentos fiscais 

NFC-e Nota fiscal do consumidor eletrônica 

EFD ICMS IPI Escrituração fiscal digital de Imposto de Circulação de Mercadorias e 

Serviços e Imposto sobre Produtos Industrializados. 

EFD Contribuições Escrituração fiscal digital sobre Contribuições Sociais (PIS – 

Programa de Integração Social e COFINS – Contribuição sobre o 

Financiamento e Seguridade Social). 

EFD Reinf Escrituração fiscal digital sobre as retenções e informações da 

Contribuição Previdenciária Substituída. 

e-Financeira Conjunto de arquivos digitais referente cadastro, abertura, 

fechamento e auxiliares relativas as operações financeiras. 

E-Social Escrituração digital das obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas. 

ECF Escrituração contábil fiscal. 

ECD Escrituração contábil digital. 

FONTE: Receita Federal do Brasil (2020) 
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Cada sistemática do SPED, contempla critérios próprios, dispostos em leiautes, 

tabelas e regras de validações, sendo que descumprimentos ou irregularidades 

cometidas ocasionam penalidades e restrições4 quanto ao fluxo operacional das 

empresas. Ainda, cada sistemática é interligada a outras, contempladas ou ainda não 

contempladas, no universo de atuação do SPED. 

Mesmo sendo o SPED implementado em 2007, há ainda compartilhamentos 

de informações em fase de implantação e adequações. Trata-se de um processo 

gradativo e que ainda exige das empresas, contabilidade e Administrações 

Tributárias. 

Através do portal do SPED é possível migrar para os demais portais da 

escrituração pública digital, de acordo com cada sistemática, sendo disponibilizado os 

manuais, versões para instalação e funcionamento, inclusive vídeos instrucionais, 

materiais geralmente voltados para implantação e parametrização de sistemas de 

informações. 

A seguir, é detalhado cada módulo e/ou sistemática integrando do projeto 

SPED. 

 

2.3.1. Sobre a NFe 

As inovações em tecnologias da informação permitiram evolução nas 

tradicionais operações de compra e venda das empresas, tanto pela transação 

comercial em si como pelo documento comprobatório: a nota fiscal gerada por meio 

eletrônico. 

A NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), de acordo com a RFB pode ser conceituada 

como um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado 

eletronicamente, de forma obrigatória para as empresas, de acordo com a atividade 

econômica desenvolvida, com o intuito de formalizar uma transação comercial 

referente a circulação de bens, tendo validade jurídica garantida pela assinatura digital 

do remetente e autorização de uso fornecida pelo Fisco. (BRASIL7, 2020) 

Quanto ao processo da NF-e, o site do SPED apresenta a descrição, visando 

ampliar o entendimento para emissores da NF-e, empresas fornecedoras de sistemas 

 
4 Impedimento de obtenção de Certidões Negativas de Débitos, que respaldam a situação tributária a 
terceiros interessados, como exemplo: participação em processos de licitação. 
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de informação, sistemas integrados de gestão empresarial (ERP), contadores e 

demais interessados. (BRASIL7, 2020) 

O processo é iniciado com a geração de um arquivo eletrônico em formato XML 

contendo as informações fiscais da operação comercial pela empresa emissora de 

NF-e. O arquivo é assinado digitalmente visando garantir a integridade dos dados e a 

autoria do emissor. O arquivo que corresponderá a NF-e é transmitido via internet para 

a Secretaria da Fazenda do Estado do contribuinte que fará uma pré validação do 

arquivo, devolvendo um protocolo de recebimento (Autorização de Uso), 

imprescindível para trânsito da mercadoria. (BRASIL7, 2020) 

Ainda, o processo contempla a transmissão do arquivo já em modo de NF-e 

para a RFB (repositório nacional de todas as NF-e emitidas) e, no caso de operação 

interestadual, também para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do Estado destino da 

operação e para o Suframa5, em casos de mercadorias destinadas as áreas 

incentivadas. (BRASIL7, 2020) 

O processo continua com o trânsito da mercadoria, que deverá ser 

acompanhada por um documento impresso com a grafia simplificada da NF-e, 

denominado de DANFE (documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), contendo em 

destaque a chave de acesso para consulta da NF-e na internet e um código de barras 

bidimensional que facilita a captura e a confirmação de informações da NF-e pelas 

unidades fiscais. (BRASIL7, 2020) 

Finaliza-se o processo com o receptor da NF-e (comprador), que pode 

escriturar os dados contidos inicialmente pelo DANFE, validando posteriormente com 

a NF-e. Por outro lado, o emissor da NF-e (vendedor) realiza a escrituração a partir 

da emissão e recebimento das NF-e pelo respectivo receptor. (BRASIL7, 2020) 

O formato XML, de acordo com Luciano, Silva e Peres (2019 apud Malhotra 

and Garritt, 2004; Silva, Silva e Jr, 2006; W3C,2008) refere-se a uma linguagem de 

formato simples e flexível que permite intercâmbios de publicações eletrônicas e de 

uma variedade de tipos de dados na internet e em outros ambientes computacionais 

por meio de uma estruturação em documentos. Os autores comentam que quem fizer 

uso do documento precisa saber o significado dessa estrutura para que possa criar os 

sistemas de informação que irá processar o documento, tratando-se de uma 

metalinguagem para classificação, compreensão e gerenciamento de dados. 

 
5 A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) é uma autarquia vinculada ao Ministério 
da Economia que administra a Zona Franca de Manaus. (BRASIL, 2020) 
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Todo esse processo eletrônico otimiza o tradicional lançamento das notas 

fiscais pela contabilidade, fazendo o bom uso dos sistemas de informação. Uma vez 

parametrizado o sistema de acordo com as operações relativas as empresas, o 

processamento de documentos transcorrerá com maior agilidade. 

Tanto as Secretarias das Fazendas dos Estados, comumente denominadas de 

SEFAZ e a RFB disponibilizam via internet consultas da NF-e, para o destinatário e 

outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento 

eletrônico. 

Os demais documentos eletrônicos emitidos via SPED e apresentados na 

sequência: CT-e; MDF-e; NFS-e; NFC-e, são apresentados por seus conceitos e 

objetivos, não sendo apresentado o descritivo dos processos em detalhes como da 

NF-e em razão da similaridade das etapas para os documentos eletrônicos. 

 

2.3.2. Sobre a NFS-e 

O Projeto da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) integra a RFB e 

municípios por meio da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das 

Capitais (Abrasf), e visa padronizar a geração das notas fiscais de serviços de modo 

automático por meio de serviços informatizados, disponibilizados aos contribuintes 

que realizam operações de prestação de serviços, pela respectiva secretaria 

municipal de finanças. (BRASIL7, 2020) 

O projeto contempla uma solução contingencial para os contribuintes que 

porventura não possuam infraestrutura de conectividade com a secretaria de finanças 

do município em tempo integral, podendo gerar um Recibo Provisório de Serviços 

(RPS) para posterior envio à Secretaria de Finanças, que processa e gera as 

respectivas NFS-e. (BRASIL7, 2020) 

O RPS pode ser gerado manualmente ou por meio de aplicação instalada no 

computador do contribuinte, desenvolvida pela secretaria ou de modo particular, de 

acordo com as especificações da secretaria municipal, podendo essa tratativa de uso 

do RPS ser replicada aos demais contribuintes, prestadores de serviços. (BRASIL7, 

2020) 

A NFS-e contém campos que reproduzem as informações enviadas pelo 

contribuinte e deve conter a identificação do serviço realizado de acordo com a lista 

com itens de serviços anexos a Lei Complementar nº 116/2003. (BRASIL7, 2020) 
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2.3.3. Sobre o CT-e 

O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é integrado entre RFB e 

SEFAZ dos Estados e se trata de um documento de existência apenas digital, emitido 

e armazenado para formalizar uma prestação de serviço de transporte de cargas por 

meio de qualquer modal, sendo a validade jurídica garantida pela assinatura digital do 

emitente e recepção e autorização de uso pelo Fisco, tendo processos e benefícios 

semelhante a NF-e. (BRASIL7, 2020) 

 

2.3.4. Sobre o MDF-e 

O Projeto Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) visa implantar 

um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que substituiu a sistemática de 

emissão em papel quanto a vinculação de documentos fiscais transportados. 

O MDF-e teve sua implantação gradativa e é integrado entre RFB e SEFAZ dos 

Estados, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes, permitindo o 

acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco. 

O emissor do MDF-e são as empresas prestadoras de serviços de transporte 

que realizam operações com mais de um CT-e ou pelas demais empresas que 

realizam transporte em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de 

transportador autônomo de cargas com mais de uma nota fiscal. 

Basicamente, a finalidade do MDF-e é informar em tempo real o trânsito dos 

documentos de carga, podendo ser emitido somente após comprovação dos 

documentos originários que serão transportados (notas fiscais de mercadorias e 

conhecimentos de transporte), relativos à carga que será transportada. (BRASIL7, 

2020) 

 

2.3.5. Sobre a NFC-e 

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) visa oferecer uma nova 

alternativa para os atuais documentos fiscais em papel utilizados no varejo, 

possibilitando ao consumidor final a conferência da validade e autenticidade do 

documento fiscal recebido, propondo o estabelecimento de um padrão nacional para 

as operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio a 

consumidores finais (pessoa física ou pessoa jurídica), em operação interna e sem a 

geração de crédito de ICMS ao adquirente da operação. (BRASIL7, 2020) 



44 

 

A NFC-e, igualmente a NF-e, possui documento auxiliar, denominado de 

DANFE_NFC-e que, de acordo com a SEFAZ do Estado de São Paulo, pode conter a 

impressão do QR-Code, visando facilitar a consulta dos dados da NFC-e mediante a 

leitura com uso de aplicativos. 

A SEFAZ do Estado de São Paulo também reforça que a NFC-e pode ser 

emitida por meio de plataformas móveis, como smartphones ou tablets, podendo 

também ser integrada a plataformas de vendas físicas e virtuais. 

 

2.3.6. Sobre a EFD ICMS IPI 

A Escrituração Fiscal Digital (EFD) ICMS IPI trata-se de um arquivo digital que 

se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras 

informações de interesse dos Estados e da RFB, relativos à apuração do ICMS e IPI 

atribuídos pelas operações e prestações praticadas pelos contribuintes desses 

impostos. (BRASIL7, 2020) 

O arquivo necessita ser assinado digitalmente e transmitido, via internet, ao 

ambiente do SPED, para cada mês civil de apuração de ICMS e IPI (periodicidade 

mensal). O prazo de entrega é definido pelas SEFAZ dos Estados, ficando o 

contribuinte sujeito a penalidades pelo não cumprimento do prazo ou ainda, se ocorrer 

entrega de arquivos digitais sem observância dos requisitos e especificações 

estabelecidos. (BRASIL7, 2020) 

Anteriormente a implantação do Projeto EFD ICMS IPI, fazia-se necessário 

registrar nas repartições estaduais, os livros fiscais contemplando as informações das 

operações praticadas e respectiva apuração dos impostos, sendo os contribuintes, a 

partir o projeto, dispensados dessa obrigatoriedade. 

 

2.3.7. Sobre a EFD Contribuições 

A Escrituração Fiscal Digital Contribuições (EFD Contribuições) trata-se de um 

arquivo digital com envio de modo centralizado e mensal, aplicável as empresas que 

de acordo com o tipo de tributação, são obrigadas a recolher as contribuições sociais 

ao PIS/Pasep, COFINS e Contribuições Previdenciárias sobre a Receita, tendo por 

base o conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas 

bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos 

tributários, incorridos no período. (BRASIL7, 2020) 
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2.3.8. Sobre a E-Financeira 

A E-Financeira trata-se de um conjunto de arquivos digitais referentes a 

cadastro, abertura, fechamento e auxiliares relativas as operações financeiras de 

interesse da RFB, sendo obrigatória de envio para as seguintes pessoas jurídicas 

(BRASIL7, 2020): 

 Autorizadas a estruturar e comercializar planos de benefícios de 

previdência complementar; 

 Autorizadas a instituir e administrar Fundos de Aposentadoria 

Programada Individual (FAPI); 

 Que tenham como atividade principal ou acessória a captação, 

intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de 

terceiros, incluídas as operações de consórcio, em moeda nacional ou 

estrangeira, ou a custódia de valor de propriedade de terceiros; 

 Sociedades seguradoras autorizadas a estruturar e comercializar planos 

de seguros de pessoas. 

 

2.3.9. Sobre o E-Social 

O E-Social trata-se da escrituração digital das obrigações fiscais, 

previdenciárias e trabalhistas, sistema ao qual permite comunicação entre 

empregadores e Governo de modo unificado, referente as informações dos 

trabalhadores como vínculos; contribuições previdenciárias; folha de pagamento; 

comunicações de acidente de trabalho; aviso prévio; escriturações fiscais e 

informações sobre o FGTS. (BRASIL8, 2020) 

Como as demais sistemáticas do conjunto SPED, refere-se a uma ação 

conjunta do Governo Federal pelos seguintes entes governamentais: RFB, Caixa 

Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social e Ministério do Trabalho. 

(BRASIL8, 2020) 

A obrigatoriedade do sistema para os empregadores é estabelecida pela 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, com prazo de implantação gradativo 

estipulado até julho de 2022. (BRASIL8, 2020) 

O projeto contempla o envio periódico em meio digital pelos empregadores, 

através da plataforma do E-Social. Atualmente, as informações das relações de 

trabalho são registradas pelos empregadores ou em papel ou por meio de plataformas 
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online, disponibilizadas pelo Governo, porém, com a sistemática haverá a 

obrigatoriedade de envio exclusivo pelo E-Social. (SPED BRASIL8, 2020) 

Através do E-Social, os empregadores comunicam ao Governo de modo 

unificado, 15 (quinze) obrigações acessórias e a sistemática do E-Social é 

considerada inovadora tendo em vista que as informações relativas aos trabalhadores 

devem ser armazenadas por um período de 30 (trinta) anos e pelo novo formato, o 

armazenamento se torna público, seguro e sem custos para os empregadores, 

tornando o sistema em uma espécie de banco de dados. (BRASIL8, 2020) 

O portal do E-Social orienta quanto a boa funcionalidade do sistema para os 

empregadores, principalmente aqueles com número significativo de empregados, 

quanto a viabilidade da qualificação dos cadastros relativos as relações de trabalho, 

revisão de processos administrativos e inclusive adequações ou criação de equipes 

atribuídas quanto a implantação da sistemática. 

 

2.3.10. Sobre a EFD-Reinf 

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais (EFD-

Reinf) é mais um dos módulos integrantes do SPED para utilização de pessoas 

jurídicas e físicas, em complemento ao módulo do E-Social, referente os rendimentos 

pagos e retenções de Imposto de Renda e a Contribuição Social. O projeto abre 

espaço para a substituição de modo centralizado referente informações de outras 

obrigações acessórias. (BRASIL8, 2020) 

 

2.3.11. Sobre a ECF 

As empresas são obrigadas a apresentar ao fisco, anualmente, as informações 

de caráter econômico-fiscal, denominada de DIPJ (Declaração de Informações 

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica). (BRASIL7, 2020) 

Desde o ano de 2014, a DIPJ foi substituída pela ECF (Escrituração Contábil 

Fiscal), transmitida anualmente ao SPED, devendo o arquivo ser assinado 

digitalmente mediante certificado digital. 

Todas as pessoas jurídicas são obrigadas a transmitir as informações de 

caráter econômico-fiscal através da ECF, exceto (BRASIL7, 2020): 

 Pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas 
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e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de acordo com a Lei 

Complementar n. 123/2006; 

 Autarquias e fundações públicas; e 

 Pessoas jurídicas inativas (sem movimentação). 

O Regime do Simples Nacional trata-se de um tipo de apuração de tributação, 

facultativo para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), 

abrangendo os seguintes tributos a nível nacional: IRPJ; CSLL; PIS/Pasep; COFINS; 

IPI; ICMS; ISSQN e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência 

Social a cargo da pessoa jurídica, recolhidos por meio de um único documento: DAS 

(Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e repassadas às respectivas 

administrações tributárias de acordo o tipo de tributo e suas parcelas de participação. 

(BRASIL7, 2020) 

A RFB destaca que a ECF inovou a forma de comunicar as informações 

econômicas-fiscais, considerando que a plataforma permite utilizar saldos e contas de 

outras plataformas, como a ECD - Escrituração Contábil Digital, abordada no item 

2.3.12 e ainda recuperar saldos de ECF´s anteriores. (BRASIL6, 2020) 

Na ECF ocorre o preenchimento e controle por meio de validações das 

apurações tributárias, quanto ao Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido, relativos ao resultado das empresas, apurados de acordo com o tipo 

tributário. (BRASIL7, 2020) 

 

2.3.12. Sobre a ECD 

A Escrituração Contábil Digital (ECD), trata-se do arquivo digital onde finalizam 

todas as escriturações contábeis e fiscais de operações das empresas, que são 

processadas pela contabilidade. A ECD é parte integrante e imprescindível do SPED, 

que de acordo com a RFB tem por objetivo a substituição da escrituração em papel, 

obrigando a transmissão somente por meio digital de toda a escrituração das 

empresas, abrangendo: Livro Diário6; Livro Razão; Balancetes; Demonstrações 

Contábeis; e lançamentos comprobatórios dos registros (BRASIL7, 2020), ou seja, o 

método das partidas dobradas. 

 
6 De acordo com Padoveze (2017), o Livro Diário armazena todos os lançamentos contábeis em ordem 
cronológica dos fatos ocorridos, enquanto o Livro Razão armazena em ordem cronológica, porém de 
acordo com a classificação do Plano de Contas. 
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A obrigatoriedade de transmissão do arquivo ECD teve início gradativo a partir 

de 2015, com periodicidade anual, para todas as pessoas jurídicas, considerando as 

mesmas exceções da ECF. (BRASIL7, 2020) 

 O Quadro 10 sintetiza o tópico e apresenta as principais características do 

universo de atuação do SPED. 

 
QUADRO 10: CARACTERÍSTICAS DO UNIVERSO DE ATUAÇÃO DO SPED 

 

UNIVERSO SPED CARACTERÍSTICAS 

NFe Documento comprobatório eletrônico das transações comerciais 

para produtos e mercadorias, contribuintes do ICMS. 

NFSe Documento comprobatório eletrônico de prestação de serviços, 

exceto serviços de transporte. 

CTe Documento comprobatório eletrônico de prestação de serviços de 

transportes, para qualquer modal. 

MDFe Documento comprobatório eletrônico para vinculação de 

documentos fiscais transportados. 

NFCe Documento comprobatório eletrônico das transações de práticas 

pelo mercado varejista para consumidores finais, não contribuintes 

do ICMS. 

EFD ICMS IPI Arquivo digital referente escriturações de documentos fiscais e de 

outras informações de interesse dos Estados e da RFB, relativos à 

apuração do ICMS e IPI. 

EFD Contribuições Arquivo digital aplicável as empresas que de acordo com o tipo de 

tributação, são obrigadas a recolher as contribuições sociais ao 

PIS/Pasep, COFINS e Contribuições Previdenciárias sobre a 

Receita. 

EFD Reinf Arquivo digital referente os rendimentos pagos e retenções de 

Imposto de Renda e a Contribuição Social. 

E-Financeira Conjunto de arquivos digitais referentes a cadastro, abertura, 

fechamento e auxiliares relativas as operações financeiras de 

interesse da RFB, obrigatória para pessoas jurídicas autorizadas a 

estruturar e comercializar planos de benefícios de previdência 

complementar; autorizadas a instituir e administrar Fundos de 

Aposentadoria Programada Individual (FAPI); que tenham como 
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atividade principal ou acessória a captação, intermediação ou 

aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, incluídas 

as operações de consórcio, em moeda nacional ou estrangeira, ou 

a custódia de valor de propriedade de terceiros; sociedades 

seguradoras autorizadas a estruturar e comercializar planos de 

seguros de pessoas. 

ESocial Arquivo digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 

sistema ao qual permite comunicação entre empregadores e 

Governo de modo unificado, referente as informações dos 

trabalhadores como vínculos; contribuições previdenciárias; folha 

de pagamento; comunicações de acidente de trabalho; aviso prévio; 

escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. 

ECF Arquivo digital de escrituração de preenchimento e controle por meio 

de validações das apurações tributárias, quanto ao Imposto de 

Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, relativos ao 

resultado das empresas, apurados de acordo com o tipo tributário. 

ECD Arquivo digital onde finalizam todas as escriturações contábeis e 

fiscais de operações das empresas, abrangendo: Livro Diário; Livro 

Razão; Balancetes; Demonstrações Contábeis; e lançamentos 

comprobatórios dos registros 

FONTE: Elaborado pela autora (2021), a partir do item 2.3 

 

2.4. AS INOVAÇÕES DO SPED, LINGUAGEM COMPUTACIONAL E DEMAIS 

ASPECTOS DO PROJETO 

 

Atualmente, o site do SPED contempla outras plataformas e links para acessos 

de sistemáticas que gradativamente são incorporados ao SPED, principalmente 

quanto ao cruzamento das informações econômicas e financeiras, independente do 

modelo de negócios, como o caso da plataforma do Bilhete de Passagem Eletrônico 

(BP-e), ainda não contemplado no universo de atuação do SPED. O site apresenta 

ainda módulos complementares ao SPED tais como a Central de Balanços e o módulo 

Simplificação. 

O SPED passa por uma nova fase evolutiva com foco na ampliação da 

simplificação e a partir 2015, fortaleceram o projeto com o SPED Simplificação de 

Obrigações Tributárias e Acessórias, no intuito de simplificar a prestação das 
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informações fiscais dos contribuintes do ICMS por intermédio da substituição das 

obrigações acessórias pela EFD ICMS IPI, através do aperfeiçoamento de leiautes 

dos módulos do SPED, de forma gradual, eliminando as redundâncias e 

harmonizando o sistema. (BRASIL7, 2020) 

Quanto ao módulo Central de Balanços, entrou em operação em outubro de 

2019 e visa reunir as demonstrações e documentos contábeis das entidades 

participantes em um único local, com acesso rápido, público e gratuito aos arquivos, 

com garantia de confiabilidade e autenticidade dos dados. (BRASIL7, 2020) 

De acordo com o site privado não governamental, SPED Brasil (2020), a 

Central de Balanços é obrigatória para as empresas constituídas pela modalidade de 

sociedade anônima, com suas ações em Bolsa de Valores, sendo facultativo a todo 

tipo de empresa, independente do porte. O site divulga ainda que o módulo possui 

uma área pública para as consultas dos demonstrativos e outra área privada, para 

inserção dos dados. (SPED Brasil, 2020) 

A RFB informa que o projeto da Central de Balanços utiliza tecnologias de 

código aberto e taxonomias XBRL (eXtensible Business Reporting Language) que 

viabiliza a consistência e apresentação de dados contábeis. (BRASIL6, 2020) 

Segundo Luciano, Silva e Peres (2019) uma taxonomia XBRL é composta por 

esquemas que definem elementos XML na representação de conceitos financeiros e 

contábeis e por linkbases que estabelecem relacionamentos semânticos entre esses 

elementos. 

Nesse sentido, o site privado não governamental, SPED Brasil (2020), divulga 

que tanto o CFC quanto o CPC, estão desenvolvendo esforços no sentido de colocar 

em prática no Brasil a tecnologia XBRL, com a constituição da jurisdição brasileira 

tendo em vista que a taxonomia do XBRL transforma os maiores relatórios da 

legislação brasileira em linguagem computacional, impactando sobre as normas 

contábeis. (SPED Brasil, 2020) 

O site SPED Brasil (2020) destaca ainda a importância do uso da tecnologia, 

visto que as informações contábeis são disponibilizadas em diversos formatos como 

papel ou arquivos eletrônicos de formatos variados, e através da tecnologia as 

informações podem ser disponibilizadas em formato único e universal. (SPED Brasil, 

2020) 

O site reforça que pela tecnologia os dados podem automatizar o seu 

tratamento, diminuindo as formas de processo de informação além da redução de 
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custos de revisão e por outro lado, os gestores das empresas são beneficiados pelo 

aceleramento das informações contábeis com seus clientes. (SPED Brasil, 2020) 

A taxonomia XBRL trata-se de uma inovação para o SPED. Segundo Luciano, 

Silva e Peres (2019) cada projeto do SPED atende a demandas específicas sendo 

que algumas sistemáticas foram implementadas a partir de um modelo de dados 

especificado no padrão XML e outros pelo padrão ASCII, dificultando uma 

comunicação direta entre os módulos integrantes do SPED, além de causar uma 

repetição de conceitos com representações distintas (tags e campos), provocando 

baixa padronização; aumento no custo de manutenção dos sistemas e tempo de 

implementação de novas rotinas; e ainda necessidade de desenvolvimento de 

interfaces entre os projetos. 

Luciano, Silva e Peres (2019) destacam o padrão XBRL como uma tecnologia 

viável no combate a fraudes fiscais, proporcionando maior transparência aos 

investidores tendo em vista que viabiliza todo o conteúdo informacional dispostos para 

comparação imediata dos documentos que dão origem à informação intercambiada. 

O SPED contempla em seu universo da atuação documentos eletrônicos e 

obrigações acessórias no mesmo formato, detalhados Quadro 11. 

 

QUADRO 11: DETALHAMENTO DO UNIVERSO DE ATUAÇÃO DO SPED 
Documentos eletrônicos Obrigações acessórias eletrônicas 

NF-e 

NFS-e 

CT-e 

MDF-e 

NFC-e 

EFD ICMS IPI 

EFD Contribuições 

E-financeira 

E-Social 

EFD Reinf 

ECF 

ECD 

FONTE: Elaborado pela autora 

 

Em relação as obrigações acessórias contempladas pelo SPED, funcionam a 

partir de uma base de dados que geram arquivos digitais de acordo com leiautes 

estabelecidos pela RFB, informando todos os documentos e operações com ou sem 

incidência tributária. (BRASIL7, 2020) 

O arquivo digital é submetido à importação e validação através do Programa 

Validador e Assinador (PVA) fornecido pela página do SPED e da RFB. O PVA possui 
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versão que permite criar a escrituração mediante a digitação dos dados necessários 

no próprio PVA, sem a necessidade de importar arquivos (BRASIL7, 2020), fato que 

contribuiu em casos de empresas com poucos recursos tecnológicos. 

O PVA possibilita além da importação dos arquivos de modo a atender o leiaute 

definido pela RFB criar escrituração, emitir os relatórios e gerar arquivo digital para 

assinatura e transmissão ao SPED por meio do certificado digital (BRASIL7, 2020); 

sendo as assinaturas, de acordo com Sebold (2012) do representante legal da 

empresa perante a RFB e do Contador, devidamente habilitado no CRC. 

Cada módulo ou projeto integrante do SPED disponibiliza por meio de seus 

portais eletrônicos, acessos para downloads de manuais e notas técnicas; leiautes e 

tabelas aplicáveis a cada sistemática. 

Entre as tabelas aplicáveis do SPED, encontra-se o Plano de Contas 

Referencial, integrante da ECF e necessário a ECD que, de acordo com a publicação 

da TOTVS (2018), é o instrumento que alinha as informações enviadas de acordo com 

o formato designado pela RFB no intuito de minimizar erros no processo, podendo ser 

utilizado pelas empresas como base para a elaboração de seus planos de contas. 

A integração entre RFB e SEFAZ dos Estados, permitiu ambientes de testes, 

principalmente nas fases iniciais de cada projeto, replicando para possíveis 

incrementos de módulos no SPED, tratativa que contribui para ambientar os 

contribuintes, principalmente os profissionais da área contábil, na aplicabilidade dos 

projetos. 

Em relação a redução das obrigações acessórias, ainda é exigido pelo fisco 

determinadas obrigações, muito em razão das etapas gradativas de implantação dos 

módulos do SPED como pela dificuldade de comunicação direta entre os módulos 

pela linguagem computacional utilizada. (LUCIANO, SILVA, PERES, 2019) 

A aplicabilidade do SPED como também outros formatos eletrônicos 

disponibilizados pelo Governo exigem dos profissionais da contabilidade constantes 

atualizações, tendo em vista que, segundo Silva (2013), a Administração Pública 

brasileira tem adotado intensamente o uso de tecnologias da informação e 

comunicação, em busca da implementação de um governo cada vez mais eletrônico. 

Nesse aspecto, através do site da RFB é possível acessar outras plataformas 

(portais), em geral utilizadas pelos profissionais da contabilidade, detalhados no 

Quadro 12: 
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QUADRO 12: DEMAIS PLATAFORMAS DISPONIBILIZADAS PELA RFB 
 

Portal Finalidade 

REDESIM Realiza a integração de todos os processos dos órgãos e 

entidades responsáveis pelo registro, inscrição, alteração, baixa e 

licenciamento das pessoas jurídicas, por meio de uma única 

entrada de dados e de documentos. São participantes da 

REDESIM: Juntas Comerciais; Cartórios de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas; Administrações Tributárias Federal, Estadual e 

Municipal; e órgãos licenciadores como Corpo de Bombeiros, 

Vigilância Sanitária e Meio Ambiente. 

SIMPLES NACIONAL Acesso para as empresas que optam pelo regime de tributação 

simplificado, previsto na Lei n. 123/2006. 

FONTE: Receita Federal do Brasil (2020) 
 

2.5. AS ATUAIS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE COM 

O ADVENTO DO SPED 

 

Os tradicionais procedimentos atribuídos à contabilidade estão intimamente 

relacionados com o SPED e partindo da ideia de Almeida (2018), são apresentados 

na Figura 9 

 

FIGURA 9: DAS TRADICIONAIS ATRIBUIÇÕES DA PROFISSÃO AO ADVENTO DO SPED 

FONTE: Elaborado pela autora a partir, (ALMEIDA, 2018) adaptado. 
 

As novas aplicabilidades das funções atribuídas aos profissionais da 

contabilidade em formato eletrônico, possuem como ponto de partida o registro de 

empresas pela REDESIM, interligado com os principais órgãos de registro e liberação 

de documentos, respaldando a empresa legalmente constituída para a certificação 

digital, necessária para os processos eletrônicos. 

Registro e 
Legalização de 
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Transação 
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Lançamento 
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Eletrônico e 
integrado ao 

SPED

Ingrado ao 
SPED

Integrado  
ao SPED

Integrado 
ao SPED

Integradas ao 
SPED



54 

 

Com a documentação obtida da empresa devidamente registrada e legalizada, 

possibilita a emissão do Certificado Digital e simultaneamente habilita a contabilidade 

para a inserção de dados em sistemas de informação e posterior registro das 

operações relacionadas a empresa. 

As demais aplicabilidades do SPED partem das transações comerciais, muitas 

realizadas em formatos digitais ou virtuais pelos novos modelos de negócios. 

O documento comprobatório passa a ter formato eletrônico com validade 

jurídica pela certificação digital, contemplando quais operações são realizadas pelas 

empresas, e enviadas automaticamente ao fisco, possibilitando o cruzamento 

antecipado das operações das empresas. 

A contabilidade, ao cadastrar e parametrizar a empresa em sistema de 

informação, elabora o Plano de Contas vinculando ao Plano Referencial da RFB. 

A partir de então, está habilitada a registrar as operações das empresas tanto 

em formato tradicional como eletrônico, utilizando os arquivos XML das operações de 

entradas e saídas (NF-e; NFS-e; CT-e; NFC-e) alimentando o sistema de informações 

tanto pelo registro contábil como em termos de banco de dados, utilizado como a 

memória de cálculo dos tributos através das obrigações acessórias (EFD ICMS IPI; 

EFD Contribuições; EFD-Reinf). 

Igualmente, as operações relativas à folha de pagamento (informações de 

recursos humanos, trabalhistas e previdenciárias) alimentadas em sistemas de 

informação, possibilitando o banco de dados para a comunicação com o eSocial. 

Os lançamentos contábeis podem utilizar-se dos próprios documentos 

eletrônicos, otimizando o processo da contabilidade. Ainda, os lançamentos contábeis 

de todas as operações das empresas são alimentados em sistemas de informação, 

formando um banco de dados para uso das empresas como para uso em arquivos 

eletrônicos que serão enviados ao SPED por meio das obrigações acessórias, ou seja, 

a escrituração fiscal digital, seja por meio do trio EFD: ICMS IPI, Contribuições e Reinf 

e ainda, anualmente a ECF. 

Simultaneamente, Razão Geral, Balancete e Demonstrativos Contábeis se 

tornam a base de controle de empresas por meio de sistemas de informação e para o 

Governo, por meio do SPED, ou seja, a escrituração contábil digital (ECD). 

Em atendimento aos prazos estipulados para envio dos arquivos eletrônicos, a 

contabilidade realiza o processo de importação dos dados em sistemas de informação 



55 

 

para o PVA do SPED, enviando os arquivos devidamente validados e assinados, 

atendendo dessa forma as obrigações acessórias. 

Basicamente, a aplicação do método das partidas dobradas é previamente 

analisada pelo fisco, no momento da geração dos documentos eletrônicos e com o 

envio das obrigações acessórias eletrônicas, o fisco fica possibilitado para cruzar 

todas as informações de operações das empresas. 

As atribuições da contabilidade relacionadas ao SPED, basicamente finalizam 

com o envio dos arquivos ECF e ECD que contemplam o razão geral, diário de 

lançamentos, balancetes e os principais demonstrativos contábeis. 

A Central de Balanços, à medida que houver aceitabilidade de empresas para 

registrar voluntariamente seus demonstrativos contábeis, independente de 

obrigatoriedade normativa, e à medida que a RFB ajusta os módulos do SPED pela 

padronização das informações, automaticamente esses demonstrativos tendem a 

serem aproveitados pela ECD. 

De acordo com Origuela (2017), o SPED proporcionou à contabilidade uma 

inovação quanto aos seus procedimentos com as empresas e quanto a padronização 

das informações, permitindo clareza para as tomadas de decisão, fortalecendo o elo 

entre Empresas, Contabilidade e Governo. 

 

2.6. OS MÉTODOS DE ENSINO UTILIZADOS NO CURSO DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

 

Em razão das atuais demandas para a profissão contábil, e em especial para 

as demandas oriundas do SPED, os docentes do curso de Ciências Contábeis 

precisam repensar em seus métodos de ensino. 

Durante o desenvolvimento do curso, em específico em disciplinas que 

envolvem temas de atribuições profissionais, como a aplicação do Método das 

Partidas Dobradas; cálculos trabalhistas, previdenciários ou relativos a tributação das 

empresas; apuração de resultados e elaboração dos principais demonstrativos 

contábeis, ocorrem por meio de propostas ou resolução de exercícios dispostos em 

livros de conteúdos programáticos, sendo também elaborados pelos próprios 

docentes do curso. 

De acordo com Pires et.al (2019), as metodologias de ensino do curso de 

Ciências Contábeis despontam novas formas de ensinar e aprender com a proposta 
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de melhoria na qualidade do formando, visando atender as atuais demandas de 

mercado. Os autores destacam que como alternativa ao ensino tradicional, as 

metodologias ativas de ensino se mostram eficazes na construção do conhecimento 

pelos estudantes do curso, desde que amparado do professor. 

As metodologias ativas de ensino têm os estudantes como foco central, 

transformando-os em agentes de seu próprio aprendizado, estimulando-os à reflexão 

e crítica do próprio processo de aprendizagem. (PIRES ET AL, 2019, apud DIESEL, 

BALDEZ, MARTINS, 2017) 

Amaral et al (2020) abordam que existem muitas metodologias ativas que 

podem ser utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, como: aula expositiva 

dialogada; filme no processo educacional; aprendizagem baseada em: problemas 

(PBL), baseada na investigação (ABIn), baseada em projetos, por histórias 

(storytelling) e jogos; visita técnica; sala de aula invertida; estudo dirigido; debate; 

seminário; método do caso de ensino; jogo de papeis (role-play), entre outras. 

Pires et al (2019), publicaram pesquisa a respeito das principais metodologias 

de ensino aplicadas no curso de Ciências Contábeis. O estudo teve por 

direcionamento uma universidade federal do Rio de Janeiro, porém permite nortear e 

comparar os métodos de ensino utilizados, a saber: aulas expositivas; seminários; 

estudos do meio (visitas ou excursões em empresas); estudos dirigidos; jogos de 

empresas; laboratórios ou oficinas práticas; palestras; discussões ou debates; e 

resolução de exercícios propostos. 

No estudo, os autores Pires et al (2019) destacaram aspectos pertinentes 

quanto a utilização de jogos de empresas, laboratórios ou oficinas e resolução de 

exercícios propostos, a saber: 

 Jogos de empresas: a simulação permite ao aluno aprender em uma 

realidade empresarial imitada. As aulas são estimulantes e permite o 

desenvolvimento da capacidade para tomadas de decisão na visão 

moderna do processo empresarial. Porém, ocorrem limitadores pela falta 

de estrutura física adequada; exigência de maior tempo para as 

atividades e falta de preparo dos professores. 

 Laboratórios ou oficinas práticas: as aulas são desenvolvidas em 

laboratórios com a utilização de softwares contábeis que permitem a 

escrituração contábil e emissão dos relatórios. O método é vantajoso 

pois permite combinar teoria e prática para o desenvolvimento de 
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habilidades, utilizando tecnologias. Em termos de limitações, a 

indisponibilidade de recursos tecnológicos ou falta de estrutura física 

adequada prejudicam, além do cuidado necessário que requer para que 

o aprendizado não se torne mecânico. 

 Resolução de exercícios propostos: refere-se ao estudo ativo que 

permite ao aluno aprender com a prática, pela aplicação dos conteúdos 

programáticos na resolução de problemas. É um método que pode 

provocar desmotivação em razão das repetições. 

Com referência aos jogos empresariais, estes simulam situações a nível de 

gestão de empresas enquanto a utilização de softwares contábeis por meio de 

laboratórios ou oficinas práticas, melhor aproximam os estudantes do curso às 

realidades das atribuições da profissão contábil. Na impossibilidade de utilização de 

softwares contábeis, a resolução de exercícios propostos e estudos dirigidos se 

mostram como alternativas para o processo de ensino. 

As empresas fornecedoras de softwares contábeis percebem nos estudantes 

do curso seu público-alvo e em razão disso, algumas ofertam gratuitamente a 

utilização dos softwares por meio de contratos de licença de uso para fins acadêmico. 

A seguir, apresenta-se os softwares contábeis e empresas, comumente 

utilizados nos cursos de Ciências Contábeis na região de Curitiba/Paraná, por meio 

de licenças (gratuitas e não gratuitas) para uso acadêmico: 

 Domínio Sistemas (Empresa Thomson Reuters); 

 Cordilheira (atualmente comercializado pela empresa AO3 Sistemas); 

 Gestão Contábil ( Empresa AO3 Sistemas); 

 Sistemas Contábeis SCI (Empresa SCI Sistemas); 

 Alterdata Contábil (Empresa Alterdata Sistemas); 

 Account Contabilidade Didática (Account Contabilidade) 

Há outras empresas fornecedores de sistemas como a Omie Sistemas, Totvs, 

Eagle BS; Conta Azul, que divulgam conteúdos de apoio aos profissionais da 

contabilidade que podem ser utilizados pelos docentes do curso para o 

desenvolvimento das aulas, por meio de estudos de casos ou estudos dirigidos. 

Em relação ao software Alterdata Contábil, a empresa disponibiliza versão 

gratuita para instalação por meio de sua página de internet, independente de licença 

para uso acadêmico, o que permite aos estudantes interagirem por meio de 
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simulações e explorações de uso do software. Em tempos de aulas remotas, se 

mostra uma alternativa para o desenvolvimento das aulas, para os casos de 

possibilidade aos estudantes que possuem computadores ou notebooks com versão 

mínima necessária para instalação. (ALTERDATA, 2021) 

O software Account Contabilidade Didática tem por proposta complementar a 

utilização de softwares contábeis comumente utilizados no mercado. O software 

didático propõe que o aluno execute tarefas que requerem raciocínio contábil, ou seja, 

nenhum procedimento é realizado automaticamente dentro do programa, como nos 

softwares profissionais. Trata-se de um sistema exclusivamente para uso didático, 

com exercícios desenvolvidos dentro do programa. (ACCOUNT CONTABILIDADE, 

2021). 

Na comparação entre os softwares contábeis de uso profissional em relação ao 

software com proposta exclusivamente didática, é que este não permite ao estudante 

vivenciar de modo simulado as aplicabilidades do SPED, ficando em desvantagem em 

relação aos softwares contábeis comumente utilizados pelo mercado. 

Nesse sentido, a orientação da empresa Account Contabilidade para as IES é 

manter a licença acadêmica do software profissional por tratar-se de ferramenta 

encontrada no mercado de trabalho. Porém, isso acarreta custos para as IES tendo 

em vista que a licença de uso do software é onerada. 

As aulas práticas em laboratório com a utilização de softwares contábeis 

exigem maior tempo para o desenvolvimento das atividades. Os conteúdos 

programáticos são ministrados no decorrer do curso e se fazem pertinentes para o 

exercício da profissão. Por esse aspecto, para as aulas de disciplinas práticas, 

necessita de contextualização para posterior desenvolvimento prático, por meio de 

simulações ou exercícios propostos. 

Em se tratando do SPED, o cenário ideal para aulas práticas é a utilização 

simultânea de softwares contábeis profissionais para que os estudantes possam 

realizar vivenciar de modo simulado as atribuições da profissão relacionadas ao 

SPED, além da possibilidade de realizarem com dados fictícios os processos de 

importação de dados dos softwares contábeis para exportação de dados através dos 

programas validadores do SPED (PVA). 

A vantagem que se apresenta para o desenvolvimento dessas aulas sem a 

utilização de softwares contábeis é a permissão pelo próprio SPED, da instalação dos 
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programas validadores (PVA) para inserção manual dos dados. Porém, em ambiente 

acadêmico requerem maior tempo para o desenvolvimento das atividades. 

Reforça-se que, a utilização simulada dos módulos do SPED, independente se 

via softwares contábeis ou inserção manual dos dados, não possui validade jurídica 

tendo em vista não ocorrer o envio de arquivos eletrônicos através da certificação 

digital. 

Partindo da ideia de Almeida (2018), o Quadro 13 exemplifica o ensino da 

atribuições do profissional contábil com foco no SPED. 

 

QUADRO 13: O ENSINO DAS ATRIBUIÇÕES DA PROFISSÃO CONTÁBIL COM FOCO NO SPED 
 

Tema conforme 
ideia de Almeida 

(2018) 
SPED 

Exige 
contextualização? 

Exige utilização de 
softwares 

contábeis? 

Registro e 
legalização de 
empresas 

REDESIM / Certificado digital Sim A utilização de 
softwares contábeis 
profissionais 
aproxima o 
estudante das 
realidades da 
profissão, porém há 
possibilidade de 
utilização simulada 
nos programas 
validadores do 
SPED e REDESIM. 

Transação 
comercial 

NFe 

NFSe 

CTe e MDFe 

NFCe 

Documentos 
comprobatórios 

Lançamentos 
contábeis 

Plano de Contas Referencial;  

EFD ICMS IPI; EFD 
Contribuições; EFD Reinf; 

ESocial; 

E-Financeira7; 

ECF 

Razão Geral 

Balancetes 

Demonstrativos 
Contábeis 

ECD 

FONTE: Elaborado pela autora a partir de ALMEIDA (2018), adaptado. 
 

O Quadro 13 demonstra que as tradicionais atribuições da profissão contábil, de 

acordo com o advento do SPED e o seu universo de atuação, exigem a 

contextualização das suas aplicabilidades antes do ensino propriamente prático, que 

pode ser desenvolvido com ou sem o uso de software contábil. 

 

 
7 Aplicável de acordo com a atividade econômica desenvolvida. 



60 

 

 

Além, o universo de atuação do SPED requer a segmentação para o processo 

de ensino em razão da complexidade da sistemática do Governo em relação as regras 

tributárias e fiscais. 

É nesse sentido que instiga o processo de ensino da atribuições do profissional 

da contabilidade, integrando teorias e práticas. 

Uma alternativa que permite integrar teorias pela contextualização de conteúdos 

e práticas com a utilização de laboratórios contábeis ou exercícios propostos e até 

mesmo estudos dirigidos é a aplicação de roteiros de aprendizagem. 

Farias e Mendonça (2019) explicam que roteiro de aprendizagem é um 

instrumento elaborado de forma intencional e planejada pelo professor a fim de 

orientar o estudo dos alunos, favorecendo o engajamento e autonomia dos 

estudantes, além de contribuir para que desenvolvam estratégias de sistematização 

de estudos para alcançar os objetivos de aprendizagem propostos pelo professor. 

A metodologia do estudo dirigido utiliza como instrumento de aplicação o roteiro 

de aprendizagem. O estudo dirigido permite ao professor auxiliar os alunos a 

desenvolver autonomia na realização dos estudos, organizar e consolidar 

conhecimentos, desenvolver estratégias individuais de aprendizagem e estabelecer 

relações entre os conteúdos aprendidos. (FARIAS, MENDONÇA, 2019) 

Estruturalmente, de acordo com Farias e Mendonça (2019), um roteiro de 

aprendizagem é composto por: 

 um texto de apresentação que indica a importância da tarefa e fornece 

orientações do professor; 

 objetivos de aprendizagem a serem alcançados com o roteiro 

desenvolvido; 

 tarefas que devem ser realizadas pelos alunos de modo a possibilitá-los 

ao alcance dos objetivos estabelecidos. 

Farias e Mendonça (2019) destacam que correções das tarefas e o 

compartilhamento do aprendizado é uma ação que deve constar no planejamento do 

professor, sendo integrante na aplicação do roteiro de aprendizagem. 

A Figura 10 demonstra a estruturação do roteiro de aprendizagem. 
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FIGURA 10:  ESTRUTURAÇÃO DO ROTEIRO DE APRENDIZAGEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: FARIAS E MENDONÇA (2019) 

 

O roteiro de aprendizagem necessita conter uma breve e atrativa introdução, 

estimulando o aluno a aprender; dividir tarefas complexas em etapas e em ordem 

crescente de dificuldades; tarefas planejadas e adequadas ao conteúdo, nível da 

turma e objetivos traçados; oferecer variedade quanto ao tipo, forma e elementos que 

compõem a atividade; oferecer instruções claras e precisas sobre o desenvolvimento 

do trabalho interligando o que fazer e como fazer em relação aos objetivos a atingir. 

(FARIAS, MENDONÇA, 2019). 

A introdução, de acordo com Farias e Mendonça (2019) deve conduzir o aluno 

inicialmente e demonstrar a importância do aprendizado, podendo ser proposto por 

meio de uma situação hipotética. Os objetivos de aprendizagem é o ponto central de 

um roteiro tendo em vista que considera o objetivo de aprendizagem do aluno segundo 

a sua perspectiva e não a do professor, devendo os objetivos serem claros para que 

o aluno compreenda o que deverá realizar nas atividades ou tarefas. 

Os autores reforçam os verbos que indicam os resultados de aprendizagem 

através dos objetivos, contribuindo no direcionamento do que o aluno deve fazer, 

podendo ser adotado pelo professor na escolha dos verbos e seu propósito a 

Taxonomia de Bloom. (FARIAS E MENDONÇA, 2019 , apud FERRAZ et al, 2017) 
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Farias e Mendonça (2019) esclarecem que os roteiros de aprendizagem podem 

possuir uma ou mais tarefas ou níveis. O uso de roteiros no processo de ensino não 

é engessado e pré-determinado. 

Os autores explicam que o estabelecimento da tarefa deve possuir ligação 

direta com o objetivo de aprendizagem proposto pelo professor, e que, durante o 

processo de elaboração do roteiro de aprendizagem é importante o professor 

considerar fatores como: características dos alunos, planejamento e tempo de 

aplicação do roteiro, material de apoio aos alunos, correções, feedback e 

compartilhamento dos resultados. 

 

2.6.1. O ensino da contabilidade em tempos de pandemia e o ensino híbrido 

De acordo com o Ministério da Educação, os sistemas de ensino, incluindo o 

ensino superior, deparam-se com a nova realidade imposta pela pandemia do Covid-

19. A suspensão das aulas presenciais e as dificuldades estruturais geram perdas ao 

sistema de educação a curto, médio e longos prazos. (BRASIL11, 2021) 

O cenário apresentado mundialmente em razão do Covid-19 ocasionou 

mudança forçada para o ensino remoto (NOGUEIRA, 2021), tornando-se uma 

alternativa para o ensino superior através do uso de plataformas de comunicação, 

como a Microsoft Teams® ou Google Meet®. 

De acordo com Amaral et al (2020), o ensino híbrido permite mesclar momentos 

presenciais e outros a distância, podendo ser produtivo para o processo ensino-

aprendizagem se os conteúdos forem bem-organizados e definidos claramente em 

qual momento de aprendizagem serão aplicados. 

O ensino das atribuições do profissional da contabilidade, com foco no SPED, 

por necessitarem de contextualização para posterior aplicação em laboratórios 

práticos ou exercícios propostos, podem ser desenvolvidos em ambiente remoto ou 

de forma híbrida. 

 

2.7. O ESTADO DA ARTE 

 

Considerando que o projeto SPED entrou em vigência a partir de 2007, a base 

de pesquisa sobre as percepções em relação aos trabalhos publicados e como os 

autores relacionam o tema com o processo de ensino da Contabilidade, destaca-se 
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uma das primeiras publicações, em 2008 pela Revista Brasileira de Contabilidade 

(RBC). 

No quesito, a RBC publicou uma reportagem intitulada “Os benefícios do 

Sistema Público de Escrituração Digital”, a respeito da participação do CFC no ano de 

2005 no grupo de trabalho para desenvolvimento do SPED, relatando os objetivos e 

estrutura do sistema. (RBC, 2008) 

A reportagem retratou que até o advento do SPED, a Administração Tributária 

pouco utilizou as inovações advindas do desenvolvimento tecnológico como a 

Internet, linguagens XML e XBRL, Web Services entre outros, enquanto empresas de 

médio e grande porte já utilizavam recursos de informática para registrar de modo 

eletrônico a escrituração fiscal e contábil, contrapondo micro e pequenas empresas 

sem condições de investimentos em tecnologias. Todavia, esses fatos motivaram o 

desenvolvimento de softwares específicos para atendimento da escrituração 

eletrônica. (RBC, 2008) 

Ruschel, Frezza e Utizig (2011) publicaram um trabalho denominado: “O impacto 

do SPED na contabilidade: desafios e perspectivas do profissional contábil”, realizado 

por meio de uma abordagem quantitativa e de campo com a opinião de 41 

profissionais contábeis atuantes na região de Chapecó/SC. Os resultados da 

pesquisa, segundo os autores, demonstraram a influência do SPED de modo positivo, 

principalmente quanto à fidedignidade e à qualidade dos dados, além da agilidade no 

processamento contábil proporcionando tempo aos contadores para assessoramento 

às empresas. 

Petri et.al (2013) realizaram uma pesquisa no intuito de revisar a implantação do 

SPED para identificação e discussão de vantagens e desvantagens quanto ao módulo 

EFD. A pesquisa intitulada: “Escrituração fiscal digital (EFD): vantagens e 

desvantagens a partir da literatura selecionada”, utilizou por base entrevista realizada 

com funcionário responsável pelo SPED fiscal da SEFAZ de Santa Catarina. O 

resultado demonstrou o projeto eficiente e com boa aceitabilidade pelos contribuintes, 

tendo por vantagens melhorias na qualidade da informação, ganho de produtividade 

e eficiência nos processos e por desvantagens a capacitação de pessoal, custos e 

mudanças na infraestrutura das empresas. 

No quesito, Jordão et al. (2015) retratam a percepção de empresários, 

contadores e órgãos fiscalizadores no Estado de Minas Gerais a respeito do SPED, 

com o estudo intitulado: “Um caleidoscópio de perspectivas sobre o sistema público 
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de escrituração digital”. A pesquisa dos autores demonstrou que a sistemática 

promoveu aspectos positivos como avanços informacionais e tecnológicos, inovação 

em sistemas e processos contábeis, porém os autores ressaltam sobre o aprendizado 

de novas metodologias, processos e tecnologias de informação e que as empresas 

necessitam de ajustes internos como a capacitação de mão de obra e investimentos 

em tecnologias. 

Jordão et al. (2016), publicaram um novo trabalho, denominado: “Inovações 

organizacionais e de negócios trazidas pelo SPED: um estudo empírico sobre as 

perspectivas de contadores e órgãos fiscalizadores”, permanecendo o mesmo 

direcionamento no Estado de Minas Gerais. A pesquisa apresentou resultados 

semelhantes ao estudo anterior, agregando quanto a inovação organizacional e de 

negócios com tendências duradouras. 

Nesse sentido, Origuela (2017) apresentou um estudo denominado: “Os 

principais impactos do SPED na profissão contábil: uma análise dos profissionais de 

contabilidade” destacando que o SPED fortaleceu a era digital e a padronização das 

informações contábeis através das normas internacionais por meio de pesquisa quali-

quantitativa. Os resultados demonstraram que os profissionais buscam treinamentos 

para aperfeiçoamento e que o projeto proporciona mudanças significativas, 

principalmente quanto a fidedignidade nas apresentações das demonstrações 

contábeis. 

Silva, Silva e Drumond (2017) elaboraram artigo com o objetivo de discutir o 

papel do SPED em termos da escrituração fiscal, desafios enfrentados pelos 

profissionais contábeis e empresa do segmento siderúrgico, com trabalho intitulado: 

“Obrigações acessórias: o papel profissional contábil na implantação do SPED fiscal 

em um grupo de empresa do setor siderúrgico”. O estudo de caso demonstrou 

transformações de processos da empresa em razão da implantação e adequações 

necessárias ao SPED, além de possibilitar ao fisco cruzamento de dados entre 

clientes e fornecedores pela padronização, aproximando o fisco das atuações do 

contribuinte. 

Pelo aspecto tributário, Angeli Neto e Martinez (2016) publicaram um artigo 

intitulado: “Nota fiscal de serviços eletrônica: uma análise dos impactos na 

arrecadação em municípios brasileiros”, no intuito de investigar a arrecadação do 

ISSQN em municípios com mais de 100 mil habitantes por meio de dados obtidos 
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pelos sites do IBGE e Tesouro Nacional. O resultado do estudo não apresentou 

evidências de aumento na arrecadação do ISSQN. 

Segundo Mattes, Dalongaro e Wesz (2018 apud Hendriksen e Van Breda,2012) 

a contabilidade foi e ainda continua sendo como um forte banco de dados de 

informações para o Administração Pública, porém não pode ser entendida apenas 

como instrumento para o Governo e nesse sentido existem dificuldades de atrelar 

teorias e práticas da contabilidade sem correlacionar com as exigências e normativas 

do fisco, desafiando o processo de ensino da contabilidade. 

Segundo os autores citados, a atual sociedade exige um profissional que tenha 

a capacidade de demonstrar a realidade da entidade, as perspectivas e atuações de 

mercado, inclusive quanto a investimentos, contribuindo com as informações 

processadas de modo gerencial do que meramente para fins governamentais. 

(MATTES, DALONGARO, WESZ, 2018). 

De acordo com Cornacchione (2015), o volume de transações tende a 

aumentar exponencialmente, dada as transformações dos negócios e dada a estreita 

relação entre a contabilidade e os negócios, tornando o Contador um profissional 

chave, capaz de contribuir nos negócios pela capacidade de equacionar a relação de 

diversas variáveis, propiciando a obtenção de bons resultados e aumentos 

patrimoniais para as organizações. 

Pelo enfoque de estudantes, Caon e Nascimento (2017) realizaram estudo em 

uma IES na região oeste de Santa Catarina, denominado “Percepção dos discentes 

de Ciências Contábeis sobre o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias (ESocial)”, por meio de abordagem quantitativa. Os 

resultados apresentaram preocupação dos discentes quanto a complexidade do 

sistema em razão da necessidade de envio das informações aos órgãos 

governamentais de maneira precisa, verídica e em tempo real, no que tange ao 

despreparo e dificuldades quanto as informações relacionadas ao ESocial. 

Ainda quanto a percepção de estudantes, Martins et.al (2018) publicaram 

estudo intitulado “Sistema público de escrituração digital (SPED): como as principais 

universidades da grande Florianópolis estão preparando os acadêmicos para a era 

digital da contabilidade?” com o objetivo de identificar de que forma as IES preparam 

acadêmicos para a era digital através de abordagem quantitativa de análise dos dados 

de acordo com a matriz curricular. Os resultados apresentaram-se deficitários em 
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razão de baixo investimento em tecnologias para as disciplinas que envolvem a 

contabilidade em termos de prática eletrônicas e o SPED. 

Nesse sentido quanto ao processo de ensino da contabilidade, Peleias et al, 

2007; Soares et al, 2011; CFC, 2016 abordam a respeito da matriz curricular do curso 

em termos da evolução da contabilidade no Brasil, destacando a preocupação quanto 

aos aspectos práticos, porém sem a correlação da escrituração contábil em 

conformidade com as exigências do fisco brasileiro. 

O estudo de Peleias et al (2007) foi realizado anteriormente a criação do SPED, 

o que poderia desconsiderar a sistemática, entretanto, as exigências do fisco brasileiro 

já possuíam outro formato, que demandavam maiores concentrações de trabalhos 

informatizados para a contabilidade, fortemente caracterizada como geradora de 

guias e atendimento de obrigações acessórias, fatos que estimulam o repensar do 

curso em Ciências Contábeis. 

Gemaque, Souza e Silva (2019) publicaram estudo a respeito, intitulado “A 

utilização de sistemas informatizados para o ensino da contabilidade: uma análise nas 

universidades em São Luiz”. O estudo qualitativo coletou dados através de entrevista 

semiestruturada com coordenadores do curso em duas IES em relação a disciplina de 

prática contábil e softwares utilizados, no entanto não aborda sobre a relação dos 

sistemas de informação com o SPED. 

Nesse sentido, Amorim et.al (2011) publicaram um estudo intitulado “Avaliação 

de sistemas de informações contábeis: um estudo em empresa de construção pesada 

de grande porte” abordando especificamente sobre sistemas de informação para o 

segmento e porte empresarial, porém sem correlação com sistemas contábeis e/ou 

integrados que necessariamente são utilizados para geração de arquivos SPED. 

Quanto ao papel desempenhado por docentes do curso, Cirico Jr (2019) 

publicou trabalho intitulado “Estudo sobre inovações em serviços na área contábil sob 

a percepção dos docentes do curso de Ciências Contábeis de uma instituição de 

ensino superior da região sul do Brasil”, com o intuito de identificar inovações em 

serviços contábeis por meio de pesquisa de abordagem quantitativa. O estudo 

abordou sobre o SPED EFD e ECD, todavia focando quanto a denominada 

contabilidade on-line que utiliza como modelo de negócio plataforma virtual evitando 

deslocamentos entre empresas e escritórios de contabilidade. Os autores ressaltam 

quanto aos resultados no que se refere ao conhecimento dos docentes da IES, em 

maiores proporções em termos teóricos que práticos. O estudo abordou ainda sobre 
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o perfil dos docentes quanto a experiência profissional na área contábil, tendo por 

resultado 67% não atuarem em ambiente empresarial. 

Quanto ao ambiente empresarial, Luciano, Silva e Peres (2019) realizaram 

estudos sobre empresas que necessitam de dados financeiros e não financeiros que 

possuam credibilidade, confiabilidade, integridade e disponibilidade para os processos 

decisórios, intitulado “Taxonomia XBRL-SPED: simplificação e auditoria no âmbito do 

sistema público de escrituração digital”. O trabalho apresentou uma abordagem 

quanto a contribuição da taxonomia XBRL na padronização e apoio aos métodos de 

auditoria e monitoramento contínuo e que embora o SPED tenha proporcionado 

ganhos, apresenta complexidades e desafios de interoperabilidade e de padronização 

do formato de dados, implicando em multiplicidade de representação de conceitos em 

seus módulos. 

Todavia, o cenário do governo que investe em tecnologias, demanda aos 

profissionais contábeis rápida adaptação quanto ao uso das tecnologias da 

informação com o intuito de manter as exigências do fisco, reduzindo tempo de 

produção e melhor aproveitamento para as informações de tomada de decisão. 

Quanto ao investimento do governo em tecnologias, Machado (2019) destaca 

quanto aos principais aeroportos do país que já dispõem de câmaras e de avançado 

sistema de reconhecimento facial que indica aos agentes alfandegários quem deverá 

ter suas malas fiscalizadas. O mesmo ocorre de modo semelhante nos portos que 

utilizam um sistema Machine Learning intitulado SISAM (Sistema de seleção 

aduaneira por aprendizado de máquina), que indica ao auditor quais declarações de 

importação têm maior probabilidade de conter erros que possam representar perdas 

para o Fisco, ou seja, a Administração tributária torna-se mais tempestiva em 

comparação a contabilidade. 

Machado (2019) menciona ainda que a Procuradoria da Fazenda Nacional 

possui um sistema que fornece aos auditores probabilidades de êxito de uma 

execução fiscal, tomando por base em dados como bens em nome do contribuinte. E 

de acordo com o autor, esses são apenas alguns exemplos do que a administração 

tributária brasileira tem realizado com o uso de inteligências artificiais. 

Por outro lado, Moreira, Vieira e Silva (2015) propõem que o investimento do 

governo em tecnologias promove eficiência, demanda competências dos profissionais 

contábeis e de outros inerentes à área, enquanto Sebold et al. (2012), abordam por 
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um sentido mais amplo, como o aumento da eficiência do Estado, o monitoramento 

das políticas públicas e a transparência, visando melhor governança. 

Simultaneamente, o investimento do governo em tecnologias incentiva a 

contabilidade a inovar seus processos, otimizar suas práticas de modo a aumentar o 

aproveitamento das informações contábeis quanto ao processo decisório para as 

empresas e o projeto do SPED impulsiona nesse sentido. 

Nas disciplinas do eixo teórico-prática, se possibilitado a utilização de softwares 

pela IES, podem oportunizar a inclusão do tema SPED, visando capacitar os 

estudantes às práticas da sistemática. 

Ensinar é uma tarefa que exige saberes didáticos e pedagógicos e para o Curso 

de Ciências Contábeis exige em maior proporção o saber fazer da profissão, 

principalmente em disciplinas práticas, não desconsiderando as disciplinas teóricas 

de eixo profissional. Torna-se uma tarefa nada fácil, que pode exigir do docente um 

processo de ensino-aprendizagem para proporcionar a aprendizagem ao discente. 

O docente do curso constantemente depara-se com as exigências de mercado 

e se torna um desafio atrelar a sua experiência profissional de maneira didática de tal 

forma que faça sentido para o aprendizado do discente. Por esse aspecto, Torres e 

Behrens (2014) reforçam que a perspectiva da educação quanto as exigências do 

século XXI, carecem de metodologias que superem a reprodução para a produção do 

conhecimento, transpondo o “modelo conservador para uma proposta inovadora”, de 

tal modo que gere uma mudança radical aos discentes. 

O quadro resume as principais abordagens, autores, período e revista de 

publicação: 

 

QUADRO 14: PRINCIPAIS ABORDAGENS DOS ESTUDOS SOBRE O SPED 
 

Abordagens Autores 
Ano de 

Publicação 
Revista 

Benefícios; 

inovações; 

impactos; vantagens 

e desvantagens. 

Conselho Federal 

de Contabilidade 

2008 Revista Brasileira de 

Contabilidade 

Ruschel, Frezza, 

Utisig 

2011 
Revista Catarinense da 

Ciência Contábil CRC SC 
Petri et al 2013 
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Percepção de 

empresários e 

profissionais 

contábeis. Mercado 

de trabalho. 

Sistemas gerenciais. 

Amorim et al 2011 XXXI Encontro Nacional da 

Engenharia da Produção - 

Belo Horizonte (MG) 

Sebold 2012 Revista Universidade Estadual 

de Maringá 

Jordão et al 2015 Revista Contemporânea de 

Contabilidade (UFSC) 

Cornacchione 2015 24ª Convenção dos 

Profissionais de Contabilidade 

de São Paulo 

Jordão et al 2016 Revista de Administração da 

Universidade Federal de Santa 

Maria 

Angeli Neto, 

Martinez 

2016 Revista de Contabilidade e 

Organizações 

Silva, C.M.Silva, 

Drumond 

2017 Revista de Informação 

Contábil (RIC) 

Origuela 2017 Caderno Profissional de 

Administração (UNEP) 

Mattes, Dalongaro, 

Wesz 

2018 Revista Interdisciplinar 

Contabilidade, Administração 

e Direito (RICADI) 

Luciano, Silva, 

Peres 

2019 Revista Brasileira de Sistemas 

de Informação 

Percepção de 

estudantes e 

professores. 

Processo de ensino. 

Peleias et al 2007 Revista Contabilidade e 

Finanças (USP) 

Soares et al 2011 Revista Catarinense da 

Ciência Contábil CRC SC 

Amorim et al 2011 XXXI Encontro Nacional da 

Engenharia da Produção - 

Belo Horizonte (MG) 

Moreira, Vieira, 

Silva 

2015 Brazilian Business Review 

Conselho Federal 

de Contabilidade 

2016 Livro Comemorativo 70 anos 

do CFC 
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Caon, Nascimento 2017 Revista de Contabilidade e 

Mestrado em Ciências 

Contábeis da UERJ 

Martins et al 2018 Revista Unemat de 

Contabilidade 

Mattes, Dalongaro, 

Wesz 

2018 Revista Interdisciplinar 

Contabilidade, Administração 

e Direito (RICADI) 

Cirino Jr 2019 Revista Práticas em 

Contabilidade e Gestão 

 
FONTE: Elaborado pela autora, a partir do item 2.7 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta os materiais e métodos da pesquisa utilizados para 

atingir o objetivo do presente trabalho em elaborar uma metodologia para uso no 

ensino da Contabilidade, que integre as atribuições da profissão com as 

aplicabilidades do SPED, contribuindo para o planejamento de aulas nas disciplinas 

de formação profissional e de formação teórico-prática, incluindo o estágio 

supervisionado. 

 

3.1. MATERIAS UTILIZADOS NA PESQUISA 

 

Os materiais utilizados na pesquisa foram primordiais para o desenvolvimento 

da metodologia de ensino, a saber: 

 Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis de duas IES, 

privadas. 

 Matriz curricular do curso de Ciências Contábeis de duas IES, privadas. 

 Conteúdos programáticos do curso de Ciências Contábeis. 

 Conteúdos extraídos on-line da página do SPED. 

 Definição dos períodos do curso de duas IES e cenários para 

contextualização e aplicação da metodologia. 

 Questionários avaliativos e testes para discentes do curso de duas IES, 

utilizadas como estudos de caso. 

 

3.2. MÉTODOS UTILIZADOS PARA A PESQUISA 

 

Os métodos de pesquisa aplicados para o desenvolvimento da metodologia de 

ensino, compreenderam 7 procedimentos, distribuídos entre estudos e estruturação 

da metodologia de ensino, a saber, 

 

3.2.1.  Procedimento 1 

Para a estruturação da metodologia de ensino, primeiramente houve a 

investigação de matrizes curriculares do curso de Ciências Contábeis no intuito de 

compreender a distribuição de disciplinas teóricas e disciplinas práticas. 
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Nessa fase dos estudos, ocorreu a preparação da fundamentação teórica, que 

posteriormente permitiu e embasou os demais procedimentos da pesquisa. 

 

3.2.2. Procedimento 2 

Realizado o detalhamento das ementas das disciplinas do curso com base na 

matriz curricular de duas IES, utilizadas como estudos de caso para a pesquisa. O 

detalhamento encontra-se apresentado em APÊNDICE I. 

 

3.2.3. Procedimento 3 

O procedimento concentrou-se em concatenar as disciplinas do curso que 

possuem relação direta ou indireta com as principais atribuições do profissional da 

contabilidade e as aplicabilidades do SPED. 

O material elaborado (APÊNDICE II) trata-se de um painel que organiza e 

esquematiza as disciplinas e atribuições do profissional da contabilidade com foco no 

SPED. O APÊNDICE  demonstra o painel em forma de esquema para melhor 

visualização. 

O item 3.4 da dissertação detalha o material para uso pelos docentes e 

coordenadores do curso. 

 

3.2.4. Procedimento 4 

Nessa fase elaborou-se material sumarizado sobre as atribuições da 

contabilidade e respectivas aplicabilidades pelo SPED, no intuito de complementar e 

apoiar os docentes e coordenadores do curso. 

O procedimento concentrou-se em organizar de modo sumarizado as 

finalidades e objetivos de ensino com contextos para aplicação, indicação de 

atividades práticas e ilustração de verbos de comando, contribuindo para o 

planejamento das aulas pelos docentes do curso, por meio de um portfólio. 

O detalhamento e explicação do portfólio encontra-se no item 3.4 e está 

apresentado em APÊNDICE IV. 

 

3.2.5. Procedimento 5 

O procedimento concentrou-se no desenvolvimento de uma metodologia para 

uso no ensino das atribuições do profissional da contabilidade que envolvem o SPED. 
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A metodologia desenvolvida trata-se de um roteiro de aprendizagem nomeado no 

presente trabalho como “Desafios da Contabilidade e o SPED”. 

O roteiro de aprendizagem contempla tarefas a serem realizadas pelos 

estudantes do curso, mediante verbos de comando, denominados no roteiro como 

“chaves de aprendizado”, distribuídas por 12 tarefas que evoluem de acordo com a 

sequência das atribuições do profissional da contabilidade e as aplicabilidades do 

SPED. 

O esboço do roteiro de aprendizagem encontra-se no presente trabalho em 

APÊNDICE V, sendo o seu detalhamento e explicações para uso no ensino 

apresentado no item 3.1. 

Ainda nessa fase do procedimento, visando melhor visualização e atratividade 

do roteiro de aprendizagem, houve a idealização do design ilustrativo pelo site de 

designs Canva ®, apresentado em APÊNDICE VI. 

 

3.2.6. Procedimento 6 

Nessa fase, a pesquisa considerou a organização para a aplicação dos 

“Desafios da Contabilidade e o SPED” quanto a definição de período de curso, 

ambientação de cenários e critérios utilizados. 

A aplicação da metodologia foi realizada mediante estudos de casos em turmas 

do Curso de Ciências Contábeis de duas IES, apresentado no Capítulo 4 da 

dissertação. 

 

3.2.7. Procedimento 7 

O procedimento concentrou-se na elaboração e aplicação de questionários 

avaliativos para os discentes, de acordo com a definição dos períodos do curso, a 

respeito das atribuições do profissional da contabilidade direcionadas às 

aplicabilidades do SPED. 

Sintetizando o tópico, a Figura 11 apresenta a sequência realizada para os 

procedimentos da pesquisa. 
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FIGURA 11: FLUXOGRAMA DA PESQUISA 
 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2020) 

 

Procedimento 1

•Investigação das matrizes 
curriculares do curso.

Procedimento 2

•Detalhamento das ementas 
das disciplinas do curso.

Procedimento 3

•Associação das disciplinas que 
possuem relação direta ou 
indireta com as atribuições da 
contabilidade e o SPED.

Procedimento 4

•Sumarização as atribuições da 
contabilidade e aplicabilidades 
do SPED, distribuídas pelas 
disciplinas do curso.

Procedimento 5

•Desenvolvimento um roteiro 
de aprendizagem que integra 
as atribuições do profissional 
da contabilidade e as 
aplicabilidades do SPED.

Procedimento 6

• Aplicação do roteiro de 
aprendizagem como estudos 
de caso em períodos do curso 
de Ciências Contábis de duas 
IES.

Procedimento 7

•Elaboração e aplicação de 
questionários e testes 
avaliativos aos discentes do 
curso.
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3.3. METODOLOGIA PARA USO NO ENSINO DAS ATRIBUIÇÕES DO 

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE COM FOCO NO SPED 

 

O tópico visa detalhar a metodologia desenvolvida para uso no ensino das 

atribuições do profissional da contabilidade com foco no SPED, contribuindo para o 

planejamento de aulas nas disciplinas de formação profissional e de formação teórico-

prática, incluindo o estágio supervisionado. 

Durante a pesquisa, desenvolveu-se um roteiro de aprendizagem que 

contempla a aplicação de tarefas a serem realizadas pelos estudantes do curso 

mediante verbos de comando que norteiam o aprendizado (APÊNDICE V e 

APÊNDICE VI), que de acordo com Farias e Mendonça (2019), orientam os estudos, 

contribuindo para o engajamento e autonomia dos estudantes, além de proporcionar 

o alcance dos objetivos de aprendizagem propostos pelo professor. 

No presente trabalho, o roteiro de aprendizagem é nomeado como “Desafios 

da Contabilidade e o SPED” e consiste em indicar aos estudantes do curso o que 

precisam realizar para construir e desenvolver o aprendizado mediante tarefas que 

evoluem  de acordo com as principais atribuições do profissional da contabilidade com 

foco no SPED. 

Os desafios contábeis possuem um ponto de partida, onde os estudantes 

recebem as orientações para a realização de 12 tarefas que finalizam em um ponto 

de chegada. Nesse ponto os estudantes apresentam os resultados das tarefas 

desenvolvidas e simultaneamente recebem do professor o feedback de 

aprendizagem. 

Os “Desafios da Contabilidade e o SPED” estão dispostos no roteiro de 

aprendizagem a partir da ideia de Almeida (2018), conforme item 2.5 da dissertação. 

 

3.3.1. O Ponto de Partida dos “Desafios da Contabilidade e o SPED” 

O ponto de partida refere-se ao estímulo inicial para os estudantes aprenderem 

as principais atribuições da contabilidade e do SPED, divididas por tarefas 

organizadas em ordem crescente de complexidade, partindo da constituição e 

legalização de empresas até a entrega dos demonstrativos contábeis. Portanto, o 

roteiro evolui de acordo com o nível de complexidade dessas atribuições. 



76 

 

O ponto de partida trata-se do momento em que o professor envolve o aluno 

ao aprendizado, integrando teorias e práticas para a capacitação profissional de 

maneira didática. 

Para envolver o aluno, orienta-se contextualizar uma situação hipotética de 

necessidade de legalizar uma determinada atividade econômica, atrelando na 

situação as atribuições do profissional da contabilidade e as aplicabilidades do SPED. 

A contextualização pode ser realizada por meio de Storytelling, ferramenta que 

contribuiu para o envolvimento dos alunos. 

Os “Desafios da Contabilidade e o SPED” contemplam objetivos para o 

aprendizado, dispostos em cada tarefa a ser realizada pelos alunos, indicadas como 

“Chaves de aprendizado”. 

 

3.3.2. As Chaves de Aprendizado e as Tarefas dos “Desafios da Contabilidade e o 

SPED” 

Essa etapa do roteiro de aprendizagem consiste na divisão das principais 

atribuições do profissional da contabilidade que envolvem o SPED, que em função de 

sua complexidade, exigem o desenvolvimento para a aprendizagem em etapas. 

A partir da ideia de Almeida (2018), essas atribuições foram desmembradas em 

12 tarefas principais. Em cada tarefa o aluno aciona uma chave para o aprendizado, 

sendo o ponto fundamental, atrelando teorias e práticas em seu aprendizado. 

As “Chaves de Aprendizado” referem-se aos objetivos de aprendizagem 

traçados, que de acordo com Farias e Mendonça (2019) são definidos quanto a 

variedade, tipo, forma e elementos para compor a atividade a ser realizada, ou seja, 

as tarefas que serão desempenhadas pelos estudantes. 

Para cada uma das 12 tarefas do roteiro de aprendizagem o aluno aciona a 

chave do que deverá fazer para o desempenho das atribuições do profissional da 

contabilidade que envolvem o SPED, cabendo ao professor orientar os alunos em 

como fazerem, para que os objetivos de aprendizagem possam ser atingidos. 

Orienta-se ao professor realizar a contextualização dos conhecimentos teóricos 

necessários para cada uma das 12 tarefas, visando nortear o aprendizado dos alunos, 

considerando a complexidade do SPED. É nessa fase do roteiro que os objetivos são 

propostos por meio das “Chaves de Aprendizado”, contribuindo para que o aluno 

compreenda qual tarefa deverá cumprir. 
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O desmembramento das principais atribuições que envolvem o SPED entre as 

12 tarefas do roteiro de aprendizagem baseou-se na Figura 9 e item 2.5 do presente 

trabalho. 

Com base na contextualização de uma situação hipotética realizada pelo 

professor no “Ponto de Partida dos Desafios da Contabilidade e o SPED”, ocorre a 

indicação pelo professor ou escolha pelos alunos de uma atividade econômica que 

necessita legalizar-se, sequenciando posteriormente pelas 12 tarefas que serão 

desenvolvidas. 

Considerando a possibilidade em o curso possuir licença para uso acadêmico 

de software contábil, a descrição a seguir ilustra a distribuição das 12 tarefas do roteiro 

de aprendizagem, a saber: 

Tarefa 01: o aluno deverá identificar o nome da empresa, forma de atuação, 

código nacional de atividade econômica (CNAE), valor do capital inicial e a data 

de início para entrada das operações da empresa. 

Chave de aprendizado: elaborar o ato constitutivo da empresa. 

Tarefa 02: o aluno deverá identificar e registrar o ato constitutivo da empresa 

nos devidos órgãos de registro e legalização de empresas. 

Chave de aprendizado: registrar a empresa pela REDESIM e providenciar a 

certificação digital. 

Tarefa 03: o aluno deverá cadastrar a empresa devidamente legalizada 

(hipoteticamente) em um sistema de informação. 

Chave de aprendizado: preencher os parâmetros iniciais para o 

processamento contábil. 

Tarefa 04: o aluno deverá elaborar e estruturar em sistema de informação, o 

Plano de Contas de acordo com as particularidades da empresa. 

Chave de aprendizado: elaborar e estruturar o Plano de Contas da empresa. 

Tarefa 05: o aluno deverá vincular o Plano de Contas elaborado na tarefa 

anterior com o Plano de Contas Referencial do SPED. 

Chave de aprendizado: alinhar o Plano de Contas ao formato designado pelo 

SPED. 

Tarefa 06: o aluno deverá parametrizar os módulos do sistema de informação 

de acordo com atividade econômica e principais operações pertinentes a 

empresa: compra, venda, pessoal, tributação, financeira, contratual. 
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Chave de aprendizado: vincular os parâmetros de operações da empresa com 

o Plano de Contas e estruturar as Demonstrações Contábeis em Sistema de 

Informação. 

Tarefa 07: o aluno deverá registrar o capital inicial da empresa (Capital Social), 

aplicando o Método das Partidas Dobradas em sistema de informação. 

Chave de aprendizado: realizar o primeiro lançamento contábil da empresa. 

Tarefa 08: o aluno deverá identificar os documentos comprobatórios das 

principais operações realizadas pela empresa: compra e venda, pessoal, 

tributação, financeira, contratual. 

Chave de aprendizado: identificar os principais documentos eletrônicos do 

SPED: NFe; NFSe; CTe; MDFe; NFCe. 

Tarefa 09: o aluno deverá aplicar o Método das Partidas Dobradas em sistema 

de informação para  todas as demais operações da empresa: compra e venda, 

pessoal, tributação, financeira, contratual. 

Chave de aprendizado: realizar os demais lançamentos contábeis da 

empresa. 

Tarefa 10: o aluno deverá realizar a interface dos módulos do sistema de 

informação como: folha; fiscal; imobilizado, para o módulo contábil, integrando 

os lançamentos contábeis para fechamento de resultado da empresa. 

Chave de aprendizado: relacionar as demais operações da empresa 

processadas em módulos do sistema de informação. 

Tarefa 11: o aluno deverá relacionar os controles tributários da empresa com 

as principais obrigações acessórias contempladas pelo SPED, utilizando 

relatórios do sistema de informações. 

Chave de aprendizado: identificar as principais obrigações eletrônicas do 

SPED: EFD ICMS IPI; EFD Contribuições; EFD Reinf; E-Social e E-Financeira. 

Tarefa 12: o aluno deverá gerar os relatórios necessários para conferências e 

análises: balancetes, Razão, Diário e ainda verificar e corrigir inconsistências 

que poderão impedir o envio de arquivos eletrônicos pelo SPED. 

Chave de aprendizado: gerar relatórios: razão geral; razão por contas 

específicas; balancetes de verificação. 

Destaca-se que a distribuição das tarefas dos “Desafios da Contabilidade e o 

SPED” ilustrado pode variar de acordo com o nível de exigência e aplicabilidade das 

regras tributárias para a atividade econômica indicada no “Ponto de Partida”. 
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Vale reforçar que o roteiro de aprendizagem, de acordo com Farias e Mendonça 

(2019) não é engessado e pré-determinado. Portanto, a quantidade e distribuição das 

tarefas poderão sofrer alterações de acordo com nível de conhecimento já adquirido 

pelo aluno no transcorrer do curso e/ou de acordo com a disciplina em que será 

aplicado os “Desafios da Contabilidade e o SPED”. 

 

3.3.3. O Ponto de Chegada dos “Desafios da Contabilidade e o SPED” 

Refere-se a tarefa final do roteiro e consiste na geração dos principais relatórios 

da contabilidade, necessários para as tomadas de decisão da empresa. Trata-se de 

outro ponto fundamental no roteiro, além dos feedbacks de alunos e professores 

quanto a aprendizagem. 

A tarefa final abrange concatenar as entregas em arquivos eletrônicos dos dois 

principais demonstrativos contábeis além da escrituração contábil fiscal, em formato 

digital, ou seja, a Escrituração Contábil Digital (ECD) e a Escrituração Contábil Fiscal 

(ECF). 

Nesse aspecto, o aluno simula a geração desses arquivos eletrônicos, analisa 

e corrige eventuais inconsistências que impedem os envios ao SPED. Ressalta-se 

que a tarefa realizada é somente para fins de aprendizagem, não ocorrendo 

formalmente o envio eletrônico desses arquivos por tratar-se de dados fictícios. 

Independentemente, a tarefa proporciona ao aluno a aproximação da atribuição 

profissional que envolve o SPED. 

A fase final do roteiro faz referência à apresentação dos resultados das tarefas 

anteriormente desenvolvidas no transcorrer do roteiro, além de atrelar teorias e 

práticas para a capacitação profissional, transcendendo as atribuições do formato 

técnico e padronizado para o nível de gestão. Nesse aspecto, o aluno pode contribuir 

no processo de decisão da empresa sendo orientado ao professor indicar para os 

alunos o uso de indicadores financeiros e de performance de resultados. 

O “Ponto de Chegada” refere-se as oportunidades de incluir conteúdos 

interdisciplinares de disciplinas que não possuem relação direta com o SPED, como 

as disciplinas de Controladoria e Análise das Demonstrações Contábeis. 
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FIGURA 12: FLUXOGRAMA DAS TAREFAS DOS DESAFIOS DA CONTABILIDADE E O SPED MEDIANTE CHAVES DE APRENDIZADO 
 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2020) 
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3.3.4. Cenários para aplicação dos “Desafios da Contabilidade e o SPED” 

Em razão da complexidade do sistema tributário brasileiro e por consequência 

às aplicabilidades do SPED, cabe salientar aspectos pertinentes. 

A metodologia visa a integração de teorias e práticas para o ensino das 

atribuições da contabilidade com foco no SPED, sendo a aplicabilidade 

preferencialmente nas disciplinas de formação teórico-prática: Laboratório Contábil e 

Estágio Supervisionado. 

Todavia, a metodologia pode ser aplicada nas demais disciplinas do curso. De 

acordo com o conteúdo programático, é possível aplicar uma ou mais entre as 12 

tarefas do roteiro ou ainda, desmembrar em pequenas tarefas uma, entre as principais 

do roteiro. 

A disciplina ideal e sugerida para aplicação dos “Desafios da Contabilidade e o 

SPED” é o Estágio Supervisionado em razão da carga horária da disciplina, 

independente se anual ou semestral. Quando semestral, a disciplina é dividida em 

duas: Estágio Supervisionado I para o 7º período do curso e Estágio Supervisionado 

II, para o 8º período. 

Nesse caso, em razão do aluno estar em períodos finais do curso, com maior 

nível de conhecimentos adquiridos pela ambientação proporcionada de modo 

gradativo, tende a motivar e dinamizar as aulas, e nesse aspecto o fator tempo para 

o desenvolvimento das tarefas é favorecido, incluindo o aluno como protagonista no 

processo de aprendizagem, dentro de uma realidade que se apresenta perene para 

os profissionais da contabilidade. 

O material de apoio para o uso no ensino das atribuições do profissional da 

contabilidade com foco no SPED, detalhados no item 3.4, contribui na elaboração do 

planejamento das aulas das demais disciplinas do curso bem como para a aplicação 

do roteiro dos “Desafios da Contabilidade e o SPED”. 

Em havendo a possibilidade de utilização de software contábil, promove 

aproximação de tecnologias e melhor ambientação para a aplicação do roteiro, 

proporcionando aos professores a utilização do sistema para contextos e demais 

disciplinas do curso, favorecendo a interdisciplinaridade. 

Além, os “Desafios da Contabilidade e o SPED” permitem aplicações para 

contextos específicos ou parciais. É sugerido aos professores que atuam em períodos 

iniciais do curso a utilização do roteiro, considerando o “Ponto de Partida”; as tarefas 

1 a 5 e o “Ponto de Chegada”, adequado às tarefas desenvolvidas. 
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Ainda, em ocorrendo projetos de conclusão de curso (TCC) através do Estágio 

Supervisionado ou outra disciplina, proporciona ao aluno integrar o desenvolvimento 

de seu TCC pela perspectiva do SPED. 

Todavia, algumas implicações podem ocorrer como estrutura limitada de 

laboratórios e falta de licenças para uso de softwares e preparo de professores. 

Uma alternativa para aplicação dos “Desafios da Contabilidade e o SPED” é o 

uso de estudo dirigido, tendo em vista possibilitar incluir outras metodologias e, em 

casos de impossibilidade de utilização de softwares, a metodologia pode ser aplicada 

mediante exercícios propostos de acordo com as “Chaves de Aprendizado” e 

respectivas tarefas, excluindo no caso, a utilização de sistemas de informação. 

Considerando esse cenário, a utilização da ferramenta Microsoft Excel® pode 

apresentar-se útil para armazenamento dos dados e lançamentos contábeis propostos 

pelas tarefas do roteiro, desde que haja estrutura de laboratório de informática para 

uso dos alunos. Nesses casos, o fator tempo precisa ser levado em consideração. 

Sintetizando o tópico, os “Desafios da Contabilidade e o SPED” refletem os 

passos necessários para roteiros de aprendizagem. 

A estrutura da metodologia proposta atende aos quesitos: Texto de 

apresentação inicial, pelo “Ponto de Partida”; os objetivos de aprendizagem e tarefas, 

pelas “Chaves de Aprendizado e Tarefas”; e correção e compartilhamento, pelo “Ponto 

de Chegada”, demonstrado na Figura 13. 

 

FIGURA 13: ESTRUTURA DOS DESAFIOS DA CONTABILIDADE E O SPED 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2020) 
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3.4. MATERIAL DE APOIO PARA O USO NO ENSINO DAS ATRIBUIÇÕES DO 

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE COM FOCO NO SPED 

 

O tópico visa detalhar os materiais de apoio elaborados para uso pelos 

docentes e coordenadores do curso, contribuindo para o planejamento de aulas; 

estabelecimento de objetivos e atividades e ainda, aplicação do roteiro de 

aprendizagem nas disciplinas de formação profissional e de formação teórico-prática, 

incluindo o estágio supervisionado. 

 

3.4.1. Painel organizador para uso do professor 

Trata-se de material que vincula as disciplinas do curso que possuem relação 

direta ou indireta com as principais atribuições do profissional da contabilidade e as 

aplicabilidades do SPED, apresentado em APÊNDICE II. 

De acordo com a matriz curricular do curso, observa-se que nas ementas 

distribuídas entre as 40 disciplinas não há evidenciação das atribuições do profissional 

da contabilidade pela perspectiva do SPED, fato que motivou o desenvolvimento do 

material a partir do detalhamento das ementas e a fundamentação teórica, de acordo 

com o Capítulo 2 da pesquisa. 

Trata-se de um material de apoio que contempla para as disciplinas de 

formação profissional e formação teórico-prática os seguintes tópicos: 

 Indicação da disciplina; 

 Ligação da disciplina com as atribuições do profissional da contabilidade 

de modo direto ou indireto; 

 Indicação da atribuição do profissional da contabilidade; 

 Ligação da atribuição do profissional com o SPED de modo direto ou 

indireto; 

 Indicação da aplicabilidade relacionada ao SPED; e 

 Considerações para a disciplina. 

Os tópicos organizam as atribuições do profissional da contabilidade que 

possuem relação direta ou indireta com o SPED, distribuídas entre as disciplinas do 

curso de modo a proporcionar uma visão resumida mediante um esquema de ligações. 

Explica-se que as disciplinas do eixo de formação básica foram 

desconsideradas para a elaboração do material, tendo em vista tratarem de temas 
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introdutórios e necessários para o meio acadêmico do curso, porém sem relações com 

as atribuições da contabilidade ou o SPED. 

Quanto as disciplinas de formação profissional, optou-se por descartar a 

disciplina de Contabilidade Pública que possui referência aos estudos para atuação 

na Administração Pública, não fazendo parte do escopo desse trabalho. 

As disciplinas: Comportamento Empreendedor e Administração Financeira e 

Orçamentária, são desconsideradas no material por tratarem de estudos com viés de 

gestão e processos decisórios, não relacionados diretamente com as tradicionais 

atribuições da contabilidade ou o SPED. 

Por outro aspecto, a disciplina de Teoria da Contabilidade também é 

desconsiderada no material por tratar de estudos com viés para as doutrinas da 

contabilidade quanto aos estudos relacionados aos Princípios Contábeis e introdução 

as normativas aplicáveis (Normas Brasileiras de Contabilidade e pronunciamentos 

contábeis emitidos pelo CPC). A disciplina é de fundamental importância no curso, 

contudo não envolve questões práticas ou relativas ao SPED de modo direto. 

Quanto as disciplinas do eixo de formação teórico-prática desenvolvidas em 

formato de Projetos Integradores ou Simulação de Empresas que utilizam Jogos 

Empresariais, foram desconsiderados por tratarem de temas sistêmicos, em geral com 

o envolvimento de processo decisório, sem relação direta com as atribuições do 

profissional da contabilidade ou o SPED. 

Das disciplinas desconsideradas do material não é descartada a influência 

dessas para o processo formativo dos discentes. São apenas desconsideradas por 

não possuírem uma relação direta com o SPED. 

Segundo o resumo apresentado em 121APÊNDICE III, do total de 40 

disciplinas do curso, 50% foram consideradas para a composição do material de 

apoio. Dessas, 10 disciplinas se destacam por possuírem ligações diretas com o 

SPED. 

 

3.4.2. Portfólio para uso do professor 

Para o uso do professor, é proposto um portfólio (APÊNDICE IV), que se trata 

de um material sumarizado sobre as atribuições da contabilidade com foco no SPED. 

O portfólio visa complementar e apoiar os docentes e coordenadores do curso, 

contendo: 
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 Finalidade de ensino, que contempla o contexto para aplicação no 

ensino, no caso, a atribuição do profissional da contabilidade, 

sequenciada por uma atividade principal a ser desenvolvida. 

 Objetivos, com a ilustração de verbos de comando para designar as 

tarefas a serem realizadas pelos alunos. 

 Aplicabilidades do SPED, que contempla as ações em relação as 

atribuições do profissional da contabilidade em formatos digitais pela 

sistemática do Governo. 

 Disciplinas atribuídas e relacionadas ao contexto de ensino. 

Finalizando o tópico, orienta-se a utilização dos materiais de apoio: Painel 

Organizador e Portfólio para direcionar o planejamento e definição de metodologias 

para as aulas entre as diversas disciplinas do curso, além de ser material de apoio 

fundamental para o professor utilizar na aplicação dos “Desafios da Contabilidade e o 

SPED”, para o desenvolvimento das aulas. 
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4. ESTUDOS DE CASO 

 

O capítulo versa sobre a aplicação da metodologia para uso no ensino das 

atribuições do profissional da contabilidade com foco no SPED e apresenta as turmas 

do curso de Ciências Contábeis de duas IES distintas, consideradas na pesquisa, 

como estudos de caso. 

As IES estão localizadas na região de Curitiba, identificadas no presente 

trabalho como “Instituição A” e “Instituição B” e ofertam o curso, nas modalidades 

presencial e a distância, sendo este não destacado na pesquisa. A matriz curricular 

do curso das IES encontra-se nos ANEXO I e ANEXO II. 

 

4.1. DEFINIÇÃO DE PERÍODOS DO CURSO 

 

O curso, em cada uma das IES, distribui as disciplinas em períodos semestrais 

sendo os períodos cursados no corrente ano e considerados para aplicação do roteiro 

de aprendizagem dispostos no Quadro 15. 

 

QUADRO 15: PERIODOS DO CURSO CONSIDERADOS NA PESQUISA 
 

Período do curso Instituição de Ensino Quantidade de alunos 

Terceiro IES “A” 35 alunos 

Quinto IES “B” 28 alunos 

Sétimo IES “B” 12 alunos 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2021) 

 

4.2. AMBIENTAÇÃO DE CENÁRIOS E CRITÉRIOS UTILIZADOS 

 

Para o corrente ano, ainda atípico em razão nova realidade imposta pela 

pandemia do Covid 19, nas duas IES as aulas são ministradas remotamente. 

 

4.2.1. Aplicação da metodologia para o Terceiro Período do curso 

Os alunos matriculados nesse período cursam além das demais, a disciplina 

de Laboratório Contábil, lecionada pela autora da dissertação, sendo a metodologia 

aplicada em três momentos, durante os meses de março a maio do corrente ano. 
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Durante o período de aplicação da metodologia, a IES não possuía contrato 

vigente para licença de uso acadêmico de software contábil. 

Por tratar-se de período inicial do curso quanto a formação profissional, 

necessita maior bagagem de conhecimentos para aplicação de todas as chaves de 

aprendizado de acordo com as principais aplicabilidades do SPED. 

Diante disso, para o 3º. Período do curso, as chaves de aprendizado 

consideradas para aplicação da metodologia foram: 

 Elaborar o ato constitutivo da empresa. 

 Registrar a empresa pela REDESIM e providenciar a certificação digital. 

 Elaborar e estruturar o plano de contas da empresa. 

 Identificar os principais documentos eletrônicos do SPED: NFe; NFSe; 

CTe; MDFe; NFCe. 

 

4.2.1.1. Momento 1 de aplicação do roteiro 

Foram consideradas duas chaves principais: elaboração do ato constitutivo e 

registro da empresa. Para cada uma das duas chaves de aprendizado ocorreu a 

contextualização de conteúdos pertinentes e posterior motivação para utilização de 

salas virtuais em equipes, através da ferramenta Teams®, para a escolha de uma 

atividade econômica necessária de constituição e legalização. 

Durante a motivação, houve a explanação sobre as apresentações finais para 

atingirem o Ponto de Chegada. 

Para o momento 1 da utilização da metodologia, a estruturação do roteiro é 

apresentada conforme Figura 14: 

 

FIGURA 14: ESTRUTURAÇÃO DO ROTEIRO PARA O MOMENTO 1 DE APLICAÇÃO DA 
METODOLOGIA 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2021) 
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Na Figura 14, os textos representam respectivamente: texto de apresentação 

inicial através do Ponto de Partida, objetivos de aprendizagem e tarefas e, correção e 

compartilhamento através do Ponto de Chegada, de acordo com a estrutura para 

roteiros de aprendizagem segundo Farias e Mendonça (2019). 

Para os alunos atingirem o objetivo proposto na Tarefa 01, esta desmembrou-

se em pequenas outras tarefas, conforme Figura 15. 

 

FIGURA 15: DESMEMBRAMENTO DA TAREFA 01 

FONTE: Elaborado pela autora (2021) 

 

O desenvolvimento das tarefas desmembradas movimentou os alunos de tal 

modo que alguns grupos permaneceram nas salas virtuais por período acima do 

tempo destinado para as aulas, inclusive realizando reuniões extras. 

Para o desenvolvimento dessas tarefas, foi utilizado 6 horas aula em média 

entre os grupos. 
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Em razão da boa receptividade dos alunos para aprenderem as atribuições do 

profissional da contabilidade por pequenas tarefas, utilizou-se o mesmo critério para 

os alunos atingirem o objetivo proposto na Tarefa 02, desmembrada conforme Figura 

16. 

FIGURA 16: DESMEMBRAMENTO DA TAREFA 02 
 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2021) 

 

Ressalta-se que o foco da Tarefa 02 faz referência as atribuições de 

funcionalidades da REDESIM, portanto todas as tarefas desmembradas estão 

inclusas pela tarefa principal. 

Igualmente para o desenvolvimento dessas tarefas, foi utilizado 6 horas aula 

em média entre os grupos. 

Posteriormente ocorreram as apresentações dos grupos para fins de feedback 

de alunos e professor. Nessa fase, observou-se novamente a motivação dos alunos, 

que transcenderam os aprendizados de acordo com as apresentações realizadas, 
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sendo poucos comentários para ajustes e correções. Para o Ponto de Chegada das 

chaves de aprendizado acionadas, utilizou-se 4 horas aula. 

O ANEXO III exemplifica a apresentação de uma das equipes. Através de 

slides, demonstraram de modo fictício, print de telas do sistema Empresa Fácil, da 

Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR), integrante da REDESIM. 

A equipe demonstrou com dados fictícios o preenchimento eletrônico dos 

campos necessários para constituição e legalização de empresas no Estado do 

Paraná, ou seja, participaram ativamente do aprendizado. 

Além, a equipe contextualizou a empresa por uma abordagem de gestão, 

inclusive com criação da logo empresarial, representando a atividade econômica 

definida pela equipe. As demais equipes seguiram com as apresentações pela mesma 

linha demonstrada no ANEXO III. 

 

4.2.1.2. Momento 2 de aplicação do roteiro 

Foram consideradas outras duas chaves principais: elaborar e estruturar o 

plano de contas da empresa e; identificar os principais documentos eletrônicos do 

SPED: NFe; NFSe; CTe; MDFe; NFCe. 

Para cada uma das duas chaves de aprendizado ocorreu a contextualização 

de conteúdos pertinentes; motivação para a realização das tarefas propostas e 

explanação sobre questionário avaliativo para atingirem o Ponto de Chegada dos 

“Desafios da Contabilidade e o SPED”. 

Para o momento 2 da utilização da metodologia, a estruturação do roteiro é 

apresentada conforme Figura 17. 

 

FIGURA 17: ESTRUTURAÇÃO DO ROTEIRO PARA O MOMENTO 2 DE APLICAÇAO DA 
METODOLOGIA 

 

 
FONTE: Elaborado pela autora (2021) 
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A Figura 17, representa respectivamente Ponto de Partida; duas Chaves de 

Aprendizado e Tarefas e; Ponto de Chegada, de acordo a estrutura para roteiros de 

aprendizagem segundo Farias e Mendonça (2019). 

Para os alunos atingirem o primeiro objetivo proposto pelo roteiro, a tarefa foi 

realizada com a utilização da ferramenta Microsoft Excel® e para o segundo objetivo 

proposto, foi utilizado a metodologia de debates. 

Para o momento 2 da aplicação dos “Desafios da Contabilidade e o SPED”, a 

validação para avaliação de aprendizado foi realizada juntamente com o momento 3 

da aplicação da metodologia. 

 

4.2.1.3.  Momento 3 de aplicação do roteiro 

Na aplicação final da metodologia para alunos do 3º período do curso, foram 

consideradas as seguintes chaves de aprendizado: 

 Reconhecer tecnologia da informação para registro e legalização de 

empresas. 

 Identificar os principais documentos eletrônicos do SPED: NFe; NFSe; 

CTe; MDFe; NFCe. 

 Identificar as principais obrigações eletrônicas do SPED: EFD ICMS IPI; 

EFD Contribuições; EFD Reinf; E-Social e E-Financeira. 

 Identificar as principais obrigações eletrônicas enviadas ao SPED 

anualmente: ECD e ECF. 

O terceiro momento de aplicação intencionou considerar aspectos do SPED a 

nível de reconhecimento de documentos eletrônicos e escriturações digitais. Para 

tanto, ocorreu a generalização da sistemática do Governo por meio de aula discursiva 

dialogada com aplicação de atividades de pesquisa junto ao site do SPED, utilizando 

para tanto 4 horas aulas. 

Posteriormente houve a utilização da metodologia Aprendizagem Baseada em 

Storytelling, visando motivar os alunos por meio de uma situação fictícia, a 

contribuírem com os personagens da estória na resolução dos desafios, respondendo 

a um questionário, utilizado posteriormente para validação de aprendizado. 

Para o Storytelling, criou-se personagens empresários e personagens 

contadores para a resolução dos desafios. Considerou-se as atividades econômicas 
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de indústria e comércio de conectores eletrônicos e prestação de serviços de 

instalação de sistemas de eletricidade, visando ampliação pela perspectiva do SPED. 

Utilizado 4 horas aulas para essa fase, entre Storytelling, considerações 

realizadas e tempo para os alunos responderem o questionário. 

 

4.2.2. Aplicação da metodologia para Quinto e Sétimo Períodos do curso 

Para os períodos em questão, a aplicação da metodologia dos “Desafios da 

Contabilidade e o SPED” considerou o cenário modelado pelo item 4.2.1.3 da 

dissertação (Momento 3 de aplicação do roteiro para o Terceiro Período do curso), 

tendo em vista que pelos períodos já cursados, os alunos possuem conhecimento 

considerável para realizar tarefas relacionadas as atribuições do profissional da 

contabilidade que envolvem o SPED. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O capítulo trata dos resultados apresentados pelo transcorrer dos estudos de 

casos mediante a aplicação de roteiro de aprendizagem propostos por “Desafios da 

Contabilidade e o SPED”. 

A utilização de roteiros de ensino para contextos que exigem aprendizagens 

em etapas em função das complexidades, mostram-se utilitários para uso pelo 

professor em planejamento de aulas e para o aluno, como incentivadores para o 

desenvolvimento de atividades práticas relacionadas a área de atuação profissional. 

 

5.1. TERCEIRO PERÍODO DO CURSO 

 

Tendo em vista a oportunidade de aplicação do roteiro de aprendizagem em 

disciplina de formação teórico-prática, a estratégia de desmembramento das tarefas 

possibilitou incluir o tema de modo gradativo para período inicial do curso, ampliando 

a visão dos alunos quanto as atribuições do profissional da contabilidade voltados ao 

uso de tecnologias, como a utilização simulada do sistema Empresa Fácil da 

JUCEPAR8. 

Do total de 35 alunos matriculados na disciplina de Laboratório Contábil, 21 

alunos participaram da aula remota de aplicação dos “Desafios da Contabilidade e o 

SPED” pela estratégia de Storytelling (momento 3 da aplicação do roteiro). 

Pelo questionário aplicado, observa-se que ocorre uma disparidade entre os 

períodos que estão matriculados em razão de transferências e não aproveitamento de 

grade. E entre os 21 alunos que responderam ao questionário avaliativo, apenas 8 

atuam na área contábil. 

O questionário de caráter avaliativo para conhecimentos do SPED, contemplou 

adicionalmente duas questões de feedback (Figura 18) e uma questão aberta para 

comentários dos alunos. 

Os acertos referentes as questões avaliativas propostas e respondidas por 21 

alunos estão detalhadas no Quadro 16. 

 

 
8 Os alunos realizam o preenchimento do sistema Empresa Fácil da JUCEPAR, porém sem a efetivação 
do registro e envio de arquivo eletrônico. 
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QUADRO 16: RESUMO DE ACERTOS EM QUESTIONÁRIO AVALIATIVO APLICADO PARA 3º 
PERÍODO DO CURSO 

 

Questões 

Número de 

acertos entre 

os 21 alunos 

% de 

acertos 

Quais procedimentos são necessários para abertura, alteração e 

baixa de empresas? 
12 acertos 57% 

Qual documento eletrônico será emitido pelas empresas para 

comprovar as operações de venda de produtos e mercadorias? 
21 acertos 100% 

Como ocorre a comunicação das empresas com o Governo em 

cumprimento as regras trabalhistas e previdenciárias? 
19 acertos 90% 

Como a contabilidade declara as informações referente as 

operações de entradas e saídas de produtos, mercadorias e 

serviços? 

13 acertos 62% 

Qual obrigação acessória é utilizada para apresentação em versão 

digital dos Livros Diário, Razão e Balancetes, Balanços e fichas de 

lançamento? 

17 acertos 81% 

Qual obrigação acessória é utilizada para apresentação da 

escrituração que substitui a DIPJ? 
11 acertos 52% 

Qual documento eletrônico é emitido para empresa que realiza 

operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega 

em domicílio a consumidor final, PF ou PJ, em operação interna e 

sem geração de crédito de ICMS ao adquirente? 

17 acertos 81% 

Qual o documento de existência digital, gerado e armazenado 

eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela Prefeitura 

ou outra entidade conveniada, necessário para comprovação das 

operações de prestação de serviços? 

15 acertos 71% 

Qual documento emitido eletronicamente por uma transportadora é 

contabilizado como despesas com frete, caso a empresa 

adquirente se responsabilize pelo pagamento do frete? 

16 acertos 76% 

Qual a obrigação acessória é utilizada para a apresentação da 

escrituração da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, nos 

regimes de apuração não cumulativo e/ou cumulativo? 

12 acertos 57% 

FONTE: Elaborado pela autora (2021) 

 

Observa-se que mesmo se tratando de temas com maior abrangência e 

complexidade para alunos do 3º período, o percentual de acertos foi superior a 50%, 

e 6 entre as 10 questões aplicadas, o percentual de acertos foi superior a 70%.  
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A Figura 18 reflete respectivamente o feedback apresentado pelos alunos 

quanto a atividade desenvolvida de forma fictícia e os desafios propostos nas aulas. 

 

FIGURA 18: FEEDBACK DOS ALUNOS DO 3º PERÍODO DO CURSO 

FONTE: Elaborado pela autora (2021), a partir do Google Forms® 

 

O Quadro 17, transcreve as respostas dos alunos do 3º período do curso 

quanto as opiniões sobre o desenvolvimento das aulas práticas de contabilidade por 

meio de desafios contábeis. 

 

QUADRO 17: OPINIÃO DOS ALUNOS DO 3º PERÍODO DO CURSO 
 

Achei muito bom, me ajudou bastante a me ajuda no meu trabalho, vejo muita nota fiscal e 

balancetes. 

Muito bem aplicado. Há a criação de cenários baseados em fatos reais para desenvolvermos a 

situação e solucionarmos a questão proposta. 

Os desafios enriquecem as aula teóricas. 

É de suma importância e contribui bastante para o aprendizado da contabilidade. 

É o mais próximo de uma aula presencial. Te envolve na matéria... Perfeito 

As aulas são muito boas e esclarecedoras 
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Ótimas. 

Ela coloca em prática na sala de aula o que é de convívio no dia dia de uma contadora. 

FONTE: Elaborado pela autora (2021), a partir do Google Forms® 

 

5.2. QUINTO PERÍODO DO CURSO 

 

Do total de 28 alunos matriculados no 5º período do curso, 11 alunos 

participaram da aula remota de aplicação dos “Desafios da Contabilidade e o SPED” 

pela estratégia de Storytelling. 

Igualmente ao 3º período do curso, ocorre disparidade entre os períodos que 

estão matriculados em razão de transferências e não aproveitamento de grade. E 

entre os 11 alunos que responderam ao questionário avaliativo, 5 atuam na área 

contábil. 

O questionário de caráter avaliativo para conhecimentos do SPED, abordou as 

mesmas questões do 3º período do curso, porém não contemplou as questões de 

feedback e abertas, em razão da aula ministrada por Storytelling ser apenas de 

característica de pesquisa para dissertação de mestrado. 

Os acertos referentes as questões avaliativas propostas e respondidas por 11 

alunos estão detalhadas no Quadro 18Quadro 18. 

 

QUADRO 18: RESUMO DE ACERTOS EM QUESTIONÁRIO AVALIATIVO APLICADO PARA 5º 
PERÍODO DO CURSO 

 

Questões 

Número de 

acertos entre 

os 11 alunos 

% de 

acertos 

Quais procedimentos são necessários para abertura, alteração e 

baixa de empresas? 
4 acertos 36% 

Qual documento eletrônico será emitido pelas empresas para 

comprovar as operações de venda de produtos e mercadorias? 
10 acertos 91% 

Como ocorre a comunicação das empresas com o Governo em 

cumprimento as regras trabalhistas e previdenciárias? 
10 acertos 91% 

Como a contabilidade declara as informações referente as 

operações de entradas e saídas de produtos, mercadorias e 

serviços? 

9 acertos 82% 
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Qual obrigação acessória é utilizada para apresentação em versão 

digital dos Livros Diário, Razão e Balancetes, Balanços e fichas de 

lançamento? 

4 acertos 36% 

Qual obrigação acessória é utilizada para apresentação da 

escrituração que substitui a DIPJ? 
4 acertos 36% 

Qual documento eletrônico é emitido para empresa que realiza 

operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega 

em domicílio a consumidor final, PF ou PJ, em operação interna e 

sem geração de crédito de ICMS ao adquirente? 

8 acertos 73% 

Qual o documento de existência digital, gerado e armazenado 

eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela Prefeitura 

ou outra entidade conveniada, necessário para comprovação das 

operações de prestação de serviços? 

8 acertos 73% 

Qual documento emitido eletronicamente por uma transportadora é 

contabilizado como despesas com frete, caso a empresa 

adquirente se responsabilize pelo pagamento do frete? 

7 acertos 64% 

Qual a obrigação acessória é utilizada para a apresentação da 

escrituração da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, nos 

regimes de apuração não cumulativo e/ou cumulativo? 

5 acertos 45% 

FONTE: Elaborado pela autora (2021), a partir do Google Forms® 

 

Observa-se no geral que para os alunos do 5º Período do curso, o percentual 

de acertos não está equivalente em comparação ao 3º período, ao qual o professor 

utilizou o roteiro de aprendizagem contemplando 4 Tarefas principais. 

Mesmo sendo a aplicação realizada de modo parcial para os alunos do 3º 

período em razão do nível de conhecimentos desses, a avaliação foi superior em 

comparação com o 5º período do curso. 

Entre as 10 questões aplicadas, 5 obtiveram o percentual de acertos acima de 

70%. 

Observa-se que a primeira questão do questionário, sobre procedimentos para 

registro e legalização de empresas, o percentual de acertos foi baixo, em comparação 

com os alunos do 3º período. 

Após a aplicação dos questionários, foi utilizado a metodologia de debate para 

análise dos acertos e erros da turma. 
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5.3. SÉTIMO PERÍODO DO CURSO 

 

Do total de 12 alunos matriculados no 7º período do curso, 7 alunos 

participaram da aula remota de aplicação dos “Desafios da Contabilidade e o SPED” 

pela estratégia de Storytelling. 

Para esses alunos não ocorre disparidade entre os períodos que estão 

matriculados e entre os 7 alunos que responderam ao questionário avaliativo, apenas 

2 atuam na área contábil. 

Igualmente ao cenário e critério utilizado para o 5º período do curso, o 

questionário tratou a avaliação apenas por característica de pesquisa para dissertação 

de mestrado. 

Os acertos referentes as questões avaliativas propostas e respondidas por 7 

alunos estão detalhadas no Quadro 19. 

 

QUADRO 19: RESUMO DE ACERTOS EM QUESTIONÁRIO AVALIATIVO APLICADO PARA 7º 
PERÍODO DO CURSO 

 

Questões 

Número de 

acertos entre 

os 7 alunos 

% de 

acertos 

Quais procedimentos são necessários para abertura, alteração e 

baixa de empresas? 
4 acertos 57% 

Qual documento eletrônico será emitido pelas empresas para 

comprovar as operações de venda de produtos e mercadorias? 
7 acertos 100% 

Como ocorre a comunicação das empresas com o Governo em 

cumprimento as regras trabalhistas e previdenciárias? 
7 acertos 100% 

Como a contabilidade declara as informações referente as 

operações de entradas e saídas de produtos, mercadorias e 

serviços? 

5 acertos 71% 

Qual obrigação acessória é utilizada para apresentação em versão 

digital dos Livros Diário, Razão e Balancetes, Balanços e fichas de 

lançamento? 

5 acertos 71% 

Qual obrigação acessória é utilizada para apresentação da 

escrituração que substitui a DIPJ? 
6 acertos 86% 

Qual documento eletrônico é emitido para empresa que realiza 

operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega 

em domicílio a consumidor final, PF ou PJ, em operação interna e 

sem geração de crédito de ICMS ao adquirente? 

3 acertos 43% 
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Qual o documento de existência digital, gerado e armazenado 

eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela Prefeitura 

ou outra entidade conveniada, necessário para comprovação das 

operações de prestação de serviços? 

7 acertos 100% 

Qual documento emitido eletronicamente por uma transportadora é 

contabilizado como despesas com frete, caso a empresa 

adquirente se responsabilize pelo pagamento do frete? 

6 acertos 86% 

Qual a obrigação acessória é utilizada para a apresentação da 

escrituração da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, nos 

regimes de apuração não cumulativo e/ou cumulativo? 

7 acertos 100% 

FONTE: Elaborado pela autora (2021), a partir do Google Forms® 

 

Observa-se no geral que para os alunos do 7º período do curso, o percentual 

de acertos é superior em comparação aos 3º e 5º períodos do curso. 

Entre as 10 questões aplicadas, 4 questões obtiveram o percentual máximo de 

acertos e 4 questões estão entre 70% e 99%. 

Esses dados (Quadro 20) refletem que de acordo com nível de aprendizado 

dos alunos em fases finais do curso, possibilitam melhor aplicabilidade do contexto do 

SPED. Se ocorrendo a possibilidade de utilização de software contábil, o aluno é 

possibilitado de praticar as atribuições da profissão, de modo simulado, aproximando 

teorias e práticas pela inclusão das tecnologias da informação. 

 

QUADRO 20: COMPARATIVO DE RESULTADOS 
 

Questão questionário avaliativo 3º Período 5º Período 7º Período 

Quais procedimentos são necessários para abertura, 

alteração e baixa de empresas? 
57% 36% 57% 

Qual documento eletrônico será emitido pelas empresas 

para comprovar as operações de venda de produtos e 

mercadorias? 

100% 91% 100% 

Como ocorre a comunicação das empresas com o 

Governo em cumprimento as regras trabalhistas e 

previdenciárias? 

90% 91% 100% 

Como a contabilidade declara as informações referente 

as operações de entradas e saídas de produtos, 

mercadorias e serviços? 

62% 82% 71% 
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Qual obrigação acessória é utilizada para apresentação 

em versão digital dos Livros Diário, Razão e Balancetes, 

Balanços e fichas de lançamento? 

81% 36% 71% 

Qual obrigação acessória é utilizada para apresentação 

da escrituração que substitui a DIPJ? 
52% 36% 86% 

Qual documento eletrônico é emitido para empresa que 

realiza operações comerciais de venda presencial ou 

venda para entrega em domicílio a consumidor final, PF 

ou PJ, em operação interna e sem geração de crédito de 

ICMS ao adquirente? 

81% 73% 43% 

Qual o documento de existência digital, gerado e 

armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela 

RFB, pela Prefeitura ou outra entidade conveniada, 

necessário para comprovação das operações de 

prestação de serviços? 

71% 73% 100% 

Qual documento emitido eletronicamente por uma 

transportadora é contabilizado como despesas com frete, 

caso a empresa adquirente se responsabilize pelo 

pagamento do frete? 

76% 64% 86% 

Qual a obrigação acessória é utilizada para a 

apresentação da escrituração da contribuição para o 

PIS/Pasep e da COFINS, nos regimes de apuração não 

cumulativo e/ou cumulativo? 

57% 45% 100% 

FONTE: Elaborado pela autora (2021) 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1. CONCLUSÕES 

 

A pesquisa atendeu os objetivos propostos, na elaboração de uma metodologia 

para uso no ensino da Contabilidade, que integra as atribuições da profissão com as 

aplicabilidades do SPED, contribuindo para o planejamento de aulas nas disciplinas 

de formação profissional e de formação teórico-prática, atingido nesse aspecto o 

objetivo geral. 

Para atingir esse objetivo, a pesquisa consequentemente atingiu os objetivos 

específicos, pela investigação das matrizes curriculares do curso de duas IES, o 

detalhado das ementas das disciplinas do curso relacionado com as atribuições do 

profissional da contabilidade com foco no SPED para fins de elaboração de uma 

metodologia para uso no ensino dessas atribuições. 

Ainda, a pesquisa atingiu os demais objetivos específicos, aplicando a 

metodologia desenvolvida para os discentes do curso de duas IES, avaliando a 

metodologia através de questionários e testes avaliativos aos discentes do curso. 

Todo o estudo visou propor uma sequência didática para o desenvolvimento 

das disciplinas cujo contexto tenha relação com o SPED, por meio de uma estratégia 

metodológica que contemplou materiais de apoio e roteiro de aprendizagem para uso 

no ensino das atribuições do profissional da contabilidade com foco no SPED. 

O roteiro de aprendizagem apresentado trata-se de uma estrutura que 

considerou uma sequência das atribuições do profissional da contabilidade 

direcionadas ao SPED, podendo ser aplicado pela totalidade de chaves de 

aprendizado propostas, ou ainda de modo parcial. 

Quanto as chaves de aprendizado do roteiro, foram elaboradas de acordo com 

o atual universo de atuação do SPED, porém não são estanques considerando que o 

SPED tende a manter a sua evolução. 

É orientado ao professor, a partir dos conteúdos programáticos da disciplina 

que atua, aplicar os “Desafios da Contabilidade e o SPED” de acordo com os 

contextos de aula, podendo ser aplicado de forma isolada como revisão de conteúdos 

trabalhados ou de forma parcial, considerando uma ou mais chaves de aprendizado. 

Para tanto, o “Painel Organizador” e “Portfólio” para uso dos professores, pode 

contribuir quanto ao planejamento das aulas e como sugestão para desenvolvimento 
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de atividades que aproximam os alunos das atribuições do profissional da 

contabilidade, sob a perspectiva do SPED. 

Os materiais de apoio desenvolvidos durante a pesquisa visam direcionar a 

elaboração do plano de ensino por parte dos professores, além de ser fundamental 

para a aplicação dos “Desafios da Contabilidade e o SPED”. 

 

6.2. TRABALHOS FUTUROS 

 

Para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação dos “Desafios da Contabilidade 

e o SPED” através da disciplina de Estágio Supervisionado em razão de maior tempo 

disponível para o desenvolvimento das 12 tarefas contempladas pelo roteiro, 

considerando que em períodos finais do curso, os estudantes possuem melhor 

bagagem de conhecimento, sendo, portanto, um cenário ideal para aplicação da 

metodologia, e posteriormente com nova validação dos resultados. 

Nesse aspecto, o desenvolvimento das aulas com a aplicação dos “Desafios 

da Contabilidade e o SPED” tendem a transcorrerem em maior proporção pela prática 

que a teoria, sendo esta pelo viés da integração e interdisciplinaridade. 

É sugerido ainda a aplicação dos desafios mediante a utilização de software 

contábil, no intuito de aproximar o uso das tecnologias da informação, tendo em vista 

que o SPED é totalmente tecnológico e faz o uso de interfaces com os softwares 

profissionais. Essas atribuições figuram o cotidiano dos profissionais da contabilidade, 

sendo, portanto, necessárias incluir no contexto do ensino. 

O fato de empresas fornecedoras de softwares contábeis estabelecerem 

parcerias com as IES para uso de licença acadêmica e em geral sem custo adicional, 

torna-se uma possibilidade vantajosa para o curso. 

Em relação a parcerias que podem estabelecer entre o mercado de trabalho e 

IES, a RFB possui um programa denominado NAF – Núcleo de Apoio ao Contribuinte 

Fiscal, que visa fornecer serviços contábeis e fiscais gratuitos à sociedade em parceria 

com estudantes do Curso de Ciências Contábeis, necessitando haver maior 

exploração da parceria por parte dos cursos ofertados. 

Para trabalhos futuros é também sugerido a utilização pelos professores do 

curso, dos materiais de apoio desenvolvidos na pesquisa, em especial, aos que atuam 

em disciplinas de formação teórico-prática para posterior avaliação do material, pela 

perspectiva didática e pedagógica. 
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O mercado de ensino da contabilidade sob o viés de atribuições profissionais 

carece de materiais didáticos e pedagógicos, sendo o trabalho desenvolvido na 

presente dissertação, uma possibilidade de concatenar teorias e práticas de acordo 

com o sistema tributário brasileiro, dispostos em um manual, para uso de professores 

e estudantes, tanto do curso de Ciências Contábeis como de áreas afins. 

Além, a organização da pesquisa melhorados para a elaboração de um manual, 

pode contribuir para os profissionais da contabilidade atuantes ou recém-formados, 

seja em forma de material de apoio no cotidiano de suas atribuições como no 

direcionamento para treinamento e capacitação de profissionais de base, como 

auxiliares e assistentes contábeis. 

Ainda, um manual pode ser útil no cotidiano de empresas de maneira geral, que 

possuam ou não contabilidade interna, tendo em vista que o SPED é o caminho 

obrigatório na comunicação das informações da contabilidade entre empresas e 

governo. 

Finalizando, ainda há muito a ser desenvolvido em pesquisas sobre o ensino 

das atribuições do profissional da contabilidade com foco no SPED, inclusive na 

possibilidade de expandir os estudos para o desenvolvimento de um aplicativo ou 

software específico para o ensino das atribuições profissionais de acordo com as 

exigências de entes governamentais. 

De fato, o SPED impulsiona empresas e contabilidade na geração de novas 

oportunidades de trabalho e renda, inovação em processos e tendências de ações 

com maior responsabilidade e ética, oferecendo novos cenários, principalmente aos 

ingressantes no mercado de trabalho. 

Espera-se que novos estudos sobre o contexto ampliem as percepções e 

impulsionem o curso de Ciências Contábeis, ainda carente de inovações em seu 

processo de ensino. 
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APÊNDICE I 
 

DESCRITIVO DAS EMENTAS REFERENTE AS DISCIPLINAS DA MATRIZ CURRICULAR, COM 

BASE NO PPC DA “INSTITUIÇÃO A” 

 

Ementas das Disciplinas de Formação Básica 

Investigação para 

Resolução de 

Problemas 

Senso comum e ciências. As diferentes formas de conhecimento. O 

conhecimento científico. Métodos. O processo de pesquisa. 

Metodologias de estudo. Trabalhos científicos. Normas para 

elaboração de trabalhos acadêmicos; a comunicação entre os 

orientados/orientadores; projeto preliminar de pesquisa; projeto de 

pesquisa; o experimento; a comunicação científica; a organização do 

texto científico (normas ABNT/Vancouver/Institucionais). 

Contextos 

Administrativos 

As organizações e a administração. O papel gerencial. Tomada de 

decisão. Processo administrativo. Funções organizacionais. Estratégia, 

recursos humanos, marketing, finanças Novos modelos de 

administração. Tendências da administração no Brasil e no mundo. 

Ética e responsabilidade social no contexto da administração. 

Microeconomia Objeto de estudo da economia. Definições, metodologia e leis da 

economia. A evolução do pensamento econômico. Sistemas 

econômicos. Fluxo circular da renda. Microeconomia: Teoria da Firma 

e do Consumidor; leis de oferta e demanda; equilíbrio de mercado; 

estrutura de mercado. 

Macroeconomia Objetivos; políticas econômicas; estrutura de análise. Contas 

nacionais: produto nacional e produto interno bruto. Setor externo. 

Economia internacional. Economia monetária. Desenvolvimento 

econômico. 

Estatística Introdução aos conceitos básicos: população e amostra. Definição de 

estatística. Variáveis quantitativas e qualitativas, discretas e contínuas. 

Técnicas de representação gráfica e tipos de gráficos. Distribuição de 

frequência, regras de elaboração e histogramas. Medidas descritivas: 

moda, média, mediana e quartis. Medidas de dispersão: amplitude, 

variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Teoria básica da 

probabilidade, variáveis aleatórias discretas e contínuas. Distribuição 

de probabilidade normal. Distribuições, amostras de medias e das 
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proporções. Interferência estatística: estimativas intervalares e testes 

de hipóteses. 

Matemática Revisão: expressões numéricas; percentagem; potenciação; 

expressões algébricas; equações 1º e 2º graus; conjuntos; funções; 

derivadas; integrais. 

Questões 

teóricas e 

aplicadas de ética 

e política 

Ética e política: principais correntes contemporâneas no debate sobre 

democracia, liberdade e justiça. Cidadania: intitulação de direitos, 

atribuição de virtudes cívicas, participação ativa. As dimensões da 

liberdade: conceitual e institucional. Dimensão eleitoral, institucional e 

democracia contestatória. A questão da igualdade. O papel do Estado. 

Formas de controle social dos poderes privados e estatais. 

Comunicação 

Organizacional 

Concepção de comunicação. Comunicação organizacional. Integração 

das diversas comunicações nas organizações. A comunicação nos 

conflitos, a formação e manutenção da imagem, na ética, na 

administração estratégica. As organizações e as comunicações com 

seus públicos (stakeholders). Comunicação como recurso estratégico. 

Comunicação formal e informal. Discurso e poder no mundo de 

trabalho. Comunicação administrativa. Desburocratização da 

comunicação. Comunicação digital e novas mídias institucionais. 

Matemática 

Financeira 

Juros e capitalização simples. Operações de descontos. Capitalização 

composta. Taxas equivalentes e taxas de inflação. Séries de 

pagamentos iguais. Equivalência de capitais e de planos de 

pagamentos. Métodos de avaliação de fluxos de caixa. Sistemas de 

amortização. 

Cidadania, 

Sociedade e 

Desafios 

Contemporâneos 

As transformações da modernidade e o advento da economia de 

mercado. O século XXI e a sociedade apreendida como objeto. 

Processo histórico da construção da cidadania. Reconstrução dos 

direitos humanos no pós-guerra. Igualdade e equidade. Estado, 

políticas públicas e a mediação das relações sociais. Novas ameaças 

e riscos na sociedade contemporânea. 

Ementas das Disciplinas de Formação Profissional 

Contabilidade Contabilidade como sistema de controle e de informações. Estática e 

dinâmica patrimonial. Origens e aplicações de recursos. Método das 

partidas dobradas. Relatórios contábeis. Postura ética do profissional 

contábil. 
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Contabilidade 

Introdutória 

Estática patrimonial. Aspectos contábeis da Lei 6.404/76. O balanço. 

Método das partidas dobradas. Critérios de classificação e avaliação 

dos elementos patrimoniais e de resultado. Apuração de resultado e 

sua demonstração. Regime de competência. Noções de depreciação, 

de créditos incobráveis e de provisões retificadoras. 

Teoria da 

Contabilidade 

Evolução da contabilidade. Estrutura básica da contabilidade. 

Princípios fundamentais da contabilidade no Brasil. Normas brasileiras 

de contabilidade. 

Contabilidade 

Comercial 

Operações com mercadorias de compra e venda. Tributação nas 

operações mercantis: ICMS, IPI, PIS e COFINS. Resultado bruto com 

mercadorias. Custo das mercadorias vendidas. Inventário permanente. 

Contabilização da folha de pagamento. Operações financeiras. 

Despesas do exercício seguinte. Depreciação, amortização e exaustão. 

Contabilidade 

Intermediária 

Patrimônio líquido: demonstração das mutações do patrimônio líquido. 

Demonstração do fluxo de caixa. Demonstração do valor adicionado. 

Notas explicativas. 

Gerenciamento 

de Custos e 

Formação de 

Preços 

Conceitos básicos. Terminologias de custos. Princípios contábeis 

aplicados a contabilidade de custos. Classificação e nomenclatura de 

custos. Esquema básico da contabilidade de custos. Custos diretos e 

indiretos. Critérios de rateio. Departamentalização; centros de custos; 

mapas de apropriação; sistemas de acumulação de custos; sistemas 

de custeio. Relação custo, volume, lucro. 

Ciência Atuarial Teoria Geral do Seguro. O atuário e a ciência atuarial. Evolução 

histórica; provisões e técnicas; cálculos de probabilidades; tábua de 

mortalidade e sobrevivência; rendas vitalícias e temporárias; tipos de 

seguros; contabilidade dos fundos de pensão. 

Contabilidade 

Avançada 

Ajuste de avalição patrimonial. Método de equivalência patrimonial. 

Consolidação das demonstrações financeiras. Contabilidade de matriz 

e filiais. A contabilização dos impostos nas esferas: federal, estadual e 

municipal. Correção monetária das demonstrações financeiras e 

correção integral, sua aplicabilidade e utilização. 

Comportamento 

Empreendedor 

O empreendedor e suas características. Educação empreendedora. 

Comportamento empreendedor. Perfil dos profissionais 

empreendedores. A busca de oportunidades dentro e fora do negócio. 

A iniciativa e a tomada de decisão. Mudanças na economia e nas 
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relações de trabalho. O marketing como ferramenta. Gestão 

empreendedora. Plano de negócios. 

Legislação Social 

e do Trabalho 

Direito do trabalho e sua evolução. Tipos de normas jurídicas. Conceito 

de empregador. Suspensão e interrupção do trabalho. Jornada de 

trabalho. Repouso semanal e férias. Extinção do contrato de trabalho. 

Verbas rescisórias e aviso prévio. Previdência social. FGTS e PIS. 

Direito sindical; greve e justiça do trabalho. 

Administração de 

Sistemas de 

Informação 

Sistemas de informação: conceitos, objetivos, funções, componentes e 

tipos. Níveis de sistemas: estratégico, tático e operacional. Sistemas de 

informação: planejamento, implementação e avaliação de estratégias. 

Desenvolvimento e administração de sistemas de informação: o papel 

dos administradores e dos usuários, éticos e responsáveis socialmente. 

Legislação Fiscal 

e Tributária 

Direito tributário. Sistema tributário nacional. Fontes do direito tributário. 

Competência tributária. Princípios constitucionais tributários. Regra 

matriz de incidência. Tributos federais, estaduais e municipais. Crédito 

tributário e lançamento. Administração tributária. Planejamento 

tributário. 

Planejamento e 

Contabilidade 

Tributária 

Aplicação da legislação tributária no âmbito empresarial. Formas de 

apuração do lucro na legislação brasileira. Tributação no lucro real, 

lucro presumido e simples nacional. Apuração do lucro real. Juros sobre 

o capital próprio. 

Administração 

Financeira e 

Orçamentária 

Papel da administração financeira e do administrador financeiro. 

Atribuições do administrador financeiro. Finanças e economia 

brasileira. Estudo do capital de giro. Fontes de financiamento de longo 

e curto prazo. Planejamento e decisão de investimentos. Administração 

do ativo permanente e investimento de capital. Planejamento 

financeiro. Projeção do fluxo de caixa. 

Direito Comercial 

e Societário 

Direito de empresa e direito societário. Propriedade intelectual; títulos 

de crédito; recuperação de empresas; falência; ética. 

Auditoria Objetivos da auditoria contábil e operacional. Normas nacionais e 

internacionais aplicáveis a auditoria. Avaliação dos controles internos. 

Amostragem aplicada a auditoria. Técnicas de trabalho; relatórios e 

parecer. 

Contabilidade 

Pública 

Contabilidade no setor público; orçamento público; receita e despesa 

pública; escrituração e registro das operações dos fatos contábeis no 
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setor público; relatórios e balanços previstos na Lei 4.320/64; licitação 

na administração pública; lei de responsabilidade fiscal. 

Administração de 

Pessoas 

Apanhado histórico de gestão de pessoas e das relações de trabalho. 

Gestão estratégica de RH. Gestão por competências. Atração de 

competências para as organizações. Recrutamento e seleção. 

Formação profissional e desenvolvimento de pessoas. Sistemas de 

desenvolvimento de pessoas e avaliação de performance. 

Controladoria Conceituação e necessidade. O sentido de planejamento e controle de 

gestão. Áreas de resultado. Medidas de resultado e desempenho. 

Lucro empresarial e avaliação de negócios. A contabilidade como 

ferramenta de controle. Formação de preços, avaliação de empresas. 

Inovações e avanços no campo de avaliação de empresas. Análise do 

ambiente empresarial. Contabilidade estratégica. EVA. Balanced 

Scorecard. 

Contabilidade 

Gerencial 

Discussão dos objetivos da análise das demonstrações contábeis; 

aplicação dos métodos e técnicas de estruturação, padronização e 

análise de balanços; ênfase aos procedimentos de análise por índices, 

vertical e horizontal, do capital de giro e da gestão do lucro; integração 

das técnicas de análise das demonstrações contábeis. Contabilidade 

como sistema de informações: planejamento de gestão e controle de 

operações. 

Ementas das Disciplinas de Formação Teórico-Prática 

Projeto Mercado O desafio do primeiro projeto será norteado para a pesquisa aberta em 

um determinado ramo de atividade. As equipes buscarão entender o 

perfil de um determinado ramo de atividade no mercado nacional e 

internacional, considerando fatores como: crescimento, sazonalidade, 

desenvolvimento tecnológico, adaptação de novas demandas de 

mercado, entre outras. 

Projeto Empresa O desafio será norteado pela pesquisa de 3 estudos de caso de 

empresas que implementaram melhorias nos seus processos, sendo 

os objetivos, desafios, vantagens e desvantagens devem ser 

analisados. As empresas devem pertencer a um dos ramos de 

atividade escolhidos no Projeto Mercado. 

Projeto 

Desenvolvimento 

Sustentável 

O desafio será norteado pela escolha de uma empresa de pequeno ou 

médio porte para a elaboração de um projeto que busque implantar 

uma melhoria ou inovação, focando no aumento da produtividade, 
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redução de custos ou aumento de lucratividade. A empresa deve 

pertencer ao ramo de atividade explorado no Projeto Empresa. 

Projeto 

Viabilidade 

Empresarial 

O desafio será norteado pela definição da justificativa, metodologia, 

estudo econômico e descrição da situação proposta do projeto de 

intervenção na empresa escolhida no Projeto Desenvolvimento 

Sustentável, ficando nas melhorias e inovação para o ambiente 

empresarial. 

Simulação 

Empresarial 

Comércio 

Utilização de software empresarial para desenvolver habilidades de 

gestão de negócios. Inter-relações entre as funções administrativas nas 

empresas de serviços e industriais. Política de negócios das 

organizações. 

Simulação 

Empresarial 

Produção 

Utilização de software empresarial para desenvolver habilidades de 

gestão de negócios. Inter-relações entre as funções administrativas nas 

empresas de serviços e industriais. Política de negócios das 

organizações. 

Laboratório 

Contábil 

Normas brasileiras de contabilidade. Aspectos da Lei 6.404/76. Balanço 

patrimonial. Estrutura legal. Critérios de classificação e avaliação dos 

elementos patrimoniais e de resultado. Demonstração de resultado: 

estrutura legal e modelos. 

Estágio 

Supervisionado I 

Proposta e elaboração do projeto do trabalho de estágio 

supervisionado. Execução de um trabalho, demonstrando a 

aplicabilidade de conceitos estudados em sala de aula. 

Fundamentação teórica. Metodologia da pesquisa e relatório do projeto 

de pesquisa. Cronograma de detalhamento das etapas a serem 

realizadas, de acordo com regulamento interno do curso. 

Estágio 

Supervisionado II 

Execução da proposta de trabalho com acompanhamento dos 

professores orientadores, demonstrando a aplicabilidade de conceitos 

estudados em sala de aula. Fundamentação teórica. Relatório de 

pesquisa. Apresentação e defesa do trabalho de conclusão de curso. 

Perícia Contábil Abordagem teórica, ética, legal, processual e operacional da perícia 

contábil. Ênfase aos fatos preparatórios e de execução. Rito processual 

civil na fase de instrução dos processos combinado com estudos de 

casos litigiosos. Noções de perícia extrajudicial: avaliações e 

arbitramento. 

FONTE: PPC da “Instituição A” 
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APÊNDICE II 
 

PAINEL ORGANIZADOR PARA USO DO PROFESSOR 

 

Disciplinas de Formação Profissional 

Disciplinas 

para aplicar 

A ementa possui 

relação direta ou 

indireta com alguma 

atribuição da 

contabilidade? 

Qual a atribuição da 

contabilidade? 

A atribuição da 

contabilidade 

possui relação 

direta ou indireta 

com o SPED? 

Contextos para aplicar  Há particularidades a considerar? 

Contabilidade ou 

Contabilidade 

Geral 

Direta Constituição e legalização de 

empresas. 

Direta REDESIM e Certificação 

Digital. 

Ambientação para procedimentos 

digitais e eletrônicos, se possível, em 

laboratório de informática. 

Contabilidade 

Introdutória 

Direta Plano de Contas; Método das 

Partidas Dobradas. 

Direta Estruturação do Plano 

Referencial da RFB e 

alimentação de 

sistemas de informação. 

Ambientação para procedimentos 

digitais e eletrônicos, e se, em sistemas 

de informação versão acadêmica, para 

lançamentos contábeis. 

Contabilidade 

Comercial 

Direta Operações de compra e 

venda; Operações com 

pessoal; Operações 

tributárias; Método das 

partidas dobradas. 

Direta Toda a sistemática do 

SPED. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para 

parâmetros das operações  e interfaces 

entre os módulos do sistema. 

Contabilidade 

Intermediária 

Direta Operações de compra e 

venda; Operações tributárias; 

Estruturação das 

Demonstrações Contábeis; 

Direta Toda a sistemática do 

SPED. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para 

parâmetros das operações e interfaces 

entre os módulos do sistema. 
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Método das partidas 

dobradas. 

Gerenciamento 

de Custos e 

Formação de 

Preços 

Direta Controle e sistemas de 

custos; Método das partidas 

dobradas. 

Direta Toda a sistemática do 

SPED. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para 

parâmetros das operações e interfaces 

entre os módulos do sistema. 

Ciência Atuarial Direta Estudo de questões pelo viés 

de seguros e fundos de 

pensão. 

Indireta Obrigações acessórias 

em formato eletrônico 

como ferramenta para 

atuação na área. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para 

utilização de relatórios. 

Contabilidade 

Avançada 

Direta Estudo aprofundado da 

contabilidade e 

demonstrativos contábeis. 

Indireta Obrigações acessórias 

em formato eletrônico. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação de todos os 

módulos de sistema e interfaces. 

Legislação 

Social e do 

Trabalho 

Indireta Estudo das relações de 

trabalho e previdência. 

Direta Obrigações acessórias 

em formato eletrônico, 

em especial o E-Social. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para o E-

Social. 

Administração 

de Sistemas de 

Informação 

Direta Familiarização para uso de 

sistemas informacionais. 

Direta Funcionalidades de toda 

a sistemática do SPED. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação dos módulos 

do sistema com o universo de atuação 

do SPED. 

Legislação 

Fiscal e 

Tributária 

Indireta Estudo das questões fiscais e 

tributárias, originárias das 

operações das empresas. 

Direta Obrigações acessórias 

em formato eletrônico, 

em especial: EFD ICMS 

IPI; EFD Contribuições, 

EFD-Reinf e E-

financeira, se aplicável. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para 

parâmetros das operações e interfaces 

entre os módulos do sistema, com 

direcionamento para ECF e ECD. 
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Planejamento e 

Contabilidade 

Tributária 

Direta Estudo das questões fiscais e 

tributárias, originárias das 

operações das empresas. 

Direta Obrigações acessórias 

em formato eletrônico, 

em especial: EFD ICMS 

IPI; EFD Contribuições, 

EFD-Reinf. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para 

parâmetros das operações e interfaces 

entre os módulos do sistema, com 

direcionamento para ECF e ECD. 

Direito 

Comercial e 

Societário 

Indireta Estudo de questões com viés 

aos direitos das empresas, 

principalmente em casos de 

excepcionalidade. 

Indireta Obrigações acessórias 

em formato eletrônico 

como ferramenta para 

atuação na área. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para ECF e 

ECD. 

Auditoria Direta Estudo de questões com viés 

de validações das práticas 

contábeis. 

Indireta Obrigações acessórias 

em formato eletrônico, 

podendo também ser 

utilizada como 

ferramenta para atuação 

na área. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para ECF e 

ECD. 

Administração 

de Pessoas 

Indireta Estudo de questões com viés 

das relações com pessoal 

e/ou relações de trabalho. 

Direta Obrigações acessórias 

em formato eletrônico, 

em especial: E-Social. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para 

parâmetros das operações e interfaces 

entre os módulos do sistema, com 

direcionamento para E-Social. 

Controladoria Indireta Estudo de questões com viés 

de controle e gestão. 

Indireta Obrigações acessórias 

em formato eletrônico 

como ferramenta para 

atuação na área. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para ECF e 

ECD. 
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Contabilidade 

Gerencial 

Direta Estudo de questões com viés 

de controle e gestão. 

Indireta Obrigações acessórias 

em formato eletrônico 

como ferramenta para 

atuação na área. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para ECF e 

ECD. 

Disciplinas de Formação Teórico-Prática 

Laboratório 

Contábil 

Direta Possibilidade de 

desenvolvimento das 

principais práticas contábeis 

em ambiente informatizado, 

abrangendo desde a 

constituição e legalização de 

empresas, plano de contas, 

lançamentos contábeis, 

razão geral, balancete e 

demonstrativos contábeis. 

Direta Toda a funcionalidade 

do SPED. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, formatação de parâmetros 

e interfaces entre os módulos do 

sistema, com direcionamento para 

todas as obrigações acessórias do 

SPED. 

Estágio 

Supervisionado I 

Estágio 

Supervisionado 

II 

Perícia Contábil Direta Estudo de questões com viés 

de perícia e ritos processuais. 

Indireta Obrigações acessórias 

em formato eletrônico 

como ferramenta para 

atuação na área. 

Se em sistemas de informação versão 

acadêmica, ambientação para ECF e 

ECD. 

FONTE: Elaborado pela autora (2020) 
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APÊNDICE III 
 

RESUMO ESQUEMATIZADO DO PAINEL ORGANIZADOR 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2020) 
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APÊNDICE IV 
 

PORTFÓLIO PARA USO DO PROFESSOR 

 

Finalidade de ensino Objetivo 

Aplicabilidades do 

SPED / Softwares 

Contábeis 

Contexto para 

aplicação 

Constituição e 

legalização de 

empresas 

Registrar em Juntas 

Comerciais ou Cartório 

de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas. 

Obter documentos:  

CNPJ; Inscrição 

Estadual; Inscrição 

Municipal; Alvará e 

licenças de 

funcionamento; 

Certificado Digital. 

Certificar a empresa 

legalmente 

constituída para 

assinatura digital; 

Utilizar a REDESIM 

para registro nos 

órgãos competentes. 

Atividade principal a 

ser desenvolvida 

Elaborar o Contrato 

Social ou Estatuto. 

Ilustração de verbos 

de comandos e 

atividades a serem 

desenvolvidas 

Identificar: nome da empresa; atividade 

econômica; modalidade de atuação; endereço; 

composição do capital inicial; início das 

atividades, entre outras informações pertinentes. 

Atender as normativas pertinentes aos processos 

de registro e legalização de empresas. 

Solicitar autorização para funcionamento e 

operacionalização da atividade econômica. 

Cadastrar em 

sistemas de 

informação. 

Disciplina atribuída: 

Contabilidade ou Contabilidade Geral (preferencialmente a primeira disciplina cursada pelo eixo de 

formação profissional) 

Finalidade de ensino Objetivo 

Aplicabilidades do 

SPED / Softwares 

Contábeis 

Contexto para 

aplicação 

Registrar as 

transações 

econômicas e 

financeiras da 

empresa constituída 

Elaborar o Plano de 

Contas e  

Aplicar o Método das 

Partidas Dobradas. 

Vincular o Plano de 

Contas ao Plano 

Referencial da 

Receita Federal. 

Atividade principal a 

ser desenvolvida 

Plano de Contas 
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Ilustração de verbos 

de comandos e 

atividades a serem 

desenvolvidas 

Identificar as particularidades da empresa; se 

aplicável legislação específica. 

Atender as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

Lei n. 6.404/76 e suas alterações; Regulamento 

do Imposto de Renda (RIR/99). 

Elencar as contas patrimoniais e de resultados de 

acordo com as particularidades da empresa e 

normativas. 

Parametrizar  o 

sistema de 

informação para 

receber os registros 

das operações da 

empresa. 

Disciplinas atribuídas: 

Contabilidade Introdutória, Contabilidade Comercial, Laboratório Contábil, Estágio Supervisionado. 

Finalidade de ensino Objetivo 

Aplicabilidades do 

SPED / Softwares 

Contábeis 

Contexto para 

aplicação 

Manter um banco de 

dados das 

operações de 

compra e venda 

Registrar pelo Método 

das Partidas Dobradas 

as operações realizadas 

pela empresa. 

Vincular as 

operações realizadas 

às obrigações 

acessórias 

pertinentes, em geral: 

EFD ICMS IPI; EFD 

Contribuições; EFD 

Reinf; ECF. 

Atividade principal a 

ser desenvolvida 

Documentos 

comprobatórios das 

operações realizadas. 

Ilustração de verbos 

de comandos e 

atividades a serem 

desenvolvidas 

Identificar os aspectos tributários e se aplicáveis 

critérios ou métodos específicos. 

Atender as normativas pertinentes as operações 

de compra e venda (legislação fiscal e tributária) 

Atender as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

CPC´s, Princípios Contábeis e legislações 

pertinentes. 

Parametrizar as 

operações de acordo 

com o Plano de 

Contas cadastrado 

em sistema de 

informação, vinculado 

ao Plano Referencial 

da RFB. 

Realizar interface 

entre os módulos do 

sistema. 

Importar e exportar 

arquivos pertinentes. 
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Disciplinas atribuídas: 

Contabilidade Intermediária, Contabilidade Comercial, Gestão de Custos e Formação de Preços, 

Laboratório Contábil, Estágio Supervisionado. 

Disciplinas relacionadas: Legislação Fiscal e Tributária e Administração de Sistemas de 

Informação. 

Disciplina de reforço: Planejamento e Controle Tributário. 

Finalidade de ensino Objetivo 

Aplicabilidades do 

SPED / Softwares 

Contábeis 

Contexto para 

aplicação 

Manter um banco de 

dados das 

operações com 

pessoal. 

Registrar pelo Método 

das Partidas Dobradas 

as operações realizadas 

pela empresa. 

Vincular as 

operações realizadas 

às obrigações 

acessórias 

pertinentes, em geral 

EFD Contribuições, 

EFD Reinf e em 

especial E-Social. 

Atividade principal a 

ser desenvolvida 

Cadastros das 

relações de trabalho e 

Folha de Pagamento 

Ilustração de verbos 

de comandos e 

atividades a serem 

desenvolvidas 

Identificar os aspectos tributários e se aplicáveis 

critérios ou métodos específicos. 

Atender as normativas pertinentes as relações de 

trabalho (legislação social e trabalhista) 

Atender as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

CPC´s, Princípios Contábeis e legislações 

pertinentes. 

Parametrizar as 

operações de acordo 

com o Plano de 

Contas cadastrado 

em sistema de 

informação, vinculado 

ao Plano Referencial 

da RFB. 

Realizar interface 

entre os módulos do 

sistema. 

Importar e exportar 

arquivos pertinentes. 

Disciplinas atribuídas: 

Contabilidade Intermediária, Contabilidade Comercial, Laboratório Contábil, Estágio Supervisionado. 

Disciplinas relacionadas: Legislação Social e Trabalhista e Administração de Sistemas de 

Informação. 

Finalidade de ensino Objetivo 

Aplicabilidades do 

SPED / Softwares 

Contábeis 

Contexto para 

aplicação 

Manter um banco de 

dados de todas as 

transações 

Registrar pelo Método 

das Partidas Dobradas 

Vincular as 

operações realizadas 

às obrigações 
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econômicas e 

financeiras das 

empresas 

as operações realizadas 

pela empresa. 

acessórias 

pertinentes, em geral: 

EFD ICMS IPI; EFD 

Contribuições; EFD 

Reinf; ECF. 

Atividade principal a 

ser desenvolvida 

Documentos 

comprobatórios das 

operações realizadas. 

Ilustração de verbos 

de comandos e 

atividades a serem 

desenvolvidas 

Identificar os aspectos tributários e se aplicáveis 

critérios ou métodos específicos. 

Atender as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

CPC´s, Princípios Contábeis e legislações 

pertinentes. 

Parametrizar as 

operações de acordo 

com o Plano de 

Contas cadastrado 

em sistema de 

informação, vinculado 

ao Plano Referencial 

da RFB. 

Realizar interface 

entre os módulos do 

sistema. 

Importar e exportar 

arquivos pertinentes. 

Disciplinas atribuídas: 

Contabilidade Intermediária, Contabilidade Comercial, Gestão de Custos e Formação de Preços, 

Laboratório Contábil, Estágio Supervisionado. 

Disciplinas relacionadas: Legislação Fiscal e Tributária; Administração de Sistemas de Informação 

e Planejamento e Controle Tributário. 

Finalidade de ensino Objetivo 

Aplicabilidades do 

SPED / Softwares 

Contábeis 

Contexto para 

aplicação 

Gerar relatórios: 

Razão Geral e 

Balancetes 

Identificar  se todas os 

aspectos e normativas 

foram atendidos. 

Vincular as 

operações realizadas 

às obrigações 

acessórias 

pertinentes, em geral 

ECD. 

Atividade principal a 

ser desenvolvida 

Banco de dados dos 

sistemas de 

informações. 

Ilustração de verbos 

de comandos e 

atividades a serem 

desenvolvidas 

Identificar a necessidade e gerar relatórios 

pertinentes. 

Realizar interface 

entre os módulos do 

sistema. 

Importar e exportar 

arquivos pertinentes. 
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Disciplinas atribuídas: Contabilidade, Contabilidade Introdutória, Contabilidade Comercial, 

Contabilidade Intermediária, Contabilidade Comercial, Gestão de Custos e Formação de Preços, 

Laboratório Contábil, Estágio Supervisionado 

Contabilidade, Contabilidade Introdutória, Contabilidade Comercial, Contabilidade Intermediária, 

Contabilidade Comercial, Gestão de Custos e Formação de Preços, Laboratório Contábil, Estágio 

Supervisionado. 

Disciplina relacionada: Administração de Sistemas de Informações. 

Finalidade de ensino Objetivo 

Aplicabilidades do 

SPED / Softwares 

Contábeis 

Contexto para 

aplicação 

Gerar arquivos para 

entrega de 

obrigações 

acessórias 

Atender  as exigências 

fiscais e tributárias. 

Atender  as exigências 

sociais e trabalhistas. 

Vincular os arquivos 

gerados para envio ao 

SPED, em geral ECF 

e ECD. 

Atividade principal a 

ser desenvolvida 

Banco de dados dos 

sistemas de 

informações. 

Ilustração de verbos 

de comandos e 

atividades a serem 

desenvolvidas 

Identificar  se todas os aspectos e normativas 

foram atendidos. 

Validar os arquivos eletrônicos. 

Realizar interface 

entre os módulos do 

sistema. 

Importar e exportar 

arquivos pertinentes. 

Disciplinas atribuídas: 

Contabilidade Intermediária, Contabilidade Comercial, Gestão de Custos e Formação de Preços, 

Laboratório Contábil, Estágio Supervisionado. 

Disciplinas relacionadas: 

Legislação Social e Trabalhista; Legislação Fiscal e Tributária; Administração de Sistemas de 

Informação; Planejamento e Controle Tributário e Administração de Pessoas. 

Finalidade de ensino Objetivo 

Aplicabilidades do 

SPED / Softwares 

Contábeis 

Contexto para 

aplicação 

Demonstrativos 

Contábeis 

Gerar demonstrativos 

contábeis para 

processos de tomada de 

decisão pela empresa. 

Atender  as exigências 

fiscais e tributárias. 

Atender  as exigências 

sociais e trabalhistas. 

Vincular os arquivos 

gerados para envio ao 

SPED, em geral ECF 

e ECD. 

Atividade principal a 

ser desenvolvida 

Banco de dados dos 

sistemas de 

informações. 
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Ilustração de verbos 

de comandos e 

atividades a serem 

desenvolvidas 

Identificar  se todas os aspectos e normativas 

foram atendidos. 

Validar os arquivos eletrônicos. 

Realizar interface 

entre os módulos do 

sistema. 

Importar e exportar 

arquivos pertinentes. 

Disciplinas atribuídas: 

Contabilidade Intermediária, Contabilidade Comercial, Gestão de Custos e Formação de Preços, 

Laboratório Contábil, Estágio Supervisionado. 

Disciplinas relacionadas: 

Legislação Social e Trabalhista; Legislação Fiscal e Tributária; Administração de Sistemas de 

Informação; Planejamento e Controle Tributário e Administração de Pessoas. 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2020) 
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APÊNDICE V 
 

ESBOÇO DESCRITIVO DO ROTEIRO: DESAFIOS DA CONTABILIDADE E O SPED 

Continua 
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Continua 
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FONTE: Elaborado pela autora  



131 

 

APÊNDICE VI 
ILUSTRAÇÃO DE DESIGN DE APRESENTAÇÃO: DESAFIOS DA CONTABILIDADE E O SPED  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua 
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FONTE: ELABORADO PELA AUTORA (2021), A PARTIR DA FERRAMENTA CANVA®  
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APÊNDICE VII 
QUESTIONÁRIOS AVALIATIVOS APLICADOS PARA ALUNOS 

Os processos da contabilidade e o Sistema Público de Escrituração Digital (3º Período 
de Ciências Contábeis) 
21 
Respostas 
05:08 
Tempo médio para concluir 
 

1. Qual período está cursando? 
 

 Entre 1º e 2º períodos. 4  

 Entre 3º e 4º períodos. 15  

 Entre 5º e 6º períodos. 2  

 Entre 7º e 8º períodos. 0  

 
2. No momento, você atua na área contábil? 

 

 Sim. 8  

 Não. 13  

 
3. Quais procedimentos são necessários para a abertura, alteração e baixa de 

empresas? 
57% dos respondentes (12 de 21) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 Processos e documentos físicos para validação em órgãos fiscalizadores e 
administrações tributárias. 

7  

 Processos e arquivos eletrônicos para validação cadastral em sistemas de 
informações contábeis. 

0  

 Certificação digital e, processos e arquivos eletrônicos via sistema integrado 
da REDESIM. 

1
2 

 

 Certificação digital para envio do SPED. 1  

 NDA 1  

 
4. Qual documento eletrônico será emitido pelas empresas para comprovar as 

operações de venda de produtos e mercadorias? 
100% dos respondentes (21 de 21) responderam essa pergunta corretamente. 
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 CTe. 0  

 NFCe. 0  

 ECD. 0  

 NFe. 21  

 Nenhuma das alternativas. 0  

 
5. Como ocorre a comunicação das empresas com o Governo em cumprimento 

as regras trabalhistas e previdenciárias? 
90% dos respondentes (19 de 21) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 Ministério do Trabalho. 1  

 CTPS. 1  

 ESocial. 19  

 IRPF. 0  

 Nenhuma das alternativas. 0  

 
6. Como a contabilidade declara as informações referente as operações de 

entradas e saídas de: produtos, mercadorias e serviços? 
62% dos respondentes (13 de 21) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica. 2  

 Escrituração fiscal: livros de entradas e saídas. 4  

 SPED EFD Reinf e EFD Contribuições. 2  

 SPED EFD ICMS IPI; EFD Contribuições e EFD Reinf. 13  

 Nenhuma das alternativas. 0  

 
7. Qual obrigação acessória é utilizada para apresentação em versão digital dos 

Livros Diário, Razão e auxiliares se houverem e; Balancetes, Balanços e 
fichas de lançamentos? E qual a periodicidade de apresentação? 

81% dos respondentes (17 de 21) responderam essa pergunta corretamente. 
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 ECF, mensal. 1  

 ECD, anual. 17  

 EFD, trimestral. 0  

 ECD, trimestral. 2  

 BPe, anual. 1  

 
8. Qual obrigação acessória é utilizada para apresentarão da escrituração que 

substituiu a DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 
Jurídica)? E qual a periodicidade de apresentação? 

52% dos respondentes (11 de 21) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 ECF, anual. 11  

 ECD mensal. 6  

 ECF, trimestral. 2  

 ECD, anual. 1  

 DIPJe, anual. 1  

 
9. Suponha que a empresa realiza operações comerciais de venda presencial ou 

venda para entrega em domicilio a consumidor final, pessoa física ou jurídica, 
em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente. Qual 
documento eletrônico será emitido pela empresa? 

81% dos respondentes (17 de 21) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 NFCe. 17  

 CTe. 2  

 NFe. 2  

 NFSe. 0  

 MDFe. 0  

 
10. Qual o documento de existência digital, gerado e armazenado 

eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela Prefeitura ou outra 
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entidade conveniada, necessário para comprovação das operações de 
prestação de serviços? 

71% dos respondentes (15 de 21) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 NFCe. 0  

 CTe. 1  

 NFe. 3  

 NFSe. 15  

 MDFe. 2  

 
11. Suponha que a empresa mantenha contrato com determinada transportadora 

para envio dos produtos e mercadorias. Nesse cenário, e na condição da 
empresa de conectores elétricos responsabilizar-se pelo pagamento do frete, 
qual será o documento emitido eletronicamente pela transportadora que será 
contabilizado como despesas com frete? 

76% dos respondentes (16 de 21) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 NFCe. 2  

 CTe. 16  

 NFe. 2  

 NFSe. 0  

 MDFe. 1  

 
12. Qual a obrigação acessória é utilizada para apresentação da escrituração da 

contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, nos regimes de apuração não-
cumulativo e/ou cumulativo? 

57% dos respondentes (12 de 21) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 EFD ICMS IPI. 6  

 EFD Reinf. 0  

 EFD Contribuições. 12  

 ESocial. 3  
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 Nenhuma das alternativas. 0  

 
13. Como você avalia a atividade desenvolvida durante as aulas de Laboratório 

Contábil, em formato remoto, para praticar de forma fictícia, a constituição e 
legalização de empresas? 

 

 Ruim. 0  

 Bom. 6  

 Razoável. 1  

 Muito bom. 6  

 Excelente. 8  

 
14. Como você avalia os desafios propostos nas aulas da disciplina de 

Laboratório Contábil para o aprendizado das atribuições do profissional 
contábil? 

 

 Ruim. 0  

 Bom. 5  

 Razoável. 0  

 Muito bom. 9  

 Excelente. 7  

 
15. Informe aqui sua opinião sobre o desenvolvimento das aulas práticas de 

contabilidade por meio de desafios contábeis: 
10 
Respostas Mais Recentes 

"Ela coloca em prática na sala de aula o que é de convívio no dia dia de um 

 

 

 

 

CONTINUA 
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Os processos da contabilidade e o Sistema Público de Escrituração Digital (5º Período 
de Ciências Contábeis) 
11 
Respostas 
06:36 
Tempo médio para concluir 
 

1. Qual período está cursando? 
 

 Entre 1º e 2º períodos. 0  

 Entre 3º e 4º períodos. 3  

 Entre 5º e 6º períodos. 7  

 Entre 7º e 8º períodos. 1  

 
2. No momento, você atua na área contábil? 

 

 Sim. 5  

 Não. 6  

 
3. Quais os procedimentos que são necessários para a abertura e constituição 

da empresa? 
36% dos respondentes (4 de 11) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 Processos e documentos físicos para validação em órgãos fiscalizadores e 
administrações tributárias. 

4  

 Processos e arquivos eletrônicos para validação cadastral em sistemas de 
informações contábeis. 

2  

 Certificação digital e, processos e arquivos eletrônicos via sistema integrado da 
REDESIM. 

4  

 Certificação digital para envio do SPED. 1  

 
4. Qual documento eletrônico será emitido pela empresa para comprovar as 

operações de venda de produtos e mercadorias? 
91% dos respondentes (10 de 11) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 CTe. 0  

 NFCe. 1  
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 ECD. 0  

 NFe. 10  

 
5. Como padronizar a comunicação da empresa com o Governo em 

cumprimento as regras trabalhistas e previdenciárias? 
91% dos respondentes (10 de 11) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 ECD. 0  

 NFe. 1  

 ESocial. 10  

 EFinanceira. 0  

 
6. Quais obrigações acessórias serão apresentadas na função de "memória de 

cálculo", referente as operações de entradas e saídas de: produtos, 
mercadorias e serviços? 

82% dos respondentes (9 de 11) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 Somente Efinanceira 0  

 Somente ECF. 0  

 Dupla EFD: Reinf e Contribuições. 2  

 Trio EFD: ICMS IPI; Contribuições e Reinf 9  

 
7. Qual obrigação acessória é utilizada para apresentação em versão digital dos 

Livros Diário, Razão e auxiliares se houverem e; Balancetes, Balanços e 
fichas de lançamentos? E qual a periodicidade de apresentação? 

36% dos respondentes (4 de 11) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 ECF, mensal. 4  

 ECD, anual. 4  

 EFD, trimestral. 3  

 ECD, trimestral. 0  
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8. Qual obrigação acessória é utilizada para apresentarão da escrituração que 
substituiu a DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 
Jurídica)? E qual a periodicidade de apresentação? 

36% dos respondentes (4 de 11) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 ECF, anual. 4  

 ECD mensal. 1  

 ECF, trimestral. 3  

 ECD, anual. 3  

 
9. Suponha que a empresa realiza operações comerciais de venda presencial ou 

venda para entrega em domicilio a consumidor final, pessoa física ou jurídica, 
em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente. Qual 
documento eletrônico será emitido pela empresa? 

73% dos respondentes (8 de 11) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 NFCe. 8  

 CTe. 1  

 NFe. 1  

 NFSe. 1  

 
10. Qual o documento de existência digital, gerado e armazenado 

eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela Prefeitura ou outra 
entidade conveniada, necessário para comprovação das operações de 
prestação de serviços? 

73% dos respondentes (8 de 11) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 NFCe. 2  

 CTe. 1  

 NFe. 0  

 NFSe. 8  

 
11. Suponha que a empresa mantenha contrato com determinada transportadora 

para envio dos produtos e mercadorias. Nesse cenário, e na condição da 
empresa de conectores elétricos responsabilizar-se pelo pagamento do frete, 
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qual será o documento emitido eletronicamente pela transportadora que será 
contabilizado como despesas com frete? 

64% dos respondentes (7 de 11) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 NFCe. 0  

 CTe. 7  

 NFe. 3  

 NFSe. 1  

 
12. Qual a obrigação acessória é utilizada para apresentação da escrituração da 

contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, nos regimes de apuração não-
cumulativo e/ou cumulativo? 

45% dos respondentes (5 de 11) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 EFD ICMS IPI. 1  

 EFD Reinf. 2  

 EFD Contribuições. 5  

 ESocial. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA 
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Os processos da contabilidade e o Sistema Público de Escrituração Digital (7 Período 
de Ciências Contábeis) 
7 
Respostas 
09:31 
Tempo médio para concluir 
 

1. Qual período está cursando? 
 

 Entre 1º e 2º períodos. 0  

 Entre 3º e 4º períodos. 0  

 Entre 5º e 6º períodos. 0  

 Entre 7º e 8º períodos. 7  

 
2. No momento, você atua na área contábil? 

 

 Sim. 2  

 Não. 5  

 
3. Quais os procedimentos que são necessários para a abertura e constituição 

da empresa? 
57% dos respondentes (4 de 7) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 Processos e documentos físicos para validação em órgãos fiscalizadores e 
administrações tributárias. 

2  

 Processos e arquivos eletrônicos para validação cadastral em sistemas de 
informações contábeis. 

1  

 Certificação digital e, processos e arquivos eletrônicos via sistema integrado da 
REDESIM. 

4  

 Certificação digital para envio do SPED. 0  

 
4. Qual documento eletrônico será emitido pela empresa para comprovar as 

operações de venda de produtos e mercadorias? 
100% dos respondentes (7 de 7) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 CTe. 0  

 NFCe. 0  



143 

 

 ECD. 0  

 NFe. 7  

 
5. Como padronizar a comunicação da empresa com o Governo em 

cumprimento as regras trabalhistas e previdenciárias? 
100% dos respondentes (7 de 7) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 ECD. 0  

 NFe. 0  

 ESocial. 7  

 EFinanceira. 0  

 
6. Quais obrigações acessórias serão apresentadas na função de "memória de 

cálculo", referente as operações de entradas e saídas de: produtos, 
mercadorias e serviços? 

71% dos respondentes (5 de 7) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 Somente Efinanceira 0  

 Somente ECF. 0  

 Dupla EFD: Reinf e Contribuições. 2  

 Trio EFD: ICMS IPI; Contribuições e Reinf 5  

 
7. Qual obrigação acessória é utilizada para apresentação em versão digital dos 

Livros Diário, Razão e auxiliares se houverem e; Balancetes, Balanços e 
fichas de lançamentos? E qual a periodicidade de apresentação? 

71% dos respondentes (5 de 7) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 ECF, mensal. 1  

 ECD, anual. 5  

 EFD, trimestral. 0  

 ECD, trimestral. 1  
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8. Qual obrigação acessória é utilizada para apresentarão da escrituração que 
substituiu a DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 
Jurídica)? E qual a periodicidade de apresentação? 

86% dos respondentes (6 de 7) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 ECF, anual. 6  

 ECD mensal. 0  

 ECF, trimestral. 1  

 ECD, anual. 0  

 
9. Suponha que a empresa realiza operações comerciais de venda presencial ou 

venda para entrega em domicilio a consumidor final, pessoa física ou jurídica, 
em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente. Qual 
documento eletrônico será emitido pela empresa? 

43% dos respondentes (3 de 7) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 NFCe. 3  

 CTe. 0  

 NFe. 4  

 NFSe. 0  

 
10. Qual o documento de existência digital, gerado e armazenado 

eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela Prefeitura ou outra 
entidade conveniada, necessário para comprovação das operações de 
prestação de serviços? 

100% dos respondentes (7 de 7) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 NFCe. 0  

 CTe. 0  

 NFe. 0  

 NFSe. 7  

 
11. Suponha que a empresa mantenha contrato com determinada transportadora 

para envio dos produtos e mercadorias. Nesse cenário, e na condição da 
empresa de conectores elétricos responsabilizar-se pelo pagamento do frete, 
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qual será o documento emitido eletronicamente pela transportadora que será 
contabilizado como despesas com frete? 

86% dos respondentes (6 de 7) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 NFCe. 0  

 CTe. 6  

 NFe. 1  

 NFSe. 0  

 
12. Qual a obrigação acessória é utilizada para apresentação da escrituração da 

contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, nos regimes de apuração não-
cumulativo e/ou cumulativo? 

100% dos respondentes (7 de 7) responderam essa pergunta corretamente. 
 

 EFD ICMS IPI. 0  

 EFD Reinf. 0  

 EFD Contribuições. 7  

 ESocial. 0  
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ANEXO I 
MATRIZ CURRICULAR DA “INSTITUIÇÃO A”, APRESENTADOS POR EIXO DE FORMAÇÃO 

1º. período 2º. período 3º. período 4º. período 5º. período 6º. período 7º. período 8º. período 

Projeto mercado Contabilidade 

introdutória 

Contabilidade 

comercial 

Contabilidade 

intermediária 

Ciência atuarial Legislação fiscal 

e tributária 

Auditoria Controladoria 

Investigação 

para resolução 

de problemas 

Projeto empresa Laboratório 

contábil 

Projeto 

viabilidade 

empresarial 

Contabilidade 

avançada 

Planejamento e 

contabilidade 

tributária 

Contabilidade 

pública 

Estágio 

supervisionado II 

Contabilidade Teoria da 

contabilidade 

Projeto 

desenvolvimento 

sustentável 

Gerenciamento 

de custos e 

formação de 

preços 

Simulação 

empresarial: 

comércio 

Simulação 

empresarial: 

produção 

Estágio 

supervisionado I 

Perícia contábil 

Contextos 

administrativos 

Estatística Questões teóricas 

e aplicadas de 

ética e política 

Matemática 

financeira 

Comportamento 

empreendedor 

Administração 

financeira e 

orçamentária 

Administração 

de pessoas 

Cidadania, sociedade 

e desafios 

contemporâneos 

Macroeconomia Microeconomia Comunicação 

organizacional 

 Legislação 

social e do 

trabalho 

Direito comercial 

e societário 

 Contabilidade 

gerencial 

Matemática 

 

   Administração 

de Sistemas de 

Informação 

   

FONTE: PPC da “Instituição A” 

Legenda: 

Formação teórico-prática: inclui 200 horas de atividades complementares (10 disciplinas) 

Formação profissional (20 disciplinas) 

Formação básica (10 disciplinas) 
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ANEXO II 
MATRIZ CURRICULAR DA “INSTITUIÇÃO B”, APRESENTADOS POR EIXO DE FORMAÇÃO 

1º. período 2º. período 3º. período 4º. período 5º. período 6º. período 7º. período 8º. período 

Teorias da 

Administração 

Introdução ao 

Direito Público e 

Privado 

Administração 

Financeira e 

Orçamentária 

Economia Gestão do 

Projeto de Vida 

Direito 

Empresarial e 

Tributário 

Formação 

Sociocultural e 

Ética I 

Auditoria Contábil 

Comunicação 

Empresarial e 

Comunicação 

Matemática 

Financeira 

Legislação 

Trabalhista e 

Previdenciária 

Contabilidade 

Intermediária 

Estrutura das 

Demonstrações 

Contábeis 

Contabilidade 

Gerencial 

Controladoria Análise das 

Demonstrações 

Contábeis 

Psicologia 

Organizacional 

Sustentabilidade 

e 

Responsabilidade 

Social 

Metodologia da 

Pesquisa 

Científica 

Sistemas de 

Informações 

Gerenciais 

Gestão de 

Custos 

Contabilidade e 

Planejamento 

Tributário 

Perícia, 

Arbitragem e 

Atuária 

Tópicos 

Contemporâneos 

em Contabilidade 

Empreendedorismo Formação 

Sociocultural e 

Ética I 

Estatística Contabilidade 

de Custos 

Contabilidade 

Aplicada ao 

Setor Público 

Teoria da 

Contabilidade e 

Ética 

Profissional 

Contabilidade 

Avançada 

Contabilidade de 

Atividades 

Econômicas 

Especiais 

Raciocínio Analítico Raciocínio Lógico Contabilidade 

Introdutória 

  Estágio 

Supervisionado I 

Estágio 

Supervisionado II 

 

 Contabilidade 

Geral 

Laboratório 

Contábil 

  Prática em 

Consultoria 

  

FONTE: PPC da “Instituição B” 

Legenda: 

Formação teórico-prática: (4 disciplinas) 

Formação profissional (18 disciplinas) 

Formação básica (18 disciplinas) 
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ANEXO III 
 

APRESENTAÇÃO DAS TAREFAS DESENVOLVIDAS PELA DE EQUIPE DO 3º PERIODO DO 

CURSO, NO MOMENTO 1 DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

 

 

 
Continua 
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