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A contabilidade, conforme apresenta Iudícibus (2009), desde o início da 

civilização assume o papel de controlar o patrimônio, tanto de pessoas físicas como 

também de pessoas jurídicas de direito público ou privado. Com o surgimento e 

crescimento da globalização, a importância das atividades contábeis nas organizações 

se faz essencial para conseguirem permanecer vivas no mercado competitivo, tendo 

que automaticamente se ajustar às exigências impostas tanto pelo mercado quanto 

pelo fisco.  

A partir de 1980, com o surgimento da informática a possibilidade de gerar 

informações com rapidez e qualidade vem em uma crescente evolução, e com o 

passar dos anos acaba não sendo somente um diferencial em relação aos seus 

concorrentes, mas também uma atividade obrigatória para controle do fisco. A 

utilização de tecnologia da informação nas empresas está diretamente relacionada 

com toda a estrutura da organização e com os objetivos estabelecidos para alcançar 

os resultados desejados.  

A contabilidade, desde o seu surgimento, passa por constantes mudanças, sendo 

estas desde a legislação sob a qual é regida, às obrigações acessórias e necessidade 

de transmitir informações rápidas e exatas aos usuários. Com o passar dos anos, o 

surgimento da tecnologia trouxe a necessidade de transformar dados em informações. 

E é por intermédio de sistemas que estas informações são moldadas para serem 

utilizados em serviços contábeis, modificando a forma como é feita a escrituração das 

transações econômicas e financeiras, bem como a transmissão de informação para os 

usuários internos e externos da organização. 

“[...] para ter um bom negócio é necessário ter absorção das 
informações geradas internamente e externamente, sendo as 
inovações tecnológicas ferramentas indispensáveis para dar apoio no 
controle e na tomada das decisões da organização. A Tecnologia da 
Informação (TI) é definida como o conjunto de hardware e software 
que executa serviços de processamento de dados e geração de 
informações. Abrangem a coleta, transmissão, armazenagem, 
recuperação, manipulação de dados e consequente apresentação de 

informações.” Martins (2017 apud Carvalho, 1998). 
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Os objetivos traçados neste estudo são de explanar a evolução da contabilidade 

e escrituração contábil, compreender brevemente sobre tecnologia e sistemas de 

informação, comparar a escrituração contábil de alguns anos atrás com a atual e 

identificar aspectos positivos e negativos da utilização de sistemas de informação nos 

serviços contábeis. 

Contabilidade, princípio e evolução 

Segundo Iudícibus (2009), desde as primeiras civilizações, a contabilidade já 

assumiu sua função de controlar o patrimônio do homem, de avaliar os acréscimos e 

decréscimos da sua riqueza. Na antiguidade, onde não existia moeda, escrita e nem 

números, um homem que exercia a atividade de pastoreio também já tinha a 

curiosidade ou a necessidade sobre o controle do seu rebanho de ovelhas, de como 

poderia saber a diferença na quantidade de ovelhas desde o último inverno.  

Como contar o rebanho e avaliar seu crescimento se não 
existiam números (da forma que sabemos hoje), nem escrita e, muito 
menos, moeda? Na monotonia do inverno, entre os balidos 
ininterruptos das ovelhas, o homem tem uma ideia. Havendo um 
pequeno monte de pedrinhas ao seu lado, o homem separa uma 
pedrinha para cada cabeça de ovelha, executando assim o que o 
contabilista chamaria hoje de inventário. Após o término dessa 
missão, o homem separa o conjunto de pedrinhas, guardando-as com 
muito cuidado, pois o conjunto representava a sua riqueza em 
determinado momento. (IUDÍCIBUS, 2009, p. 4).  
 

Para Marion (2009, p. 28), “A Contabilidade é o instrumento que fornece o 

máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa”. 

Mesmo de origem muito antiga, sempre existiu, e hoje se faz necessária para que uma 

empresa tenha sucesso e consiga realizar todas as obrigações acessórias impostas 

pelo fisco. Como já dizia Marion (2009, p.28) “Uma empresa sem boa Contabilidade é 

como um barco, em alto-mar, sem bússola, totalmente à deriva”.  

A utilização da contabilidade foi ainda maior com o surgimento do capitalismo e o 

crescimento das empresas, que passaram a ter necessidade de conhecer o seu 

patrimônio, suas modificações, ter o controle sobre as transações realizadas e 

consequentemente transmitir informações destas aos seus usuários. 

Tecnologia e sistemas da informação 

Em meio a sociedade cada vez mais globalizada, o mercado se torna cada vez 

mais acirrado, exigindo das organizações o mesmo nível de atualização para se 

manterem nesse meio competitivo.  
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Segundo Laurindo (2001, apud LUFTMAN et al., 1993; WEIL, 1992), “adota-se o 

conceito mais amplo de Tecnologia da Informação (TI), incluindo os sistemas de 

informação, o uso de hardware e software, telecomunicações, automação, recursos 

multimídia, utilizados pelas organizações para fornecer dados, informações e 

conhecimento”. Para o autor, a tecnologia da informação oferece aspectos técnicos 

para que uma organização consiga atingir os níveis de produtividade, eficiência e 

eficácia. A empresa deve operar com sistemas que sejam capazes de atender suas 

necessidades, independente do seu porte e nicho de mercado. 

Segundo Martins (2017 apud Laudon e Laudon 2001), sistema de informação é o 

processo de junção de elementos relativos que coleta, processa, armazena e fornece 

informação para a tomada de decisão empresarial.  Porém, os sistemas de informação 

não necessariamente são utilizados somente para as tomadas de decisões, mas 

também para a análise de novas estratégias e viabilidade de novos produtos e 

mercados e cumprimento de obrigações perante o fisco. 

Sistemas de informação na contabilidade 

Tendo em vista o objetivo da contabilidade em levar informações aos seus 

usuários, um fator a considerar importante para os serviços contábeis é a 

informatização e a rapidez de como a informação é transmitida. De acordo com Castro 

(2013), “Com a sofisticação do sistema capitalista e a evolução dos instrumentos 

tecnológicos colocados pelo mercado para propiciar rapidez às informações, as 

técnicas contábeis evoluíram”.  

A contabilidade é uma ciência, cuja importância tem crescido na 
mesma proporção que aumenta a necessidade das empresas 
modernas obterem dados mais precisos e informações para fazer 
frente às exigências de um mercado progressivamente competitivo. 
(CAPIBERIBE; MARTINS, 2012, p. 3) 

O aproveitamento da tecnologia juntamente com sistemas de informação e a 

internet facilita a prestação das informações contábeis às áreas interessadas, sejam 

os gestores da organização ou mesmo o Governo. 

Os sistemas de informação atuam como maior instrumento na transformação de 

dados em informações para uso de controle e tomada de decisões. Para Frezatti 

(2009, p. 72), sistema de informações é “um conjunto de recursos e procedimentos 

interdependentes que interagem para produzir e comunicar informação”. O sistema a 

ser utilizado pela organização é moldado conforme suas necessidades e interesses. 

Para isso, seus usuários devem compreender quais os elementos necessários ao 

processo decisório e de controle da organização.  



4 
 

Escrituração contábil digital e o fisco 

A partir da necessidade do homem medir e registrar seus bens, contabilmente 

surge uma importante ferramenta para auxiliar essa gestão e controle: a Escrituração 

Contábil. Para Correa (2013, p. 07), “A Escrituração Contábil nada mais é que o 

registro de todos os fatos contábeis de uma Entidade em livros destinados a 

regularização de tais operações”. Porém, hoje a escrituração contábil não é feita 

apenas para a gestão, mas também em cumprimento às legislações vigentes (Código 

Comercial, Lei das Sociedades por Ações, Legislação Tributária, Normas Brasileiras e 

Contabilidade), visando o objetivo de padronização das informações, transparência 

para o fisco em relação às operações realizadas pelas empresas, comprovando as 

atividades exercidas, bem como seu faturamento, apuração dos impostos e seus 

devidos recolhimentos, possibilitando maior controle e credibilidade.  

Com intenção de ter melhor controle sob as organizações, o Fisco brasileiro por 

meio de sistemas de informação, criou instrumentos para fiscalizar as transações das 

empresas, o que automaticamente refletiu na criação de novas obrigações acessórias. 

Estas são: Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF), Demonstrativo de 

Apuração de Contribuições Sociais (DACON), Declaração de Informações Econômico-

Fiscais da PJ (DIPJ), e o mais completo sistema de declarações, Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED). O SPED, criado pelo Governo Federal do Brasil, pelo 

Decreto 6.022/2017, é o mais atual sistema para escrituração digital, ele engloba as 

obrigações acessórias e as próprias demonstrações contábeis da organização. Tem 

como objetivo promover a integração dos fiscos, simplificar e parametrizar as 

obrigações acessórias para os contribuintes, facilitar o processo de fiscalização, 

identificando os ilícitos tributários. 

Art. 1º Fica instituído o Sistema Público de Escrituração Digital - 
Sped. 
Art. 2º O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, 
validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos 
que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das 
pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, 
computadorizado, de informações. (Redação dada pelo Decreto nº 
7.979, de 8 de abril de 2013) 

O SPED engloba os seguintes subprojetos: Escrituração Contábil Digital (ECD); 

Escrituração Fiscal Digital (EFD); Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica (NFS-e); Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e); E-Lalur e 

Central de Balanços e o mais recente o e-Social. 
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Com a implantação destes instrumentos digitais, o governo brasileiro tem 

conseguido controlar e fiscalizar com eficiência as transações das empresas, desde o 

momento em que ela se inicia até chegar ao fim.  

Para atingir os objetivos deste estudo, utilizou-se da abordagem qualitativa, 

quantitativa e uma pesquisa bibliográfica. Onde a situação para análise é a 

abrangência e importância da tecnologia e sistema de informação aplicada nos 

serviços contábeis no século XXI, de que forma esses sistemas vem contribuindo nos 

serviços contábeis e como tem influenciado na sobrevivência das organizações 

perante o mercado competitivo e o fisco. Onde foi aplicado um questionário pela 

ferramenta Google Docs no mês de janeiro de 2019, com quatro escritórios de 

contabilidade mais antigos do município de Tijucas em Santa Catarina. Os dados 

colhidos pelas empresas foram analisados com intuito de compará-los com a realidade 

atual e apresentá-los de forma a avaliar o objetivo do presente estudo. 

O questionário foi aplicado em quatro escritórios de contabilidade entre 52 a 18 

anos de serviços contábeis. No início de suas atividades 100% dos entrevistados 

tinham de um a cinco funcionários. Atualmente o quadro de funcionários fica 

distribuído igualmente. Quanto à quantidade de clientes, no início das suas atividades 

50% dos escritórios atendiam de 10 a 20 clientes e 50% de 20 a 40 clientes. 

Atualmente este quadro fica mais distribuído, variando de 50 a 200 clientes atendidos 

por escritório. Em relação à maneira como era feita a escrituração contábil, os 

escritórios de contabilidade que iniciaram suas atividades na década de 60 e 80 

faziam a escrituração somente manual, por meio de máquinas de escrever, onde eram 

apuradas somente informações fiscais, tais como Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

(IRPJ), Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e alguns Impostos de Renda 

Pessoa Física (IRPF). Já os escritórios que iniciaram nas décadas de 90 e 2000 

tinham a possibilidade de fazer a escrituração também digital, por meio de 

computadores, banco de dados e disquetes, onde seus clientes enviavam todos os 

arquivos impressos, pois não existia ainda o processo de importação de dados. A 

apuração era fiscal, contábil e pessoal e realizada por sistemas separados. 

Atualmente 50% dos entrevistados fazem a escrituração de maneira manual com 

complemento digital, e os outros 50% fazem toda a escrituração digitalmente. 

Quando questionados sobre o sistema de informação que utilizam para gerar as 

informações contábeis, 50% dos escritórios afirmam não estar totalmente contentes 

com seus sistemas. Já os outros 50% afirmam que o sistema de informação em uso 

consegue suprir todas as suas necessidades de informações contábeis necessárias 
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para o controle e gestão do patrimônio dos seus clientes e fisco. Mas e por que estes 

escritórios descontentes com seus sistemas não o mudam ou exigem melhorias? Pois 

bem, o custo para implantação e manutenção do sistema é alto, considerando que os 

escritórios em estudo são de pequeno porte e não possuem investimento apropriado 

para tal, adquirindo somente o básico para realizar suas atividades. 

A Receita Federal do Brasil tem cada vez mais implantando medidas que fecham 

o ciclo de cruzamento de informações das empresas, controlar ou fiscalizar as 

organizações tem ficado cada vez mais fácil. Declarações mais completas e sistemas 

de escrituração digital tem sido uma ferramenta chave nesse processo de 

informatização e automatização da informação para o fisco. Em relação às obrigações 

acessórias impostas pelo fisco, o contador de uma das contabilidades em estudo 

afirma que: “Há vinte e quatro anos atrás existiam menos declarações acessórias do 

que hoje. Já se entregavam: IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física), DIPJ 

(Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica), SEFIP (Sistema 

Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), DIRF 

(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), DIEF (Declaração de Informações 

Econômico-Fiscais) entre outras. Algumas já eram enviadas pela internet, e outras 

como a IRPF e DIEF eram feitas por formulário ou então por sistema, gravadas em 

disquete e entregues no local habilitado a receber por meio de protocolo”. 

Sobre as atuais obrigações acessórias impostas pera Receita Federal do Brasil, 

na opinião de 50% contadores em estudo, as declarações mais importantes para o 

fisco quanto ao cruzamento de dados e informações são Sped (Sistema Publico de 

Escrituração Digital), Bloco K (Registro de Controle da Produção e do Estoque) e 

DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais). Já para os outros 50% 

estão IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), eSocial (Escrituração Digital das 

Obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas) e ECF (Escrituração Contábil Digital) 

Considerando toda a evolução da tecnologia e dos sistemas de informação 

contábeis, atualmente a média de produtividade dos serviços e informações geradas 

teve um valor significativo. O que antes com a escrituração manual, as informações 

levavam mais de trinta dias para serem geradas e repassadas aos seus usuários, hoje 

no máximo levam quinze dias.  

Concordante ao prazo para prestar as informações, 50% das contabilidades em 

estudo, levam no máximo entre sete e quinze dias para gerar informações e repassá-

las aos seus usuários. Já 25% dos entrevistados afirmam levar um dia para gerar e 

repassar as informações, os outros 25% afirmam que em até um dia são capazes de 
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gerar e repassar as informações solicitadas pelos usuários e ou fisco. Este aumento 

na produtividade, só foi possível com a utilização da tecnologia e de sistemas de 

informação mais sofisticados, que buscam a cada dia se superar e atender com 

eficiência e eficácia a necessidade dos seus usuários.  

Fazendo uma análise sobre os aspectos positivos e negativos da evolução da 

tecnologia e dos sistemas de informação para os serviços contábeis, sob o ponto de 

vista dos contadores responsáveis pelas contabilidades em estudo, temos de um lado 

da balança a segurança sobre as informações geradas, maior capacidade em banco 

de dados, trabalhos automatizados que reduzem o tempo e a quantidade de trabalho 

manual. Por outro lado, tem-se maior quantidade de obrigações acessórias exigidas 

pelo Fisco, necessidade de mão de obra qualificada, investimentos altos para a 

implantação e manutenção dos sistemas e até mesmo a dependência da rede de 

energia elétrica. Porém, sob o ponto de vista das contabilidades em estudo, pode-se 

perceber que mesmo com aspectos negativos relevantes, as vantagens adquiridas 

com toda a evolução da tecnologia e dos sistemas de informação atualmente se fazem 

extremamente importantes no desenvolvimento do trabalho contábil.  

Em comparação a outros estudos de mesma abordagem, pode-se compreender 

claramente a importância da utilização da tecnologia e dos sistemas de informação 

para os serviços contábeis, especificamente sendo estes bases para a realização da 

escrituração contábil digital, controle, gestão e tomada de decisões mais eficientes e 

eficazes. Pode-se compreender que de forma geral, a evolução da tecnologia resulta 

em sistemas cada vez mais capazes de gerar informações exatas e rápidas, sendo 

estas muitas vezes simultâneas ao fato gerador, informando automaticamente seus 

respectivos usuários às transações realizadas.  

Com o passar dos anos em consequência do mundo globalizado, do capitalismo e 

da rapidez de como as transações são realizadas, as organizações obrigatoriamente 

tem que se moldar a essas mudanças para conseguirem sobreviver no mercado 

competitivo. A tecnologia não espera, ela cresce e invade cada vez mais o espaço em 

que vivemos. Empresas tem que correr contra o tempo para se manterem atualizadas 

em meio a globalização e praticidade que o mundo exige.  

A evolução da tecnologia e dos sistemas de informações tem impactado diretamente 

no desenvolvimento dos serviços contábeis. A possibilidade de realizar cruzamento de 

dados para meios de controle financeiro e patrimonial, automaticamente tem 

influenciado na quantidade de informações a serem repassadas aos seus usuários, 

principalmente para o fisco, pois fica cada vez mais rápido realizar o cruzamento de 
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informações financeiras e econômicas das empresas, facilitando a identificação de 

transações ilícitas, sendo estas fraudes ou evasões fiscais.  

Por outro lado, esta condição resulta também em mais responsabilidades por 

parte dos profissionais da área contábil, visto que as obrigações acessórias e 

legislação tributária brasileira estão em constante mudança. O mercado exige cada 

vez mais profissionais contábeis bem qualificados, as informações a serem geradas 

pelos sistemas precisam ser eficientes e eficazes na obtenção dos resultados 

estipulados pela organização.  

O sucesso e desenvolvimento da empresa dependem diretamente da forma como 

os sistemas de informação são alimentados, pois de nada vale uma máquina sem um 

bom operador no comando. 
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