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Área Temática: Contabilidade Tributária 

 
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL: E-SOCIAL 

Um estudo nas organizações contábeis no município de Getúlio Vargas - RS 
 

 
Resumo 
O mundo globalizado traz consigo mudanças aceleradas na sociedade, inclusive nos processos 
de fiscalização, arrecadação e contabilidade das empresas. Em meio à nova realidade digital 
de fiscalização, surge o SPED-SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL, em 
particular o E - Social, que veio para tornar a fiscalização mais ágil através da unificação das 
informações. Este trabalho objetiva evidenciar quais os impactos causados aos escritórios 
contábeis da cidade de Getúlio Vargas após o SPED E - Social, bem como verificar como os 
contadores visualizam esta exigência. Também avaliar como esta o processo de adaptação, o 
tempo necessário para as empresas se adequarem e se os profissionais contábeis estão 
preparados para atender a este novo projeto. O estudo caracterizou-se como uma pesquisa 
exploratória realizada por meio de entrevista com os contadores responsáveis pelos Recursos 
Humanos dos escritórios. Para isso foi aplicado um questionário cujas respostas foram 
analisadas por meio de uma analise quantitativa e qualitativa dos dados. Constatou-se que os 
profissionais buscaram qualificar-se através de eventos e horas dedicadas à conscientização 
dos administradores em transmitir dados em tempo real e que o governo foi apontado como 
sendo o mais beneficiado pelo E - Social. 
 
Palavras-chave: SPED, Recursos Humanos, Contadores. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

As mudanças aceleradas que o mundo globalizado proporciona atingem todas as 
esferas da sociedade, nestas se incluem os processos de fiscalização, arrecadação e 
demonstrações contábeis das empresas, em que de um lado se encontra o governo e do outro 
os contribuintes. 

No meio deste caminho existem os profissionais contábeis e os empresários, que 
estão direta e indiretamente ligados ao processo de modernização desta fiscalização por parte 
do governo e que tem que fazer uma “ponte” de transmissão de informações. 

Em meio a esta realidade eis que surge o SPED – SISTEMA PÚBLICO DE 
ESCRITURAÇÃO DIGITAL, em particular o E - Social, que veio para tornar a fiscalização 
mais ágil através da unificação das informações. 

Nesta nova realidade surgem dúvidas sobre as novas tecnologias, tais como: o 
processo de adaptação, o tempo necessário para que as empresas se adequem a esta era digital 
e, por conseguinte, como os profissionais contábeis podem atender por completo este novo 
projeto. 

Sendo assim buscou-se com esta pesquisa evidenciar quais os impactos causados aos 
escritórios contábeis da cidade de Getúlio Vargas pós SPED, em particular o E - Social e 
como os contadores visualizam esta nova era. 
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Esta tendência tecnológica altera consideravelmente a forma de se fazer a 
Contabilidade. Uma vez que, as informações repassadas pelos empresários se tornam mais 
importantes aos contadores, já que estes transmitirão ao fisco os fatos que lhes são passados. 
Estes profissionais passam a atuar como uma conexão, uma porta de passagem entre governo 
e os contribuintes. 

Assim estes profissionais da contabilidade, através de relatórios e demonstrações, 
apresentam a realidade das empresas da forma mais correta e precisa, de forma fidedigna, já 
que o fisco estará mais ágil com a fiscalização. 

Busca-se fazer uma elucidação do comportamento dos profissionais contábeis após a 
aplicação desta nova ferramenta, apontar o aprimoramento que se fez necessário para atender 
as exigências do E - Social. E também avaliar se as informações transmitidas aos contadores 
são adequadas e pertinentes. 

Para que este se realize foram adotados métodos de pesquisa que contribuirão para 
seu desenvolvimento. Assim realizar-se-á um estudo bibliográfico para trazer a teoria mais 
próxima dos leitores e com isso explanar sobre o assunto. Os dados foram coletados através 
de uma pesquisa de campo, com a aplicação de um questionário aos profissionais da 
contabilidade, nos seus respectivos locais de trabalho.  

Os escritórios contábeis através de seus contadores são peça chave das empresas, 
quando se faz necessário transmitir ao governo a realidade das suas organizações. Sendo 
assim, está pesquisa vem ao encontro da necessidade de avaliar se os profissionais já estão 
preparados para a era “SPED”, uma vez que o mesmo foi criado para transmitir as 
informações fidedignas e coerentes. 

 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Para tornar uma empresa competitiva, é necessário apresentar informações precisas e 
que transpareçam a realidade dos fatos, para tanto é importante estar munido de ferramentas 
que colaborem para este processo. 

Neste sentido o fisco apresenta-se como peça número um, apresentando estas 
ferramentas que cercam empresários e contadores, para fazer o cruzamento das informações, 
que são transmitidas pelos profissionais contábeis quase que em tempo real. 

Para que haja uma interação com a teoria deste trabalho este tópico irá abordar o 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, com a explanação a respeito de sua criação, 
os objetivos e obrigações.  

Uma apresentação a respeito da Escrituração Digital da Folha de Pagamento – E - 
Social, sua criação e obrigatoriedade, entre outros. E por fim, fazer uma abordagem sobre os 
riscos e penalidades em que incorrem para quem não apresentar estes relatórios à receita em 
tempo hábil. 

 
2.1 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL 
 

Transmitir as informações em tempo real é algo necessário hoje, fato que o sistema 
fiscal do Brasil não possuía até então. Procurar um documento, um relatório era quase que 
uma prova de paciência, dependendo da estrutura das organizações. 

 Para mudar está realidade vão surgindo processos e o SPED sendo um deles se torna 
realidade através da Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, que introduziu 
o Inciso XXII ao art. 37 da Constituição Federal. Este determina às administrações tributárias 



4 

 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a atuar de forma integrada, 
inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais. 

Sendo assim vistoriar informações passou a ser permitido pela Constituição Federal, 
já que a emenda aplicada possibilitara avaliar informações de forma conjunta entre os entes 
das diversas esferas do governo. 

A partir do Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007 e da Instrução Normativa da 
Receita Federal do Brasil n° 787, de 10 de novembro de 2007 nasce o projeto SPED. Por 
meio deste buscou-se agilizar e integrar esse processo de transmissão de informações, que os 
empresários devem enviar ao fisco e com isso facilitar a busca destes relatórios digitais. Neste 
sentido a Receita Federal do Brasil apresenta: 

 
Art. 2° 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. (BRASIL, SPED, 
2007, s/p). 

 
O SPED surge como uma ferramenta que irá transmitir quase que em tempo real os 

relatórios das organizações. Permitindo com isso mais eficiência na avaliação das 
informações recebidas. 

O projeto SPED através da Receita Federal do Brasil em sua apresentação destaca 
que o mesmo se apresenta: 

 
De modo geral, consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das 
obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias 
e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de 
assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos 
mesmos apenas na sua forma digital. (BRASIL, SPED, 2007, s/p). 

 
Este procedimento de validação digital, só vem a contribuir com a lisura da escrita 

contábil, moderniza e agiliza o processo de transmissão dos livros contábeis. 
O programa é administrado pela Secretaria da Receita Federal e todas as esferas da 

administração pública e privada poderão fazer uso destas informações, quando assim for 
pertinente. Sobre este os autores destacam: 

 
Com a implantação do SPED, respeitadas as restrições constitucionais e legais, essas 
esferas de governo, poderão consultar numa única fonte de dados, todas as 
informações necessárias, dentro de um leiaute estruturado e capaz de fazer 
cruzamentos que apontam mais rapidamente inconsistências e o contribuinte poderá, 
gerando um arquivo padronizado cumprir suas obrigações acessórias. (AZEVEDO; 
MARIANO, 2009 apud ZIS, 2013, p.4). 

 
As informações passaram a ser consultadas através de uma única fonte, com isso o 

cruzamento de informações serão mais fáceis. Sendo assim as mesmas devem ser as mais 
precisas, para evitar futuros problemas. Neste sentido o autor apresenta: 

 
Outro problema de adaptação às normas do SPED é que, o lançamento de 
informações erradas no sistema digital, deixará a empresa na mira do fisco, que cada 
vez mais tem colocado em prática o “Big- Brother Tributário” onde os órgãos 
fiscalizatórios têm acesso à veracidade das informações prestadas pelo contribuinte 
pelas mais diversas formas de confronto de dados, fazendo com que os dados 
conflitantes sejam imediatamente checadas pelo fisco. (LUNELLI, 2011, s/p) 
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A forma de fiscalizar está passando por uma transformação, apenas serão apontadas e 
ou fiscalizadas as empresas que deixarem de repassar os dados de forma correta. O fisco não 
irá mais buscar as informações nas empresas, apenas aplicará as penalidades a partir dos 
dados que apontarem divergências. 

Vale ressaltar que este projeto faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento 
do Governo Federal (PAC), em que a Receita Federal do Brasil destaca: 

 
Dentre as medidas anunciadas pelo Governo Federal, em 22 de janeiro de 2007, para 
o Programa de Aceleração do Crescimento 2007-2010 (PAC) - programa de 
desenvolvimento que tem por objetivo promover a aceleração do crescimento 
econômico no país, o aumento de emprego e a melhoria das condições de vida da 
população brasileira - consta, no tópico referente ao Aperfeiçoamento do Sistema 
Tributário, a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) e Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-e) no prazo de dois anos (BRASIL, 2007, s/p). 

 
Com vistas a propagar o crescimento econômico e financeiro dos pais, destaca-se que 

não houve a criação de uma nova roda, apenas mudou-se as engrenagens da mesma. Visto que 
com a criação do SPED haverá uma fiscalização mais refinada das informações contábeis. 

 
2.2 ESCRITURAÇÃO DIGITAL DA FOLHA DE PAGAMENTO: E – SOCIAL 
 

Para agilizar e tornar mais simplificada a busca pelas informações que dizem respeito 
à vida funcional dos trabalhadores esta em fase de adequação e adaptação o SPED E- Social. 

Desburocratizar o sistema que faz parte das atividades dos contadores, governo e 
empresários será um processo de transformação cultural a ser enfrentado por todos. 

 A Consolidação das Leis do Trabalho apontava para um método mais complexo de 
apresentação dos dados dos empregados. Para Curia (2013, p.168) Art.41 “Em todas as 
atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, 
podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem 
expedidas pelo Ministério do Trabalho”.  

Desde então informar esses dados ao governo se tornou um processo extremamente 
carregado de relatórios, demorado e que torna onerosa a mão de obra brasileira. 

 Na busca da informatização e rapidez o SPED E- Social, surge como um alento para 
a sociedade de um modo geral, uma vez que: 

 
O E - Social tem por objeto estabelecer a forma única com que passam a ser 
prestadas as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à 
contratação e utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculo empregatício e 
também de outras informações previdenciárias previstas na lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e de rendimentos pagos por si sujeitos à retenção na fonte. (E- 
SOCIAL, 2014, p.02). 

 

O que se observa através da implantação do SPED E - Social é a padronização e a 
unificação da apresentação das informações dos trabalhadores as esferas do governo, 
proporcionando ao mesmo a capacidade de buscar estes dados de forma precisa e ágil.  

Estes dados serão unificados e com isso passaram a ser utilizados por vários entes do 
governo, como o autor destaca: 

 
Escrituração digital da folha de pagamento e das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais relativas a todo e qualquer vínculo trabalhista contratado no 
Brasil.  Atender as necessidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), 
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do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Conselho Curador do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como a Justiça do Trabalho, em 
especial no módulo relativo ao tratamento das Ações Reclamatórias Trabalhistas. 
(ODA, 2012, s/p). 

 
 

O E - Social é considerado o projeto de maior complexidade, já que como o autor 
aponta atenderá as necessidades dos principais órgãos do governo, e exigira uma apresentação 
de dados interdepartamental considerável. 

Este projeto é a ultima etapa a ser adotada pelas empresas, porém não menos 
importante já que será através dele que todos os eventos relacionados à vida funcional dos 
empregados serão transmitidos. 

Para poder orientar os contadores o governo criou um site que apresenta uma cartilha 
com as duvidas mais pertinentes. O mesmo aponta como benefícios do E- social o que segue: 

 
O E - Social permitirá ao empregador atuar com maior transparência e 

segurança jurídica, evitando assim passivos fiscais e trabalhistas desnecessários. Os 
serviços dedicados aos trabalhadores serão aprimorados para que estes possam gozar 
de seus direitos trabalhistas e previdenciários com maior rapidez e plenitude. Haverá 
maior dificuldade para o cometimento de fraudes contra o sistema previdenciário e 
trabalhista brasileiro, que prejudicam o trabalhador e toda a sociedade e aumentam a 
concorrência desleal com os empregadores regulares. (E-SOCIAL, 2013, p.02). 

 
O que se observa com isto é que haverá um beneficio para ambos os lados, tanto 

trabalhador será beneficiado, seus direitos serão cumpridos na sua integra. E o governo terá 
mais uma forma de evitar fraudes. 

 
 

2.3 RISCOS E PENALIDADES LEGAIS 
 

Atuar de forma padrão com a legislação pertinente é imprescindível em tempos de 
transição desta nova era digital. Uma vez que ao assumir a contabilidade de uma empresa o 
profissional está assumindo riscos e responsabilidades solidariamente. Sobre isto o autor 
destaca: 

 
Ao firmar contrato de prestação de serviços, o profissional contábil passa a se 
responsabilizar tecnicamente pela contabilidade da contratante devendo esta 
contabilidade ter começo e fim, sendo que o período deve estar bem definido, 
indicando preferencialmente por contrato escrito e finalizando pelo respectivo 
distrato, com a conseqüente entrega de documentos, relatório da situação fiscal e 
contábil do cliente que deixa de ser atendido. (OLIVEIRA, 2011, p.218) 

 
Ao se responsabilizar tecnicamente pela Contabilidade o profissional irá repassar as 

informações que chegarem ao seu alcance. Porém o mesmo não terá como saber se as mesmas 
são fidedignas a realidade das organizações. 

O contador deve seguir seu código de Ética ao exercer suas atividades, para tanto é 
necessário que a empresa esteja organizada para prestar seus serviços com qualidade e 
eficiência. 

 A lei 8.137 de 27 de dezembro de 1990 aplica sanções que vão desde multas até a 
reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco)anos quando não obedecidos alguns dos critérios que seguem: 
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        I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 
        II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 
        III - falsificar ou alterar nota fiscal fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer 
outro documento relativo à operação tributável; 
       IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou 
deva saber falso ou inexato; 
        V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente 
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. (PLANALTO, Lei 8.137, 
s/p) 
 

Neste contexto é necessário que os profissionais contábeis sigam a risca o que 
determinam as leis, para que não comprometam a qualidade de seus serviços e a imagem ética 
que deve ser exercida, para não prejudicarem sua vida profissional. 

Na mesma linha a Medida Provisória nº 2.158-35 instituída em 2001, determina em 
seu art.57 mais restrições há atividade contábil, assim como se destaca:  

 
ART.57- O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas 
nos termos do art.16 da Lei n° 9779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir 
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar 
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às multas. (BRASIL, 2001, s/p). 

 
Mais uma vez a lei deixa claro que o não cumprimento das obrigações acessórias das 

empresas acarreta multas ao sujeito passivo, que neste caso será representado pelo contador 
que respondera solidariamente com o sujeito.  

Vale ressaltar que o próprio Código de Ética reprime qualquer ato desonesto que seja 
praticado por um profissional da área Contábil, uma vez que ao não cumprir todas as normas 
que regem, as penalidades serão apontadas. 

 Segundo IBAÑEZ (2010, p.38), Art. 12° “a transgressão de preceito deste Código 
constitui infração ética, sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de penalidades”. 
As referidas penalidades podem variar segundo o mesmo IBAÑEZ (2010) em advertência 
reservada; censura reservada e censura pública. 

Sem mais se destaca que ao deixar de realizar a contabilidade de forma licita e 
integra o Contador não só responde solidariamente com os empresários, como também sofre 
sanções por parte da sua categoria de trabalho. 

Existe ainda o Código Civil que apresenta restrições a atividade Contábil, conforme a 
autora destaca: 

O artigo 1178 do Código Civil, destaca que os contabilistas são tão responsáveis 
quanto o empresário e, num processo judicial, são solidários à empresa e tem o seu 
patrimônio disponível para quitar dívidas. Esta nova realidade passa a exigir a 
elaboração de um contrato de prestação de serviço contábil muito bem elaborado e 
fundamentado à luz do melhor doutrina e jurisprudência, e que especifique 
claramente quais informações serão fornecidas por este profissional, quais serão de 
responsabilidade do empresário e como serão fornecidas. (MAIDA, 2007, s/p). 

 
Observa-se que para exercer a atividade Contábil o profissional esta cercado de 

determinações que devem ser seguidas pelos mesmos, uma vez que não as fazendo incorrerão 
em penalidades e assumirão de forma solidaria possíveis atos ilícitos praticados que podem 
estar sendo praticados.  
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3 METODOLOGIA 
 

Para que se possa detalhar de forma clara e objetiva os procedimentos e métodos 
adotados no desenvolver deste trabalho, este tópico apresenta a metodologia utilizada. Sendo 
um dos tópicos a realização de uma pesquisa, para verificar como se encontram os escritórios 
contábeis após a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital o E – Social. 

Com a finalidade de aperfeiçoar os conhecimentos a respeito do tema SPED, o E – 
Social, realizou-se uma aproximação com a teoria, que segundo (Gil 2007, p. 43), “[...] para 
analisar os fatos do ponto de vista empírico, para confrontar a visão teórica com os dados da 
realidade, torna-se necessário traçar um modelo conceitual e operativo de pesquisa”. Este veio 
a corroborar com a elucidação do tema. 

A forma descritiva é a mais adequada à realização deste estudo, já que (COSTA E 
BELUZZO, 2008, p.30) definem que a mesma é dita como uma forma de “[...] descrever, sem 
interferir – fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, [...]”. 

O estudo de campo se enquadra de forma bem construtiva para a realização deste 
trabalho, uma vez que forram avaliados os escritórios contábeis. De acordo com (COSTA E 
BELUZZO, 2008, p. 45), no estudo de campo “[...] estuda-se um único grupo ou comunidade 
em termos de sua estrutura social [...]”. 

Esta pesquisa vem apresentar os novos cenários que se encontram os escritórios 
contábeis, após a implantação do E - Social. Para a sua realização foi feito um questionário ás 
empresas de contabilidade da cidade de Getúlio Vargas-RS. O mesmo foi aplicado aos 
contadores responsáveis pelo setor de Recursos Humanos. Sendo elencados 5 
estabelecimentos, estes por terem um maior número de clientes e não se tratarem de empresas 
de autônomos. 

Os dados foram coletados com base em um questionário com perguntas abertas e 
fechadas, que buscaram o maior número de informações possíveis a respeito das mudanças 
que ocorreram e da nova realidade que se encontram. 

As informações foram avaliadas em dois momentos. Primeiramente o resultado da 
pesquisa foi analisado de forma qualitativa. Segundo os autores esta forma de avaliação dos 
dados é pautada como: 

Na pesquisa qualitativa, primeiramente faz-se a coleta dos dados a fim de poder 
elaborar a “teoria de base”, ou seja, o conjunto de conceitos, princípios e 
significados. O esquema conceitual pode ser uma teoria elaborada, com um ou mais 
constructos. Desse modo, faz-se necessário correlacionar a pesquisa com o universo 
teórico (MARCONI E LAKATOS, 2004, p. 272). 

 
Posteriormente o questionário aplicado foi mensurado de forma quantitativa, através 

dos números avaliados. Segundo (Marconi e Lakatos, 2004, p. 269) “[...] no método 
quantitativo, os pesquisadores valem-se de amostras amplas e de informações numéricas [...]”. 
O mesmo foi obtido através da tabulação dos dados coletados. 

 
 

4 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 
 
 

Nesta etapa são apresentados os resultados das respostas obtidas mediante a 
aplicação do questionário, disposto no anexo I, aos profissionais contábeis, em específico aos 
responsáveis pelo setor de recursos humanos, já que ele se correlaciona ao E – Social. 
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A partir da criação do Sped, E – Social estabeleceram-se prazos aos profissionais 
contábeis, e ao serem indagados através da questão de número 01, se o mesmo está de acordo 
para a adaptação tanto dos profissionais como das empresas, foi unânime a negativa de que 
este prazo não é adequado as suas realidades. 

Na questão 02, cinco profissionais foram indagados a respeito do número de eventos 
que participaram, sendo que todos responderam o que segue no Gráfico 01 . 

 
 

Gráfico 01: Eventos que participaram 

 
   Fonte: dados da pesquisa (2015). 
 

Conforme se apurou no Gráfico 1, 100% dos entrevistados participaram de 02 a 05 
eventos, para poderem se aperfeiçoar ao SPED, E – Social. 

E quando questionados por meio da questão 03 do tempo que dispuseram para 
realizar os referidos treinamentos, obteve-se o resultado apresentado no Gráfico 02. 

 
 

Gráfico 02: Tempo de treinamento 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015). 
 
O que se avaliou através do Gráfico 02 é que 60% dos entrevistados disponibilizaram 

de 03 a 06 horas de atividades e 40% utilizaram-se de 07 a 10 horas de atividades. 
As entidades que contribuíram para realização dos treinamentos foram assim 

elencadas, conforme segue no Gráfico 03. 
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Gráfico 03: Entidades de treinamento 

 
 Fonte: dados da pesquisa (2015). 
 

Através da pesquisa se observou que o Conselho Regional de Contabilidade foi à 
principal responsável pelo treinamento dos profissionais, sendo indicada por 60% dos 
mesmos. As empresas que desenvolvem o software e a Fisconet, sendo esta indicada vêm em 
seqüência com 20% de participação respectivamente, nos aprimoramentos dos contadores.  

Ao serem questionados na questão 05 sobre quais as dificuldades encontradas por 
parte dos contadores, na pratica do E – Social os mesmos apontaram: a conscientização dos 
administradores, da necessidade das informações em tempo real dos acontecimentos com seus 
colaboradores; fazer o cliente entender a seriedade e complexidade; e também foi abordado o 
sistema, que ainda não está adequado as necessidades dos que irão utilizá-lo. 

Na pergunta 06 o governo foi apontado por todos os entrevistados como sendo o 
mais beneficiado pelo E – Social, uma vez que os mesmos destacam que: haverá mais 
fiscalização tanto da pessoa física quanto da jurídica; a informação será mais rápida e precisa; 
o trabalhador será beneficiado somente num segundo momento; haverá mais rigorosidade 
com a vida funcional dos referidos. 

Quando interrogados na questão 07 sobre as informações que receberam do               
E - Social até o momento da pesquisa, se estão preparados para implantar e fazer as mudanças 
necessárias, apenas 10% apontou estar suficientemente preparado, 90% estão pouco 
preparados. Quando interrogados sobre como estão preparados para repassar as informações 
dos impactos do E - Social aos empresários, 10% consideram estar suficientemente 
preparados, 90% se sentem pouco preparados. 

Entrevistados na questão 08 da confiabilidade e fidedignidade dos dados recebidos 
das empresas a pesquisa demonstrou o que se observa no Gráfico 04. 
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Gráfico 04: Nota das informações recebidas 

 
    Fonte: dados da pesquisa (2015).          
 
 

 As informações recebidas não são de total confiança, as notas elencadas ficaram 
entre 2 (dois) e 3 (três) pontos, sendo que 5 (cinco) seria a nota de maior pontuação. 

Ao aplicar-se a questão 09 observou-se que as informações estão chegando em 
tempo hábil aos contadores, porém a mesma pesquisa interroga na questão 10 se a partir dos 
dados que chegam aos escritórios das empresas estas estão adequadas a nova realidade a 
confirmação foi de que tais informações apontam para um despreparo dos empresários, onde 
os mesmos precisam investir em pessoas, treinamentos e tecnologia da informação. 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para sustentar o tema abordado foram feitos levantamentos teóricos e para se 
concretizar este estudo uma pesquisa de campo foi realizada nos escritórios contábeis. Os 
dados coletados levam ao resultado que segue. 

O estudo evidenciou-se que o prazo estipulado pela legislação não esta adequada as 
necessidades e adaptações, tanto dos profissionais contábeis como dos empresários. Os 
profissionais contábeis participaram de 02 a 05 eventos de treinamento, sendo que o tempo 
disposto para o mesmo foi de 03 a 06 horas. O CRC/RS se destacou com cursos e 
treinamentos aos profissionais. 

Além dos fatos mencionados, foram apontadas as principais dificuldades encontradas 
na pratica do E Social, a conscientização dos administradores da necessidade das informações 
em tempo real dos acontecimentos com seus colaboradores; fazer o cliente entender a 
seriedade e complexidade; e o sistema foi apontado por não estar adequado as reais 
necessidades dos que irão utilizá-lo. 

Destaca-se que o governo foi indicado, num primeiro momento como o mais 
beneficiado com o E- Social, e o trabalhador posteriormente já que haverá uma rigorosidade 
na vida funcional do mesmo. 

Com as informações que já receberam do E-Social, 90% dos entrevistados apontam 
estar pouco preparados para apresentar aos empresários os impactos do mesmo. Apresenta-se 
que 60% aponta uma nota 3 (de 1 a 5) para informações que vem dos empresários referente a 
confiabilidade e fidedignidade das informações recebidas das empresas. Sendo mais confiável 
a de maior valor. 
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ANEXO I – Questionário aplicado 

 

01- Em sua opinião os prazos estipulados pela legislação, estão de acordo para a adaptação 
tanto dos profissionais como das empresas? 

(   ) SIM                                                     (   ) NÃO 

02- Para se preparar ao E-SOCIAL de quantos eventos você participou. 

(   ) Nenhum       (   ) Apenas 1        (    ) De 2 a 5      (   ) De 6 a 9       (   ) Mais de 10 

03- Qual foi em media o tempo disponibilizado de treinamentos para o E-SOCIAL. 

(   ) De 3 a 6 hs     (   ) De 7 a 10 hs      (   ) De 11 a 14 hs      (   ) Mais de 14 hs 

04- Através de qual (ais) entidade (s) recebestes os treinamentos?  

(   ) Conselho Regional de Contabilidade. 

(   ) SESCON 

(   ) Empresa responsável pelo Software utilizado 

(   ) Receita Federal 

(   ) Outros. Qual? __________________________ 

05- Em sua opinião quais foram as principais dificuldades encontradas? 

06- Em sua opinião, quem será mais beneficiado com o E-SOCIAL?  

(   ) Governo           (   ) Empregados          (    ) Empresas             (   ) Contadores 

Por quê?: 

07- Com as informações que recebestes até o momento sobre o E-SOCIAL, como você está 
preparado (a) para a implementação e mudanças necessárias: 

(   ) Nada preparado       (   )Pouco preparado                (   ) Suficientemente preparado                

(   ) Muito preparado 

E, preparado para explicar aos empresários os impactos do E-SOCIAL: 

(   ) Nada preparado       (   )Pouco preparado                (   ) Suficientemente preparado                

(   ) Muito preparado 

8- Elenque uma nota de 1 (um) a 5 (cinco) para a confiabilidade e fidedignidade das 
informações recebidas das empresas. Sendo mais confiável a de maior valor e menos 
confiável a de menor valor. 

(   ) 5                   (   ) 4           (   ) 3            (    ) 2                 (      ) 1 
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09- Com relação à tempestividade as informações recebidas das organizações estão sendo 
entregue em tempo hábil? 

(   ) SIM                                                     (   ) NÃO 

10- A partir do que você recebe das empresas pode-se considerar que as mesmas estão 
preparadas para o E-SOCIAL? 

(   ) SIM                                                     (   ) NÃO 

 

 


