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Introdução: O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é um sistema criado
pela Receita Federal do Brasil que tem como objetivo a modernização das obrigações
contábeis e fiscais para cruzamento de dados com o objetivo de evitar a sonegação de
tributos. Sua obrigação está sendo ampliada para várias empresas, inclusive as de
pequeno porte. No entanto, percebe-se nessas empresas dificuldades para implantação
do sistema. Objetivo: Identificar quais impactos as organizações comerciais e
prestadoras de serviços de pequeno porte de Coronel Fabriciano sofreram com a
implantação do SPED. Metodologia: Foi aplicada um questionário para 57 gerentes de
empresas de pequeno porte de acordo com o número de funcionários (10 a 49
funcionários). Destes, 36 responderam, 5 recusaram, 6 não deram retorno e 10 não
tiveram condições de responder sobre o SPED. Resultados: Pelos dados levantados,
percebeu-se que 84% das empresas pesquisadas estavam enquadradas na obrigação do
SPED. Em 83% destas empresas houve treinamento para lidar com o SPED e em 87%
houve melhorias de infraestrutura para adotar ao este sistema. Os principais gastos
envolvidos com o SPED foram para melhoria de infraestrutura e equipamentos (63%),
aumento de honorários contábeis (50%), treinamento de pessoal (33%), aumento de
recolhimento de impostos (30%) e serviços de consultoria (17%). Os gerentes ainda
puderam opinar a respeito do SPED. Para 80%, o SPED trará benefícios, como
redução de papel, de obrigações acessórias e da carga tributária. Conclusão: Os
principais impactos percebidos em relação ao SPED são: impactos humanos, como
falta de treinamento, financeiros, maior recolhimento de impostos e tecnológicos,
gastos com aumento e ampliação de infraestrutura. 
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