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Resumo: Os sistemas de informações digital vem provocando mudanças 
consideráveis em todos os âmbitos da sociedade. O presente artigo tem por objetivo 
geral analisar quais as mudanças que os escritórios contábeis deverão promover, 
tanto na parte organizacional quanto na parte cultural, para adaptarem-se ao novo 
eSocial. Inicialmente, no referencial teórico, foram apresentadas a evolução da 
contabilidade e sua relação com as tecnologias da informação, para que, 
posteriormente, fossem abordados os aspectos relacionados ao novo sistema digital 
– eSocial. Para elaboração deste artigo utilizou-se de pesquisa aplicada, descritiva, 
exploratória, bibliográfica e pesquisa de campo com abordagem quantitativa e 
qualitativa, através de questionário estruturado, com questões abertas e fechadas, 
enviado a 364 escritórios contábeis da região do Vale dos Sinos/RS, configurando-
se como universo da pesquisa. Deste universo, obteve-se uma amostra de 54 
escritórios contábeis, que responderam ao questionário, considerada uma amostra 
não probabilística, por conveniência. Após análise das respostas e para fornecer um 
panorama descritivo geral da pesquisa, foi utilizado rotinas específicas do SPSS que 
permitiram fornecer estatísticas descritivas entre algumas perguntas do questionário 
através do sistema SPSS versão 22. Verificou-se como principal mudança, a 
mudança cultural, que deverá ocorrer através da conscientização das empresas e 
escritórios contábeis de que não será mais possível realizar procedimentos que não 
condizem com a legislação trabalhista. Como limitações do artigo ressalta-se o fato 
do estudo tratar-se de uma pesquisa com amostra não probabilística e, sendo assim, 
os resultados não se estenderem ao universo de pesquisa. 
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1 INTRODUÇÃO 

A forma atual de organização econômica, onde o mercado é amplamente 

competitivo, carece de informações cada vez mais rápidas e confiáveis, os sistemas 

de informações por sua vez evoluíram impulsionados pelos avanços da tecnologia 

                                            
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis na Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos – UNISINOS. E-mail: lucineidel@unisinos.br 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis na Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos – UNISINOS. E-mail: tatypietrobelli@hotmail.com 



 2 

digital, que reduzem as informações em bits armazenados nas memórias dos 

computadores, correndo na velocidade da luz através das redes.  

Sobre o enfoque das novas tecnologias, a contabilidade vem tornando-se 

dinamicamente digital, manifestando inquietações nos profissionais que atuam na 

área, visto que há uma crescente exigência às adaptações e às mudanças. As 

empresas carecem de buscar adequações aos seus processos contábeis, para que 

as informações sejam processadas de forma hábil e eficaz, garantido que essas 

informações sejam mantidas seguras e atendendo as exigências passíveis legais. 

Atualmente a área contábil vem passando por diferentes mudanças em seus 

processos estruturais e gerenciais. Grande parte dessas mudanças se devem as 

novas formas de controle e gerenciamento, apresentadas pelas novas tecnologias 

digitais. O governo, na busca de maior eficiência na fiscalização, está criando novos 

sistemas de controles e trocas de informações entre as empresas e órgãos 

reguladores, entre eles destaca-se o denominado projeto SPED – Sistema Público 

de Escrituração Digital, tema central deste artigo. 

O SPED objetiva a modernização da sistematização atual do cumprimento 

das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes aos órgãos 

fiscalizadores, para isso, utiliza-se a certificação digital para fins de assinatura dos 

documentos eletrônicos. O SPED busca tornar eficiente a fiscalização e impor que 

as empresas estejam cumprindo o que é previsto pela legislação vigente. 

Ainda na busca pela eficiência e cumprimento da legislação, o governo vem 

implantando de forma gradativa o SPED social, também conhecido como eSocial. O 

eSocial é um projeto do governo federal que vai unificar o envio de informações pelo 

empregador em relação aos seus empregados. O sistema de informação não 

modifica a legislação trabalhista em vigor, pelo contrário, ele intensifica os 

procedimentos dos setores de recursos humanos, no sentido de satisfazer a 

legislação trabalhista vigente. Isso desencadeará todo um processo de 

reestruturação dos setores de recursos humanos, tanto das empresas, quanto dos 

escritórios contábeis que prestam serviços, visto que haverá uma mudança profunda 

nos procedimentos a serem adotados na relação entre administradores e 

profissionais contábeis frente ao cumprimento das exigências. 

Este artigo apresenta como tema central o eSocial e busca testar quais os 

reais desafios, cultural e organizacional, que os escritórios contábeis deverão 

enfrentar a partir da implantação definitiva desse sistema digital, buscando entender 
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como a informatização dos processos gerenciais e de gestão de recursos humanos, 

vem contribuindo para as mudanças nas empresas e nos escritórios contábeis em 

face às exigências de implantação do eSocial. 

Com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre as mudanças ocasionadas 

pelo eSocial busca-se responder o seguinte problema de pesquisa: quais são as 

mudanças que os escritórios contábeis precisarão fazer para adaptarem-se ao 

eSocial? 

Na busca de respostas ao questionamento, buscou-se identificar e analisar 

quais as mudanças que os escritórios contábeis deverão promover, tanto na parte 

organizacional quanto na parte cultural, para adaptarem-se ao eSocial. Para isso, 

utilizou-se de pesquisa aplicada descritiva e exploratória, tendo como finalidade o 

levantamento das percepções que os escritórios contábeis estão tendendo, com 

relação a implantação do eSocial. E, no que diz respeito aos procedimentos do 

estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica. Além disso, realizou-se pesquisa de 

campo quantitativa e qualitativa através de um questionário elaborado com questões 

abertas e fechadas, enviado aos escritórios contábeis do Vale do Rio dos Sinos/RS. 

O artigo traz no seu primeiro capítulo a Introdução onde apresenta-se as 

questões em estudo; no segundo capítulo são apresentados aspectos da evolução 

da contabilidade, dos sistemas de informação contábil e do SPED-Social, afim de se 

demonstrar a evolução da forma de trabalho e prestação dos serviços pelos 

escritórios contábeis. No terceiro capítulo é apresentado a metodologia aplicada no 

estudo, como o tipo de pesquisa, procedimentos da coleta de dados, bem como os 

testes estatísticos aplicados. No quarto capítulo constam os resultados e análises 

realizadas nos dados obtidos através do questionário. E, por fim, o quinto capítulo 

traz as considerações finais e as conclusões a respeito da pesquisa realizada. 

A seguir inicia-se o capítulo da revisão bibliográfica onde realiza-se breve 

contextualização da contabilidade e sua evolução, relacionando as novas 

tecnologias da informação contábil e sua importância para os escritórios contábeis, 

juntamente com o novo sistema SPED-Social. 



 4 

2 ASPECTOS DA EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE, DOS SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO CONTÁBIL E DO SPED-SOCIAL 

Esse capítulo apresenta aspectos da evolução da contabilidade, sua relação 

com os sistemas de informação contábil e aspectos relacionados ao SPED-Social. 

A contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o Patrimônio das 

entidades; seus fenômenos, variações, tanto no aspecto quantitativo quanto 

qualitativo (SÁ, 1998). Corroborando, Marion (1998, p. 24) conceitua a contabilidade 

como sendo “[...] o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a 

tomada de decisões dentro e fora da empresa”. Desde sua criação, a contabilidade 

serviu para auxiliar as pessoas tomarem decisões. E ao longo dos anos, o governo 

utilizou-se dela para arrecadar impostos, tornando-a obrigatória para a maioria das 

empresas.  

Percebe-se que a função da contabilidade vai muito além dos registros de 

fatos ocorridos e exigências do fisco. Ela deve atuar como fonte de informações 

confiáveis para o gerenciamento e suporte de toda a organização (FAVERO et al, 

2011). Nesta perspectiva, visualiza-se a constante evolução e sofisticação por que 

passa a contabilidade, alcançando a informatização, a eficácia na geração e 

transmissão de dados e informações, tanto ao fisco quanto aos administradores, 

bem como, a integração e equalização dessas informações entre mercados 

globalizados, por meio da padronização internacional das informações contábeis. 

O Brasil está passando por amplas transformações, as empresas e os 

profissionais a elas ligados, especialmente os contadores, que vivem num ambiente 

de mudanças constantes, não só na economia, mas sobretudo no que diz respeito 

as alterações da legislação que atingem diretamente os negócios (PIMENTEL; 

SOUZA, 2012). Diante da reestruturação da contabilidade no Brasil, com o advento 

da Lei 11.638/07, não é difícil perceber que o papel do contador também está se 

modificando, pois é preciso que o contador saiba muito mais do que preencher guias 

e formulários para atender o fisco, nos dias de hoje ele necessita estar em harmonia 

com o mundo tecnológico (OLIVEIRA, 2013).  

Neste sentido, com relação ao impacto causado pelo SPED na profissão 

contábil, de acordo com Ruschel, Frezza e Utzig (2011 apud ZWIRTES, 2013, p.16) 

“[...] haverá limitação de profissionais capacitados. Caso eles não se atualizem, 

serão automaticamente excluídos da atividade”. No entanto, segundo os autores, 
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aumentarão as oportunidades de mercado na área contábil, mas para isso será 

necessário ter domínio no assunto. 

2.1 Tecnologias da Informação e o setor contábil  

Ao longo dos anos, a contabilidade vem assumindo um papel cada vez maior, 

tanto na sociedade como nas organizações. Os principais responsáveis por estas 

mudanças são as tecnologias da informação, que chegaram conduzindo todo um 

processo de transformações para a gestão das organizações, determinando grandes 

mudanças para o setor contábil, fazendo com que a contabilidade se tornasse mais 

rápida e hábil (CHIAVENATO, 2010). 

Rezende e Abreu (2013, p. 54) conceituam tecnologia da informação “[...] 

como recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação”. 

Fazendo alusão às tecnologias, Chiavenato (2010, p. 62), esclarece que “[...] ela 

está promovendo uma nova ordem no mundo global. As empresas ponto.com já 

definiram os novos padrões da nova economia, revolucionaram a maneira de fazer 

negócios [...]”. 

Um novo sistema de controle do fisco, sobre todas as atividades das 

empresas, denominado SPED, foi instituído pelo Decreto nº 6.022 de 06 de janeiro 

de 2007, o qual tem como objetivo uniformizar as obrigações com o fisco. Para isso, 

solicita que as informações repassadas pelos contadores das empresas sejam 

precisas e exatas, num ambiente totalmente digital, onde não é plausível erros e 

distorções dos dados.  

Zwirtes e Alves (2014, p. 40) afirmam que “[...] em menos de duas décadas, a 

sociedade vivenciou várias inovações tecnológicas. As empresas que necessitavam 

de uma ampla gama de empregados para realizarem serviços administrativos, 

passaram a contar com sistemas integrados de gestão [...]”. Dessa maneira, de 

acordo com Oliveira (2006), a utilização de recursos de informática torna-se 

essencial, para a geração de informações derivadas das áreas de contabilidade, 

recursos humanos, patrimônio, controles de estoques, faturamento, dentre outros. O 

uso da informática nas empresas de serviços contábeis tornou-se fundamental para 

a sobrevivência da atividade empresarial. 

A sociedade vive atualmente o que pode se chamar de “idade dos sistemas” 

(SANTOS, 2009). Neste sentido, observa-se que, um dos elementos deste estudo – 
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o SPED - nada mais é que um sistema que veio com uma promessa de propiciar 

benefícios para os contribuintes. Na visão de Dinis (2009 apud JORDÃO et al. 2014, 

p. 4) o SPED objetiva “[...] a simplificação de obrigações acessórias, eliminação de 

digitação de notas fiscais, redução de erros de escrituração e de custos com 

impressão, aquisição de papel e formulários, além de melhor armazenamento de 

documentos, contribuindo para o impacto ambiental favorável”. 

Com a crescente utilização dos sistemas de informação nas organizações, a 

proliferação das transações realizadas pela internet, surge à necessidade de 

mecanismos que garantam a segurança e proteção destas informações. Para 

Pinheiro e Neto (2012, p. 44) “[...] a certificação digital desponta como tecnologia 

que fornece, aos seus usuários, confiabilidade, integridade e segurança”. Os 

escritórios contábeis utilizam-se diariamente dos certificados digitais, para fazerem 

as transmissões das declarações exigidas pelo fisco, ou até mesmo para acessarem 

dados disponíveis aos clientes pelos órgãos reguladores.  

2.2 SPED Social (eSocial) 

O desenvolvimento que vem acontecendo no cenário econômico mundial, 

principalmente no campo tecnológico, tem causado impactos para todos os setores, 

inclusive para os escritórios contábeis, que precisaram adaptar suas ferramentas de 

trabalho, substituindo as máquinas de escrever por computadores e diminuindo as 

pilhas de relatórios impressos por arquivos digitais (ZWIRTES, 2013). 

O governo diante de toda essa evolução tecnológica buscou a modernização 

de suas ferramentas de fiscalização, criando o Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED), que foi instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 

com o objetivo de uniformizar as obrigações com o fisco. De acordo com Azevedo e 

Mariano (2011) com o projeto SPED o governo passa a ter as informações das 

empresas em banco de dados único, com leiautes estruturados, fazendo com que 

haja um cruzamento das informações entregues de forma mais rápida. 

Como parte integrante do SPED, surge uma nova ferramenta para propiciar 

maior agilidade e controle dos órgãos fiscalizadores, perante o cumprimento das 

obrigações trabalhistas, o chamado SPED Social ou eSocial. Instituído pelo Decreto 

nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, este projeto é uma ação conjunta dos 

seguintes órgãos e entidades do governo federal: Caixa Econômica Federal (CEF), 
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Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério da Previdência Social (MPS), 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) (PORTAL eSOCIAL, 2015). Logo, o eSocial é parte do sistema de 

escrituração digital que exigirá que todos os empregadores enviem ao fisco, de 

forma integrada, ou seja, através de um único arquivo digital, todas as informações 

trabalhistas, previdenciárias e tributárias relativas aos seus trabalhadores. O Comitê 

Gestor do eSocial através da Resolução nº 3, de 27 de julho de 2015, dispõe que 

haverá tratamento distinto e simplificado às Microempresas (ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP).  

O projeto do eSocial tratará da geração digital da folha de pagamento e 

demais informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, utilizando-se da 

padronização das rubricas da folha de pagamento, de layout e de registro de 

empregados. Gradativamente, irá substituir as obrigações acessórias atuais. 

(RODRIGUES; MARCHEZIN; HENRIQUES, 2015).  

Pacheco Filho e Kruger (2015) enfatizam que há uma grande repetição na 

prestação das informações, onde diversas declarações e formulários sobrecarregam 

os profissionais da área contábil e de recursos humanos, sendo que informações 

como, no CAGED, na DIRF, na GEFIP e na RAIS, são repetidas para órgãos 

diferentes.  

De acordo com Ludovice (2015) as empresas de grande porte já promovem 

mudanças a fim de adaptarem seu departamento de pessoal, no entanto, as 

pequenas empresas ainda não estão preocupando-se com essas adaptações, uma 

vez que poderão ser surpreendidas com a quantidade de adequações que deverão 

fazer em curto espaço de tempo.  

2.3 O envio das informações ao eSocial de acordo com Manual de Orientação 

(MOS) 

O Manual de Orientações do eSocial (MOS), versão 2.2 instituído pela 

Resolução do Comitê Gestor nº 05/2016, publicada em 02/09/2016, tem como 

objetivo guiar o empregador de acordo com a nova forma de cumprimento de suas 

obrigações, mediante a utilização do eSocial. Além de estabelecer regras de 

preenchimento, de validação, leiautes, tabelas e instruções gerais para o envio das 
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informações que compõem o projeto. O manual é composto por informações gerais, 

informações técnicas e orientação específica por evento. 

De acordo com o manual, são objetivos do eSocial: 

 viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas aos 

trabalhadores; 

 simplificar o cumprimento de obrigações; e 

 aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho, 

previdenciárias e fiscais. 

As informações a serem apresentadas ao eSocial são divididas em grupos de 

eventos, sendo: iniciais, de tabelas, não periódicos e periódicos. Cada grupo de 

evento possui um leiaute específico. Os leiautes estão dispostos em anexos no 

manual do eSocial.  

Os eventos iniciais são considerados o primeiro grupo de eventos que será 

transmitido ao ambiente do eSocial. Os eventos de tabelas complementam os 

iniciais, sendo responsáveis por uma série de informações que validam os eventos 

não periódicos e periódicos. Os eventos não periódicos têm como característica data 

pré-fixada para acontecer, como, por exemplo, a admissão de um empregado. 

Para que as informações sejam repassadas para o ambiente do eSocial é 

necessário que o empregador/contribuinte origine um arquivo eletrônico contendo as 

informações determinadas nos leiautes, podendo ser gerado de dois modos: por 

sistema próprio do empregador/contribuinte ou contratado de terceiros, ou 

diretamente no Portal do eSocial na internet.  

Quando gerado por sistema próprio, o arquivo deve ser assinado digitalmente 

e transmitido ao eSocial por meio de webservice, onde será gerado o recibo de 

entrega (comprovante). Através do número do recibo de entrega é possível fazer 

possíveis retificações. 

2.4 Aspectos da legislação trabalhista e o eSocial 

Foi no início do século XX, com o avanço da indústria, que começaram as 

discussões acerca das relações entre trabalho e trabalhador. No Brasil, foi durante o 

governo de Getúlio Vargas, em 1943, que surge a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) (TENORIO, 2007). A CLT prevê várias normas que devem ser 
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cumpridas pelos empregados e pelos empregadores. Mencionam-se algumas 

consideradas mais comuns: 

 duração máxima da semana de trabalho (44 horas, a partir de 1988); 

 duração máxima do dia de trabalho (8 horas para turnos normais e 6 horas 
para turnos ininterruptos); 

 máximo de horas extras (2 horas por dia); 

 salário mínimo; 

 remuneração mínima do salário extraordinário (50% do salário regular); 

 30 dias de férias remuneradas por ano de serviço; 

 abono de férias correspondente a 1/3 do salário regular; 

 disposições especiais para turnos noturnos; 

 13º salário; [...] 

 seguro-desemprego (1986); 

 normas especiais para o trabalho infantil; 

 normas especiais para o emprego em condições perigosas (TENÓRIO, 
2007, p. 107). 

Diante do exposto, é possível perceber que há várias normas a serem 

seguidas. No entanto, algumas delas são burladas, como por exemplo, a realização 

de mais de duas horas extras por dia de trabalho. A CLT institui em seu Art. 59 que, 

“[...] a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em 

número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e 

empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho”.  

Como a lei assim denomina, são horas suplementares, de caráter 

extraordinárias, não podendo as mesmas serem consideradas parte integrante da 

jornada de trabalho. No entanto, isso é comum no cotidiano das empresas. Dessa 

forma, o eSocial ingressa como um fiscalizador para o cumprimento da legislação 

trabalhista, pois a questão das horas extras excedentes ao limite fixado na CLT é 

bastante comum no Brasil. 

Duarte (2014) esclarece que a legislação trabalhista brasileira é considerada 

arcaica e até mesmo, em alguns aspectos, obsoleta. O que poderá causar um 

choque de realidade quando o eSocial transformar a forma de fiscalização, desta 

legislação, através de seu sistema de cruzamento de dados. Dessa forma, o 

Ministério do Trabalho e Emprego, órgão responsável por fazer as fiscalizações junto 

às empresas, terá uma ferramenta eficiente. Assim, com a implantação do eSocial, o 

receio as multas que poderão ser aplicadas aumenta.  

Em geral, as microempresas e empresas de pequeno porte terceirizam as 

tarefas do departamento pessoal para os escritórios de contabilidade. E é neste 

sentido que o novo sistema de controle vinculado a este setor - eSocial - provocará 
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mudanças significativas. Pois, segundo Pacheco Filho e Kruger (2015, p. 105) “[...] 

um processo de admissão passa pelas fases de recrutamento, seleção e, por fim, 

pelo processo de formalização do contrato. O trabalhador não pode iniciar suas 

atividades na empresa antes de concluídos esses três processos”. É comum os 

escritórios contábeis receberem os documentos vários dias depois que o funcionário 

já iniciou suas atividades na empresa.  

2.5 As mudanças culturais e organizacionais com a implantação do eSocial 

Muitas empresas ainda enfrentam dificuldades com relação às mudanças de 

procedimentos habituais, ou seja, a inserção de ferramentas tecnológicas, pois é 

preciso sair de um sistema convencional e entrar numa nova era totalmente distinta, 

onde as informações são transmitidas em poucos segundos e a comunicação se 

torna cada vez rápida. Dessa forma, as mudanças culturais acontecem 

drasticamente, até mesmo nas empresas que eram reconhecidas por suas culturas 

estáveis e cuidadosas (FREITAS, 2007). 

As empresas, aos poucos estão percebendo que o seu sucesso não está 

dependendo apenas de mudanças nos procedimentos da organização, mas 

essencialmente das mudanças em atitudes e percepções de seus colaboradores. 

Neste contexto, visualiza-se a implicação do novo eSocial. De acordo com 

IBRACON (2013) a implantação do eSocial estabelecerá uma grande mudança 

cultural nos processos internos e na direção das empresas. Corroborando com o que 

foi exposto sobre as mudanças culturais, o IBPT (2014) alegou que a implantação do 

eSocial já poderia ter acontecido no ano de 2010, mas como ele exige uma 

mudança cultural dos envolvidos para possibilitar a eliminação das obrigações 

acessórias, vem sendo adiado. 

De acordo com Duarte (2014) os registros que a fiscalização tradicional não 

alcançava anteriormente, no futuro, com o novo ambiente digital, juridicamente 

válido, serão alvo de auditoria eletrônica automática. No entanto, o eSocial não fará 

alterações na lei ou normas previstas na CLT, ele apenas facilitará a fiscalização, 

para que seja cumprido o que nela estabelece. Isto implica numa mudança cultural e 

organizacional nas empresas e escritórios contábeis, visto que o “jeitinho brasileiro” 

de se fazer muitos procedimentos necessitará ser revisto (DaMatta, 1984 apud 

MATHEUS et al, 2007). 
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O intuito do eSocial é elevar a qualidade das informações, para que sejam 

corrigidos problemas antigos, e propor mudanças de paradigmas. Neste sentido, 

Pacheco Filho e Kruger (2015, p. 350) contribuem afirmando que “[...] tudo é 

transparente para todos. É fundamental que haja compromisso do empregador com 

a qualidade da informação a ser transmitida; que haja compromisso com a verdade; 

que haja compromisso com o trabalhador a seu serviço”. Dessa forma, as multas 

não serão preocupação aos empregadores, pois será cumprida a legislação. 

3 METODOLOGIA 

O presente capítulo aborda a metodologia utilizada para desenvolver esta 

pesquisa apresentando os instrumentos de pesquisa e os procedimentos de análise 

de dados, bem como os testes estatísticos aplicados. 

No que se refere a natureza da pesquisa, utilizou-se pesquisa aplicada 

através de questionário estruturado enviado a 364 escritórios contábeis da região do 

Vale dos Sinos/RS. Considerada pesquisa descritiva e exploratória, pois descreve e 

analisa as percepções dos sujeitos relacionados, sem que haja a interferência do 

pesquisador. No que se refere aos procedimentos, a pesquisa se define como 

bibliográfica e pesquisa de campo. Já com relação a abordagem do problema é 

considerada quantitativa e qualitativa, pois foi realizada a coleta, o tratamento e a 

análise dos dados. Para isso, foi utilizado um questionário survey (PRODANOV E 

FREITAS, 2013). Os questionários foram enviados por e-mail aos 364 escritórios 

contábeis (amostra inicial). Sendo que desses, 54 (14,83%) escritórios responderam 

à pesquisa. 

A amostra caracteriza-se como amostra não probabilística por conveniência 

ou acessibilidade. Pois, segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 98) este tipo de 

amostra “[...] constituem o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem. [...] o 

pesquisador seleciona os elementos que tem acesso, admitindo que esses possam 

de alguma forma, representar o universo”. 

O presente estudo utilizou o questionário como instrumento de pesquisa, 

elaborado pelas autoras do presente estudo. Apresentou 23 questões, com o tempo 

médio para respondê-lo variando de 5 a 15 minutos. Para efeito desse artigo utilizou-

se 10 questões chaves em que se realizou os testes estatísticos e análises. 



 12 

O questionário da pesquisa apresenta questões abertas e fechadas, 

dicotômicas e de múltipla escolha, tornando a tabulação mais eficiente e permitindo 

que o questionário seja respondido com maior rapidez. 

Aplicou-se um pré-teste, sendo esse enviando a um escritório contábil da 

cidade de Novo Hamburgo. O qual, de acordo com o respondente, as questões 

foram consideradas de fácil compreensão e o mesmo levou 15 minutos para 

respondê-lo.  

Considerando-se, o instrumento de pesquisa apto, após o pré-teste enviou-se 

aos 364 escritórios selecionados, por correio eletrônico (e-mail) através do Google 

Docs. A pesquisa foi realizada no período de 23 a 31 de julho de 2015. 

Após a coleta das informações, os dados coletados na pesquisa através do 

Google Docs, foram exibidos através de um resumo composto por gráficos, que 

contêm as respostas das questões fechadas, e os quadros com as respostas das 

questões abertas (ou justificativas das questões fechadas).  

A análise dos dados pode ser classificada como análise e interpretação de 

conteúdo, pois foram feitas as análises dos dados obtidos com a aplicação do 

questionário, confrontando-se as mesmas com o referencial teórico. Também foram 

realizadas análises quantitativas de frequência quantitativa e percentual dos dados. 

Pois, no questionário utilizou-se de perguntas com respostas escalonadas. E após, 

aplicou-se testes estatísticos no sistema SPSS (Statistical Package for Social 

Science) versão 22 para dar maior credibilidade as respostas recebidas e às 

análises realizadas. 

Com o intuito de checar se as informações geradas através dos questionários 

e que trazem relevância ao estudo, foi aplicado o teste estatístico de Qui-quadrado 

entre algumas perguntas do questionário. Recorre-se a este teste sempre que 

precisamos analisar a associação entre uma variável nominal e outra variável 

também nominal ou ordinal. As perguntas selecionadas para aplicação do teste 

tiveram como parâmetro serem complementares uma a outra, e/ou serem perguntas 

que exigem respostas decisivas por parte dos entrevistados no que tange questões 

de mudanças culturais e organizacionais necessárias para implantação do eSocial. 

Neste caso o que se pretendeu analisar era se a situação da cultura organizacional 

estaria gerando conflitos para efetivação da implantação do eSocial. Foi elaborado 

um quadro comparativo entre as questões testadas estatisticamente, qual o teste 
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aplicado, bem como qual o confronto das perguntas do questionário a que se aplicou 

o teste. 

Quadro 1 – Teste Estatístico – Respostas Testadas 

Confronte de Questões 
Teste estatístico 

aplicado 
Questões 
testadas 

Tempo de atuação x Resistência a mudança Qui-quadrado 1 x 4 

Resistência a mudança x Tempo destinado as 
adequações ao eSocial até o momento 

Qui-quadrado 4 x 6 

Resistência a mudança x Facilidade na execução 
de prestação das informações 

Qui-quadrado 4 x 9 

Resistência a mudança x Percepção aumento de 
custo com implantação do eSocial 

Qui-quadrado 4 x 12 

 

Fonte: Desenvolvido pelas autoras (2016) 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

Neste capítulo faz-se análise descritiva dos dados obtidos através da 

pesquisa com os 54 escritórios contábeis, bem como os testes estatísticos aplicados 

as questões apresentadas no Quadro 1 na metodologia. O questionário utilizado na 

pesquisa apresentou 23 questões, mas para efeito desse artigo utilizou-se 10 

questões consideradas mais relevantes para o que se pretende provar 

estatisticamente quanto ao objetivo geral desse artigo.  

Para melhor entendimento do tamanho e do tipo de escritório que fizeram 

parte da amostra analisada inicia-se a seguir com os dados relativos às variáveis: 

número de clientes, número de funcionários e tempo de atuação dos escritórios 

contábeis, apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Número de clientes, número de funcionários e tempo de atuação 

  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

A partir dos dados apresentados observa-se que aproximadamente um quarto 

da amostra dos respondentes (14 – 25,9%) atua de 11 a 15 anos em escritórios 

contábeis, seguidos pelos que atuam de 6 a 1- anos (9-16,7%). A partir dos dados 

visualiza-se que a maioria dos escritórios (30-55,5%) atuam no máximo a 15 anos no 

mercado, mas observa-se também que existem 11 escritórios (20,4%) com mais de 

30 anos de atuação e destes, cinco (5-9,2%) quase 10% da amostra, com mais de 

40 anos de atuação no mercado da região, evidenciando um perfil de amostra 

qualificada. 

Verifica-se, também, que a maior parte dos escritórios participantes da 

pesquisa (30-55,5%) possuem mais de 76 clientes. E, entre 18-33,3% tem mais de 

100 clientes ativos, configurando-se o perfil de escritórios de médio/grande porte. Já 
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com relação ao número de funcionários, os dados demonstram que a maioria dos 

escritórios (37-68,4%) possuem até 10 funcionários. 

O gráfico 1, a seguir, fere-se ao acompanhamento sobre as notícias e 

divulgações com relação ao eSocial. 

Gráfico 1 - Notícias e divulgações do eSocial 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

A quase totalidade dos respondentes (53 – 98,1%) dos escritórios contábeis 

está acompanhando as notícias e divulgações sobre o novo sistema eSocial. Dessa 

forma, acompanhando as decisões e modificações que estão sendo divulgadas os 

escritórios contábeis podem se considerar mais preparados para as possíveis 

mudanças que ocorrerão. Neste contexto o Gráfico 2 demonstra as respostas do 

segundo questionamento feito aos escritórios com relação a estar preparado para as 

possíveis mudanças impostas pelo eSocial. 

Gráfico 2 – Mudanças que o eSocial poderá promover aos escritórios 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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Percebe-se, que a maioria (43 – 79,6%) acredita estar preparado para as 

possíveis mudanças. No mesmo questionamento foi solicitado que justificassem o 

porquê de acreditarem estar preparados ou não. A grande parte (43 - 79,6%) dos 

escritórios que acreditam estar preparados para o advento do eSocial, em geral, 

estão proporcionando aos seus funcionários cursos, participação em palestras e 

treinamentos, o sistema de informação já está adequado, inclusive, alguns já estão 

disponibilizando palestras aos clientes, para que estejam cientes das mudanças que 

irão ocorrer. Já os escritórios que acreditam não estar preparados (11 - 20,4%), 

destacam que faltam fazer treinamento, que o tempo para adaptação é pequeno, 

que o sistema ainda não está preparado e que faltam orientações mais específicas.  

Ao serem questionados sobre a mudança cultural como sendo um dos 

maiores obstáculos a implantação do eSocial as respostas encontram-se no Gráfico 

3. 

Gráfico 3 – Mudança cultural como obstáculo para o eSocial 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

A partir dos resultados observa-se que a maioria (47 – 87,0%) respondeu que 

acredita que sim, a mudança cultural é um dos maiores obstáculos a implantação do 

eSocial. O terceiro questionamento solicitava que os respondentes justificassem sua 

opinião com relação a isso. Assim, pode-se fazer um apanhado geral das 

justificativas, como: a legislação brasileira ser muito complexa, os clientes 

solicitarem serviços ao departamento pessoal fora do prazo, as empresas estarem 

acostumadas a trabalharem de maneira inadequada, e, o “jeitinho brasileiro” de se 

resolver algumas situações. 
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Com relação a resistência à implantação do eSocial o Gráfico 4 apresenta as 

respostas do questionamento. 

Gráfico 4 – Resistência à implantação do eSocial 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Os resultados evidenciam que a grande maioria (38 – 70,4%) dos escritórios 

acredita que não há resistência, nem por parte dos funcionários, nem por parte da 

gerência. Entretanto, um número significativo (16) ainda se manifesta com relação a 

resistência relativas a esse processo, quase 30%. 

O output abaixo é o resultado duma análise de associação entre o tempo de 

atuação do escritório contábil e a resistência a mudança para implantação do 

eSocial. O Quadro 4 a mensagem da alínea a) diz-nos que existe uma baixa 

associação entre os escritórios que não identificam resistências as mudanças quanto 

ao eSocial. No entanto, é possível verificar que a proporcionalidade entre os que 

encontram resistência a mudança concentra-se nos primeiros anos de atuação em 

até 5 anos e entre os escritórios com mais de 30 anos de atuação. Observando o 

quadro 4 pela análise estatística Pearson do qui-quadrado, verifica-se evidência de 

associações entre o tempo de atuação dos escritórios e a resistência a mudança, 

com um pvalue próximo a zero é possível dizer que apresenta significância na 

relação entre as duas variáveis tempo de atuação x resistência a mudança. 
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Quadro 3: Tempo de atuação do escritório? x 4. O escritório identifica alguma resistência, dos funcionários 

ou até mesmo da gerência, com relação a implantação do eSocial? 

Count 

 

4.    O escritório identifica alguma resistência, dos 

funcionários ou até mesmo da gerência, com 

relação a implantação do eSocial? 

Total   Sim Não 

Tempo de atuação do 

escritório? 

  2 0 0 2 

até 5 anos 0 3 4 7 

de 6 a 10 anos 2 1 6 9 

de 11 a 15 anos 1 3 10 14 

16 a 20 anos 0 1 2 3 

de 21 a 25 anos 0 2 5 7 

de 26 a 30 anos 0 0 3 3 

de 31 a 35 anos 0 3 0 3 

de 36 a 40 anos 0 1 2 3 

mais de 40 anos 1 1 3 5 

Total 6 15 35 56 

 

Quadro 4: Qui-quadrado Tempo de atuação x Resistência a mudança 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 32,679a 18 ,018 

Likelihood Ratio 27,618 18 ,068 

N of Valid Cases 56   

a. 28 cells (93,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,21. 

 

O Gráfico 5 demonstra os resultados obtidos com relação ao tempo que as 

adequações estão sendo executadas, e se estão sendo executadas. 
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Gráfico 5 – Implementação das adequações ao eSocial 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Nota-se que a maioria (35 - 64,9%) já vem fazendo adequações a mais de 6 

meses, e que uma parte expressiva (9 – 16,6%) destes, já estão fazendo os ajustes 

a mais de 18 meses. Apenas uma parcela menor (5 – 9,2 %) não começou os 

devidos ajustes e adequações ao eSocial.  

Conforme Quadro 6 no teste de Qui-quadrado verifica-se que pvalue tem 

resultado 0,000 de significância, nesse sentido verifica-se que as variáveis 

analisadas são independentes, sendo assim, conlui-se que há evidências de 

associação entre o tempo destinado até o momento nas adequações para 

implantação do eSocial e a resistência a mudanças dos escritórios. 

 
Quadro 5 

 

 

Quadro 6 – Qui-quadrado Resistência a mudança x Tempo 

destinado as adequações ao eSocial até o momento 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 45,699a 8 ,000 

Likelihood Ratio 33,530 8 ,000 

N of Valid Cases 56   

a. 11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,32. 
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Ainda, para as empresas que já estão fazendo as adequações, foi indagado 

qual das adequações, foram ou estão sendo executadas. Sugeriu-se quatro 

adequações como respostas, mas os respondentes poderiam escolher a opção 

outra (s) igualmente. Além disso, os respondentes poderiam escolher mais de uma 

opção. As respostas constam no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Possíveis adequações ao eSocial 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Assim, verificou-se que as ações que já vem sendo executadas, em sua 

maioria, são a participação dos funcionários em cursos e palestras sobre o eSocial 

(39 – 79,6%) e a adequação do sistema de informação (37 – 75,6%). Além disso, 

muitos escritórios (24 – 49,0%) também estão fazendo reuniões com os clientes para 

informar sobre as adequações que precisam ser feitas com o advento do eSocial, o 

que é relativamente necessário para requerer do cliente o envolvimento 

indispensável para a execução das atividades. Mas, apenas uma pequena parcela 

(8 – 16,4%) dos escritórios estão criando um planejamento estratégico para a 

adequação as mudanças. 

Os escritórios informam periodicamente várias informações sociais (FGTS, 

INSS, CAGED, RAIS, etc.) para os órgãos reguladores, através de declarações. 

Assim, questionou-se se eles acreditam que o eSocial facilitará a execução das 

tarefas quanto a prestação das informações sociais. Os dados obtidos estão 

representados no Gráfico 7. 
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Gráfico 7 – A execução das tarefas com o eSocial 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Observa-se que a maioria (45 – 83,3%) espera que o eSocial chegue para 

facilitar prestação das informações sociais, desburocratizando o que hoje é muito 

complexo e repetitivo. Verificou-se similaridade entre as justificativas dos 

respondentes, que aqui identificou-se como R1, R2 e R3, onde R1 esclarece “porque 

eliminará o retrabalho, uma vez que o sistema validará os dados no momento do 

envio. Diminui a ocorrência de erros”. Já R2 denota que “todas as informações serão 

transmitidas por um mesmo meio, o que facilita a prestação das informações e R3 

comenta que “[...] será unificado várias obrigações acessórias evitando as 

informações em duplicidade”.  

No entanto, alguns respondentes (9 - 16,7%) acreditam que o eSocial não 

facilitará a prestação das informações, e suas justificativas ilustram acreditarem que 

aumentará os serviços dos escritórios, visto que haverá um número maior de 

informações a ser transmitidas mensalmente. 

Conforme Quadro 8 verifica-se novamente relevância entre as variáveis uma 

vez que o pvalue tem resultado 0,000 de significância, logo são independentes 

possibilitando a conclusão de que há evidências de associação entre a resistência e 

a crença de melhoria/facilidade na execução dos processos vinculados ao eSocial. 
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Quadro 7:  O escritório identifica alguma resistência, dos funcionários ou até mesmo da gerência, 

com relação a implantação do eSocial? x 9. Você acredita que o eSocial facilitará a execução das 

tarefas quanto a prestação das informações sociais (FGTS, INSS, Caged, RAIS, etc)? 

 

 

9. Você acredita que o eSocial facilitará a execução 

das tarefas quanto a prestação das informações 

sociais (FGTS, INSS, Caged, RAIS, etc)?  

Total   Sim Não 

4.O escritório identifica 

alguma resistência, dos 

funcionários ou até mesmo 

da gerência, com relação a 

implantação do eSocial? 

  4 2 0 6 

Sim 0 11 4 15 

Não 1 30 4 35 

Total 5 43 8 56 

 

Quadro 8: Qui-quadrado resistência a mudança x Facilidade 

na execução de prestação das informações 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 29,715a 4 ,000 

Likelihood Ratio 19,263 4 ,001 

N of Valid Cases 56   

a. 6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,54. 

 

 

O eSocial “promete” transparecer as informações prestadas com relação as 

empresas e seus funcionários aos órgãos fiscalizadores. Sendo assim, os escritórios 

contábeis foram questionados sobre as informações e/ou ações que consideram que 

precisam ser ajustadas nas empresas, para que se atenda a legislação vigente. 

Foram apresentadas cinco ações e a opção “outras”, sendo que admitia-se mais de 

uma resposta. O Gráfico 8 apresenta as respostas. 
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Gráfico 85 – Transparência das informações com o eSocial 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

A maioria (40 - 74,1%) dos respondentes acreditam que, das cinco ações 

apresentadas, quatro precisam ser ajustadas nas empresas, para que se atenda a 

legislação vigente. Sendo que em primeiro lugar (74,1%) foi escolhida a opção 

“documentação para registro coletada antecipadamente à admissão do funcionário”. 

Nota-se, que se torna corriqueira a falta de documentação enviada ao escritório 

contábil para o processo de admissão dos funcionários.  

Com relação as horas extras, grande parte dos escritórios (26 - 48,1%) 

acreditam que as empresas precisam de um controle mais rigoroso, visto que muitas 

solicitam de seus funcionários mais de duas horas extras por dia, o que não é 

permitido por lei. Para os autores, os profissionais da área contábil devem orientar 

seus clientes para a observância da legislação trabalhista, para que possam evitar 

autuações futuras. 

Pressupondo-se as finalidades do eSocial, foi solicitado aos respondentes 

que escolhessem dentre cinco alternativas, a que melhor representasse, em sua 

percepção, a finalidade do eSocial. O gráfico 9 demonstra as respostas obtidas. 
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Gráfico 9 – Finalidade do eSocial 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

A percepção dos respondentes relativos a aumento de custo está no gráfico 

10 a seguir. 

Gráfico 60 – Aumento de custos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Com relação ao aumento de custos, mesmo havendo pouca necessidade de 

contratação de funcionários, como indicado na questão anterior, a maioria (37 – 

68,5%) dos escritórios respondem que aumentarão os custos devido a ampliação 

dos sistemas de controle envolvidos, que deverão ser mais eficientes, e pelas 

possíveis multas estabelecidas, como demonstra o Gráfico 10.   
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Quadro 9: O escritório identifica alguma resistência, dos funcionários ou até mesmo da gerência, 

com relação a implantação do eSocial? x 12. Você avalia que poderão aumentar os custos com 

relação aos departamentos envolvidos com o eSocial? 

 

 

12. Você avalia que poderão aumentar os custos 

com relação aos departamentos envolvidos com o 

eSocial?  

Total   Sim Não 

4. O escritório identifica 

alguma resistência, dos 

funcionários ou até mesmo 

da gerência, com relação a 

implantação do eSocial? 

  4 2 0 6 

Sim 1 10 4 15 

Não 1 22 12 35 

Total 6 34 16 56 

 

Quadro 10: Qui-Quadrado Resistência a mudança x 

Percepção do aumento de custo 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,766a 4 ,000 

Likelihood Ratio 15,855 4 ,003 

N of Valid Cases 56   

a. 6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,64. 

 

Uma grande preocupação dos escritórios é o aumento de custo para 

implantação do eSocial junto aos escritórios. O Quadro 10 deixa visível a relevância 

entre as variáveis com um pvalue de 0,000 de significância, demonstrando mais uma 

vez que são variáveis independentes possibilitando a conclusão de que há 

evidências de associação entre a resistência a mudança devido a geração de custos 

adicionais para os escritórios. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A evolução tecnológica com seus sistemas de informações digitais, tornou-se 

imprescindível frente à globalização dos mercados mundiais, estando presente em 

todas as esferas da sociedade (economia, política, cultura, etc.), não há como negá-

la. Se faz necessária a busca por adaptações, para que se possa usufruir, da melhor 

maneira, dessas tecnologias em favor da sociedade. Neste sentido, ressalta-se que 

muitas áreas estão passando por mudanças bruscas nos últimos anos, e a área 

contábil é uma delas. Assim, a exigência por informações mais rápidas, mais 

sucintas e eficazes, vem transformando em passo acelerado a área contábil. 

O governo, acompanhando as mudanças tecnológicas e buscando maior 

eficiência em seus processos, implantou o SPED, que vem transformando a forma 

de trabalho e prestação das informações fiscais e tributárias das empresas ao fisco. 

A partir de 2016 será implantado mais um projeto do SPED, o denominado eSocial, 

que tem como objetivo principal a integração entre os órgãos do governo federal: 

CEF, INSS, MPS, MTE e RFB. Essa integração prevê um melhor controle do 

governo sobre o envio de informações pelo empregador em relação aos seus 

empregados. Além disso, o projeto pretende eliminar as diversas declarações 

trabalhistas, fiscais e tributárias, que as empresas são obrigadas a prestar 

periodicamente.  

O eSocial configura-se como sendo mais um sistema de informações, que 

através da evolução tecnológica, chegou para modificar as relações entre 

empregador e empregado. No entanto, a legislação trabalhista não será alterada 

com a implantação do eSocial, mas cabe ressaltar, que o sistema deixará as 

informações mais evidentes, transmitindo aos órgãos reguladores, em tempo hábil, 

as práticas adotadas pelas empresas e seus escritórios contábeis.  

Foi neste sentido, que o presente estudo trouxe como objetivo geral analisar 

quais as mudanças que os escritórios contábeis deverão fazer, tanto na parte 

organizacional quanto na parte cultural, para adaptarem-se ao eSocial. E partir das 

necessidades identificadas o estudo realizou, ainda, teste estatísticos para identificar 

se a cultura organizacional e resistência a mudança são de fato os grandes 

implicadores para realização da implantação do eSocial. 

Sendo que as mudanças e adaptações ao eSocial são inúmeras, ressalta-se 

como principal mudança, a mudança cultural, que através do estudo pode-se 
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verificar que 87% dos escritórios acreditam ser a principal mudança ocasionada com 

o eSocial. E para que as empresas e escritórios contábeis superem essa mudança 

será necessária a conscientização das empresas de que não será mais possível 

realizar procedimentos que não condizem com a legislação trabalhista. Assim, a 

prática adotada, por exemplo, no processo de admissão dos funcionários, foi citada 

pela maioria (74,1%) dos escritórios contábeis, como sendo a primeira prática que 

necessita ser ajustada, pois a maioria das empresas não enviam a documentação 

em tempo hábil aos escritórios.  

Além disso, os escritórios contábeis precisam estar cientes dessas mudanças, 

sendo que a pesquisa demonstrou que a maioria (79,6%) acredita estar preparado 

para as possíveis mudanças. Pois, uma parte considerável, já está instruindo seus 

clientes (49%) e seus funcionários (79,6%), através de reuniões, cursos e palestras 

sobre o eSocial, para que os mesmos, possam executar os procedimentos que 

contemplam o eSocial e as áreas relacionadas (fiscal, tributária, financeira, 

gerencial, etc.) de forma correta e em tempo hábil. Ainda, verificou-se que, grande 

parte dos escritórios contábeis (83,3%) anseiam que o eSocial advenha para facilitar 

a geração e a transmissão das informações sociais, diminuído as declarações 

transmitidas periodicamente.  

E, também, no que se refere a principal finalidade do eSocial os escritórios 

contábeis estão apreensivos. A maioria (85,2%) acredita que integrar as informações 

entre os órgãos envolvidos visando atender a legislação e fiscalizar as empresas e 

trabalhadores, são as principais finalidades do eSocial.  

Com relação aos custos, outra apreensão dos escritórios contábeis (68,5%), 

pode-se ressaltar que é possível que os custos aumentem, em função da ampliação 

dos sistemas de controle envolvidos. Além disso, alguns escritórios preocupam-se 

com as prováveis multas que poderão ocorrer dos órgãos reguladores, devido a 

transparência das ações executadas nas empresas. 

Dessa forma, a realização desta pesquisa contribuiu com os escritórios 

contábeis, pois, a partir da publicação deste estudo, ficam disponibilizados aos 

escritórios contábeis e profissionais interessados no assunto, os resultados obtidos 

em relação as mudanças culturais e organizacionais a serem implantadas para 

adequação ao eSocial. 

No que diz respeito às limitações deste estudo, ressalta-se o ineditismo do 

tema, e o consequente conhecimento pleno sobre o tema. Além disso, destaca-se 
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que os resultados encontrados nesse estudo, limitam-se a amostra estudada, uma 

vez que trata-se de amostra não probabilística, não sendo possível estender os 

resultados para o universo do estudo.   

Como sugestões para estudos posteriores, recomenda-se que sejam 

realizadas novas pesquisas após a implantação do eSocial, a fim de verificar se as 

possíveis mudanças apontadas no estudo foram concretizadas. Sugere-se ainda a 

ampliação da amostra, na região e/ou ainda para outras regiões, para se fazer 

comparações e verificar se os desafios do eSocial são os mesmo da região do Vale 

do Sinos/RS. 

 

REFERÊNCIAS 

AZEVEDO, Katya Cristiane da Fonseca de Azevedo; HABER, Denise Dallmann; 
MARTINS, Solange. As diferenças entre departamento de recursos humanos e 
departamento pessoal. Revista eletrônica Saber. Londrina, v. 13, n. 1, jul./set. 2011. 
Disponível em: <https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-
idvol_14_1311018575.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2015. 

AZEVEDO, Osmar Reis; MARIANO, Paulo Antônio. SPED: Sistema Público de 
Escrituração Digital. 3. ed. São Paulo: IOB, 2011. 1203 p. 

BRASIL. Leis. Consolidação das Leis do Trabalho: Decreto-Lei 5.452 de 1° de maio 
de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 11 nov. 
2014. 

________. Decretos. Decreto Nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014. Institui o 
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas - eSocial e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8373.htm>. 
Acesso em: 18 mai. 2015. 

________. Decretos. Decreto 6.022 de 22 de janeiro de 2007. Institui o Sistema 
Público de Escrituração Digital - Sped. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6022.htm>. 
Acesso em: 03 set. 2014. 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: o capital humano das organizações. 
9. ed. São Paulo: Elsevier, 2009. 522 p. 

________. Iniciação a sistemas, organização e métodos – SO&M. São Paulo: 
Manole, 2010. 230 p. 

DUARTE, Roberto Dias. A mudança cultural exigida pelo eSocial. Acesso em: 17 



 29 

jun. 2015. Disponível em: <http://www.robertodiasduarte.com.br/a-mudanca-cultural-
exigida-pelo-esocial/>  

FAVERO, Hamilton Luiz, et al. Contabilidade: teoria e prática. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 

FREITAS, Maria Ester de. Cultura organizacional: evolução e crítica. São Paulo: 
Cengage Learning, 2007. 108 p. 

IBPT.  Falta de mudança cultural nas empresas impediu eSocial de começar em 
2010. Disponível em: <https://www.ibpt.org.br/noticia/1943/Falta-de-mudanca-
cultural-nas-empresas-impediu-eSocial-de-comecar-em-2010>. Acesso em: 07 mai. 
2015. 

IBRACON. Adequação ao eSocial exige mudança cultural das empresas. Disponível 
em: <http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/detNoticia.php?cod=1412>. 
Acesso em: 07 mai. 2015.  

JORDÃO, Ricardo Vinícius Dias, et al. Um estudo empírico sobre as inovações 
organizacionais e de negócios trazidas pelo SPED na perspectiva de contadores e 
órgãos fiscalizadores. Anais do III SINGEP e II S2IS. São Paulo, 2014. Disponível 
em: <http://www.singep.org.br/3singep/resultado/534.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2015. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 208 p. 

MATHEUS, Tiago Corbisier. Inverno social: uma discussão psicanalítica sobre o 
imaginário da lei no Brasil. In: MOTTA, Fernando C. Prestes; CALDAS, Miguel P. 
(org.). Cultura organizacional e cultura brasileira. São Paulo: Atlas, 2007. 325 p. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Multas trabalhistas. Disponível em: 
<http://www3.mte.gov.br/fisca_trab/multas_trabalhistas.asp>. Acesso em: 05 mai. 
2015. 

MOS. Manual de Orientações do eSocial: Versão 2.2 de setembro de 2016. 
Disponível em: <http://www.esocial.gov.br/Leiautes.aspx>. Acesso em: 15 dez. 2016. 

OLIVEIRA, Edson. Contabilidade informatizada: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2006. 85 p. 

OLIVEIRA, Marcio. O novo papel do contador. Contas em revista. Revista eletrônica. 
Disponível em: <http://www.contasemrevista.com.br/20130814746/o-novo-papel-do-
contador.html>. Acesso em: 18 mar. 2015. 

PACHECO FILHO, José Gomes; KRUGER, Samuel. eSocial: modernidade na 
prestação de informações ao governo federal. São Paulo: Atlas, 2015. 392 p. 

PIMENTEL, Leandro Morato; SOUZA, Marta Alves de. O ensino da contabilidade e 
as perspectivas da profissão na atualidade: ênfase no profissional contábil que 
leciona em curso universitário. E-civitas Revista Científica do Departamento de 
Ciências Jurídicas, Políticas e Gerenciais do UNI-BH Belo Horizonte, vol. V, n. 1, jul-
2012. Disponível em: <www.unibh.br/revistas/ecivitas>. Acesso em: 11 mar. 2015. 



 30 

PINHEIRO, Dannylo Bento Martins; NETO, Francisco Rosa Camargo. Certificação 
digital: a utilização da certificação digital em documentos, transações comerciais e 
jurídicas. FASEM CIÊNCIAS: Revista eletrônica de ciências humanas, saúde e 
tecnologia. Goiás, Vol. 2, n. 2, jul. - dez./2012. Disponível em: 
<http://www.fasem.edu.br/revista/index.php/fasemciencias/issue/view/2>. Acesso 
em: 09 abr. 2015 

PORTAL DO eSOCIAL. Conheça o eSocial. Disponível em: 
<http://www.esocial.gov.br/Conheca.aspx>. Acesso em: 11 nov. 2014. 

________. Resolução CD nº 1, de 24 de junho de 2015. Dispõe sobre o cronograma 
do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas (eSocial).  Disponível em: <http://www.esocial.gov.br/Legislacao.aspx>. 
Acesso em: 28 jun. 2015. 

________. Resolução CG nº 3, de 27 de julho de 2015. Dispõe sobre o tratamento 
diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte no âmbito do Sistema de Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).  Disponível em: 
<http://www.esocial.gov.br/Legislacao.aspx>. Acesso em: 29 jul. 2015. 

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani César. Metodologia do trabalho 
científico: Métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo 
Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível em: < http://www.feevale.br/cultura/editora-
feevale/metodologia-do-trabalho-cientifico---2-edicao>. Acesso em: 27 ago. 2014. 

REZENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação: 
aplicada a sistemas de informação empresariais. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 345 
p. 

RODRIGUES, Fabio João; MARCHEZIN, Glauco; HENRIQUES, Rogério Andrade. 
eSocial: aspectos teóricos e práticos. 2. ed. São Paulo: IOB, 2015. 612 p.  

SÁ, Antonio Lopes. Teoria da contabilidade. São Paulo: Atlas, 1998. 349 p. 

SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na empresa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
245 p. 

TENÓRIO, Fernando Guilherme (org.). Tecnologia da informação transformando as 
organizações e o trabalho. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 216 p. 

ZWIRTES, Adir. Os impactos causados pela inovação tecnológica em escritórios de 
contabilidade do Rio Grande do Sul. São Leopoldo: RS. Unisinos, 2013. Disponível 
em: <http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/000007/00000706.pdf>. Acesso em: 26 
mar. 2015. 

ZWIRTES, Adir; ALVES, Tiago Wickstrom. Os impactos causados pela inovação 
tecnológica em escritórios de contabilidade do Rio Grande do Sul: uma análise 
fatorial. REPEC. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade. Brasília, v.8, 
n.1, art. 3, p. 39-53, jan./mar. 2014. Disponível em: 
<http://www.repec.org.br/index.php/repec/article/view/936 >. Acesso em: 25 mar. 
2015. 


