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RESUMO 

O Controle Interno para gerenciamento de organizações requer, além de uma 
estrutura organizacional, nas áreas humanas, uma estrutura tecnológica. Foi-se o 
tempo em que as transações eram firmadas apenas em papeis. Onde controles 
financeiros estavam anotados em agenda, uma simples planilha ou na memória. 
Controlar e gerenciar uma empresa requer diversas habilidades, daí a importância 
do controller. Controller é o profissional da controladoria, administração ou 
contabilidade de gestão que tem como função coordenar o processo de gestão, nos 
aspectos econômicos, financeiros e patrimonial, além de orientá-las para eficiência. 
Na atual realidade as empresas têm obrigatoriedades legais, devendo seguir normas 
impostas, aumentando a eficiência interna. Isto quer dizer, que a empresa necessita 
de investimento em equipamentos, sistemas ERP, gerenciamento das informações, 
qualificação de mão de obra e mão de obra qualificada. Assim, o empresário terá 
maior controle sobre sua empresa e seus resultados, estabelecendo estratégias 
empresariais com base em dados fornecidos pela administração, geradas pelo 
sistema e operadores das diversas áreas. Ao realizar as mudanças para adaptação 
das obrigatoriedades legais, um perfil de profissional com uma postura elevada, é 
criado, com responsabilidade no tratamento da gestão da informação entre empresa 
e governo. É necessário e de grande importância, atualizações constantes para 
elevar o nível da equipe e da qualidade da gestão. Para isso é necessário o 
processo de integração e adaptação ao Projeto SPED, Nota Fiscal eletrônica, seus 
impactos nos setores e seus reflexos na estrutura do modelo de gestão empresarial 
e controles gerenciais.  
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INTRODUÇÃO  

Em uma era onde tudo caminha em direção à informatização, um novo universo 

é apresentado, quando se fala em processos de gestão, controles e sistemas 

gerenciais. O desenvolvimento tecnológico é ferramenta de apoio nos processos de 

uma empresa, tendo uma influência direta no desenvolvimento dos trabalhos.  

Para o contador não é diferente, pois o mesmo deve acompanhar, mantendo-se 

atualizado, uma vez que grandes alterações estão acontecendo, tanto nas formas de 

escrituração contábil, quanto na forma de envio de informações ao Fisco, é um novo 

conceito, que altera a forma de fazer contabilidade. 

Cabe ao Contador Controller a tarefa de atualizar as informações em tempo 

hábil, de forma a não onerar a empresa, evitar informações errôneas ou 

equivocadas. Hoje a informação é em tempo real, de modo que o papel do contador 

torna-se, ainda mais fundamental, pois é o intermediário entre a empresa e o 

governo, além de ser o responsável pela geração contínua das informações, que 

necessitam de parâmetros diretos no Sistema-ERP da empresa. Todo o sistema de 

gerenciamento de informações deve estar de acordo com a legislação e 

obrigatoriedades fiscais.  

Este artigo aborda e esclarece assuntos em relação à Nota Fiscal eletrônica e 

informações obrigatórias constantes na mesma, como NCM, CFOP e CST, que 

designam a operação realizada. Estas informações servem como base para geração 

das declarações obrigatórias ao fisco, através do SPED. Devem seguir as definições 

estabelecidas na legislação, a fim de evitar erros comuns de informação que 

invalidam a geração da nota e transmissão dos arquivos SPED. Além disso, 

comenta, sobre todos os setores da empresa que estão sendo afetados com a nova 

legislação. 

 

1 CONTABILIDADE E PROCESSOS GERENCIAIS 

 

Diante do novo cenário, a contabilidade e gestão empresarial têm desafios 

consideráveis. O fato de constantes mudanças requer um comprometimento ainda 

maior por parte desses profissionais. Esta nova reestruturação eletrônica de 
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prestação de informações requer atenção redobrada, pois a própria empresa gera as 

informações ao Fisco, correndo assim um risco ainda maior de fiscalização. 

Ocorrendo algum erro de informação, a empresa poderá ser fiscalizada, não por 

algum ato ilícito, mas sim por erro de informações que ficaram com uma lacuna. 

Hoje há uma transformação fiscal que até então não havia se visto no Brasil. 

Esta transformação diz respeito às obrigações SPED e sobre a nota fiscal eletrônica, 

em que todas as empresas terão que rever seus padrões de gestão e tecnologia, 

inclusive as pequenas, médias e micro empresas. Estas informações deverão ser 

armazenadas durante, no mínimo, cinco anos e isto representa um desafio enorme 

para as empresas que estão despreparadas com seus processos internos. Ainda de 

acordo com o autor, em uma pesquisa realizada em 2010 pela 5ª Pesquisa IOB 

SPED é possível verificar que apenas 12% das empresas possuem segurança 

quanto às informações enviadas ao fisco, ou seja, seu processo de transmissão de 

dados é feito apenas para atender a legislação, mas que não é interpretada de 

forma clara. (OLIVEIRA, 2011)  

Pinto (2009, apud Sasso, Rosa e Barbosa, 2011), declara acreditar que: 

de posse das informações mais completas o fisco poderá realizar 
cruzamentos das mais variadas formas o que pode gerar leis específicas 
para uma mudança na tributação, o que é possível para o Estado em virtude 
da permissão mencionada no artigo 144 do Código Tributário Nacional 
(CTN). Vislumbra-se inúmeras possibilidades no novo contexto como um 
direcionamento das ações fiscais para os maiores contribuintes, melhoria na 
gestão para não sacrificar o contribuinte regular, racionalização dos 
procedimentos, prevenção de concorrência desleal, e outras. 

 

Segundo Figueiredo e Caggiano (2008, p. 11) pode-se definir “informação como 

força integradora que combina os recursos organizacionais num plano 

coerentemente direcionado para realização dos objetivos organizacionais”. 

Desta forma, para a informação ser efetivamente organizada e eficientemente 

manipulada é necessário um sistema de informações gerenciais ERP que fornecerá 

aos gestores individualmente as informações necessárias para tomada de decisão e 

geração de arquivos para o Fisco. 

 

1.1 CONTROLE INTERNO E GESTÃO EMPRESARIAL 
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O processo de gestão empresarial é complexo, existem muitas variáveis que 

faz com que não exista uma formula aplicável a todas as empresas. A Contabilidade 

é uma só, porém, cada caso exige sua aplicabilidade de forma individual, analisando 

as características de cada negócio local, sazonalidades, entre outros. Enfim, cabe ao 

gestor da organização a melhor e menos onerosa forma de gestão do negócio. 

Para Figueiredo e Caggiano (2008) a principal função da empresa é criar 

riquezas, fazendo a ligação entre os dois mercados. De um lado o mercado 

fornecedor, de outro o consumidor. 

Se a empresa é um meio de ligação entre fornecedores e consumidores, é 

neste momento que entra o processo de gestão empresarial, visando a melhor 

maneira de atuação no mercado. Para Maximiano (1991, p. 920) “a maior parte do 

trabalho gerencial envolve a necessidade de resolver problemas e tomar decisões.” 

Já como definição de gestão, para os autores Ludicibus e Marion (2001, p. 

101), tem que a “gestão é o processo de tomada de decisão que inclui 

planejamento, execução e controle”. 

Nas organizações o processo de gestão é de fundamental importância, pois: 

O processo de gestão visa garantir que as decisões dos gestores 
contribuam para otimizar o desempenho da organização. Aqui são 
contempladas as etapas de planejamento estratégico e operacional, 
execução e controle, desenvolvidas de acordo com o modelo de gestão da 
empresa. (SCHMIDT, 2002 p. 18). 

 

Desta forma, o processo de gestão é considerado como, a busca pela melhor 

forma de solução de conflitos existentes numa organização, com a intenção que a 

solução seja a menos onerosa ou prejudicial possível, buscando a excelência. 

Do mesmo modo Araujo (1998, p. 5) define controle interno da seguinte 

maneira: 

O Controle Interno compreende o plano de organização e o conjunto 
coordenado dos métodos e medidas adotadas pela empresa, para 
salvaguardar seu patrimônio, conferir exatidão e fidedignidade dos dados 
contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a obediência as 
diretrizes traçadas pela administração da companhia. 

 

Franco e Marra (2001, p. 267) vão além a sua definição sobre controles 

internos e acrescentam: 
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(...) todos os instrumentos das organizações destinados a vigilância, 
fiscalização e verificação administrativa, que permitem prever, observar, 
dirigir ou governar os acontecimentos que se verificam dentro da empresa e 
que produzem reflexos em seu patrimônio. 

 

Pereira (2008) afirma que a informatização da empresa é algo que auxilia os 

gestores quanto ao controle das informações e, consequentemente, na tomada de 

decisão, mas é preciso tomar certo cuidado, pois o fato da empresa possuir sistemas 

informatizados não quer dizer necessariamente que a empresa não terá problemas. 

 

1.2 VISÕES E DEFINICÕES DE CONTROLE INTERNO 

 

Seguramente as ferramentas de controle gerencial são eficazes para tomadas 

de decisões, fazendo parte do dia a dia dos gestores, acompanhando-os em 

reuniões e planejamentos estratégicos. 

Claramente observamos a eficácia da utilização das várias ferramentas 

gerenciais nos processos de gestão, podemos citar a exemplo, o Relatório de Fluxo 

de Caixa. Com este relatório podemos programar melhor as contas a pagar, de 

acordo com as previsões de pagamentos e recebimentos, que facilmente se 

evidencia no relatório diário de Fluxo de Caixa. 

Para Pereira (2008) o controle interno é relevante para as empresas, pois em 

momentos de crises, ou que a empresa passa por dificuldades financeiras, as 

informações geradas pelos controles podem ajudar na tomada de decisão de forma 

a contornar as dificuldades. Apesar da tomada de decisão ser algo subjetivo de cada 

administrador, as informações contábeis e os controles internos ajudam quanto à 

direção que eles devem seguir mantendo os objetivos organizacionais. 

Para os gestores, administradores de alto nível, controllers, algumas 

responsabilidades são atribuídas, uma vez que a geração de informações internas 

deve estar em consonância com o sistema de controle da Receita Federal. Desta 

forma, algumas obrigatoriedades somam-se ao trabalho de controle interno. Esta 

Triangulação que soma o trabalho Interno da empresa, o trabalho do escritório 

contábil e a Receita Federal, deve seguir uma mesma linguagem, de forma a manter 

a harmonia dos processos. 
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Por meio do plano de aceleração do crescimento, surge a obrigatoriedade da 

Nota Fiscal eletrônica e geração de arquivos eletrônicos de informações ao Fisco 

através da sistemática SPED. Com a implantação do sistema SPED altera-se a 

forma de controle empresarial. É de fundamental importância adaptar-se a este novo 

modelo de gestão. 

 

1.3 SPED – SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURACÃO DIGITAL 

 

De acordo com o site da Secretaria da Receita Federal do Brasil (2015) o Sped 

fez parte do Projeto de Modernização da Administração Tributária e Aduaneira 

(PMATA) que consistiu na implantação de processos que foram apoiados por 

sistemas de informação integrados, tecnologia da informação e infraestrutura 

logística adequados. O programa de aceleração do crescimento (PAC) em vigor 

entre os anos de 2007 a 2010 teve como objetivo o desenvolvimento econômico do 

país, melhorando as condições de vida da população brasileira. Dentro deste 

programa estava prevista a implantação do sistema SPED e das Notas fiscais 

eletrônicas para as empresas brasileiras. 

Hoje, todas as empresas tributadas pelo Lucro Real e Presumido já são 

obrigadas a gerar o SPED, de acordo com a legislação aplicável a cada ramo e 

atividade. Assim, já sentem seu objetivo que segundo a Receita Federal é: 

Proporcionar melhor ambiente de negócios para o País e a redução do 
Custo Brasil, promovendo a modernização dos processos de interação entre 
a administração pública e as empresas em geral, ao contrário do 
pragmatismo pela busca de resultados, muito comum nos projetos que têm 
como finalidade apenas o incremento da arrecadação. (SECRETARIA DA 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2015) 
 

Primeiramente, instituiu-se a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). Após, a empresa 

entra na obrigação do SPED Pis/Cofins e SPED ICMS que, posteriormente foram 

chamados de SPED Contribuições e SPED Fiscal, respectivamente. 

Duarte (2009, p.16) afirma que “a informação pura não é conclusiva, não 

transforma a empresa, não toma decisões, nem cria oportunidades. Para que ela 

tenha valor é preciso utilizar as habilidades humanas de análise e síntese.” 
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1.3.1 Subprojetos Sped 

O projeto SPED é composto por vários Subprojetos e obrigatoriedades como as 

seguintes: 

Tabela 1 – Subprojetos do sistema SPED 

Nota Fiscal Eletrônica – NF-e 
Substitui a emissão de documentos fiscais por 

documentos eletrônicos 

Escrituração Fiscal Digital – EFD 

Visa substituir a impressão de livros fiscais, Registros 

de Entradas, Saídas, Apuração do ICMS, Apuração do 

IPI e Inventário por arquivos e registros digitais 

Escrituração Contábil Digital – ECD 
Visa substituir a impressão dos Livros Razão e Diário 

por arquivos e registros digitais 

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e 
Substitui a emissão de documentos fiscais por 

documentos eletrônicos 

Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e 

Visa substituir os documentos fiscais, Nota Fiscal de 

Serviço de Transporte e Transporte Ferroviário de 

Cargas, Conhecimento de Transporte Rodoviário, 

Aquaviário e Ferroviário de Cargas, Conhecimento 

Aéreo 

E-Lalur 
Visa eliminar a redundância de informações existentes 

na escrituração contábil, no LALUR e na DIPJ 

Central de Balanços 

Pretende reunir os demonstrativos contábeis e 

informações econômico-financeiras públicas e 

disponibilizá-los em meio magnético 

Fonte: Adaptado de Sasso, Rosa e Barbosa (2011). 

 

1.4 DEPARTAMENTOS DA EMPRESA ATINGIDOS 

 

Ao identificar as obrigatoriedades da legislação e aplicabilidade nas 

empresas, é necessário verificar os setores atingidos pelo projeto SPED, suas 

obrigações e responsabilidades tanto internas quanto externas.  

Após o conhecimento da lei, devemos identificar na empresa os 
departamentos que serão impactados pela implantação do projeto SPED. 
Esta etapa é de suma importância para que se possa definir as ações 
seguintes. (OLIVEIRA, 2011 p. 19) 

 
Um dos departamentos de uma empresa atingido é o fiscal, segundo Oliveira 

(2011, p. 20): 

Será o setor que deverá sofrer maiores impactos já que dependerá de 
dados e ações de diversos outros departamentos para cumprir a obrigação 
fiscal. Falhas porventura ocorridas nos cadastros de clientes, fornecedores, 
produtos, podem afetar a entrega do SPED Fiscal. 
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O sistema ERP da empresa deve estar devidamente parametrizado de 

acordo com a atividade da empresa, a qual é gerada e transmitida através do SPED 

para a Receita Federal. O fato é que, se as informações cadastradas estiverem 

divergentes da realidade a empresa poderá sofrer penalizações do Fisco. Não pela 

ação evasão fiscal, mas pelo erro geração da informação enviada ao Fisco. 

“A evasão fiscal está prevista e capitulada na Lei dos Crimes Contra a 

Ordem Tributária, Econômica, e Contra as Relações de Consumo (Lei nº 8.137/90).” 

(FABRETTI, 2009 p. 134)  

O Departamento Fiscal, por ser o responsável pelos assuntos tributários e 

emissão de notas fiscais, é o que sofre maior influência com as alterações trazidas 

pela introdução do SPED. A Nota Fiscal passou a ser de forma eletrônica, o que 

recai sobre este departamento a responsabilidade de formalização e introdução da 

nova prática de emissão de notas. 

Outro departamento atingido é o de Contabilidade, pois muitos 

procedimentos contábeis deverão ser automatizados por meio da importação do 

arquivo digital da NF-e. A estrutura do Sistema Público de Escrituração Digital está 

baseada no layout Contábil, definidos pelo plano de contas. 

A escrituração contábil é o principal instrumento de controle das operações 

das empresas e base para apuração dos resultados e situação patrimonial que 

serão utilizados para diversas finalidades, tais como análise gerencial, distribuição 

de lucros, cálculo de impostos, decisão de investimentos, relatórios e parecer da alta 

administração e contabilidade. 

Em relação ao departamento de Compras e departamento de Vendas, estes 

estão diretamente ligados a emissão e recepção de notas fiscais e ao arquivo XML, 

que é o arquivo de autorização de uso da NF-e. A empresa deverá estabelecer uma 

política de tratamento dos arquivos, tanto para saída quanto para entrada. A política 

de registro e guarda dos arquivos deve ser transmitida para os funcionários e 

fornecedores externos a empresa. 

Vale lembrar que esta nova medida quase extingue o uso da nota fiscal em 

papel. Na emissão de uma nota fiscal eletrônica é gerado o arquivo XML, o mesmo 



ARTIGO 

 
 

[Digite texto] 
 

deve ser arquivado digitalmente pela empresa emissora e enviado a empresa 

compradora para ser lançado e arquivado digitalmente. 

De acordo com o site Portal do SPED (2015) outro departamento que é parte 

integrante fundamental no desenvolvimento e sucesso do projeto é o departamento 

de informática - TI, pois “os recursos tecnológicos que deverão promover o fluxo e a 

interligação das informações dos diversos departamentos de forma que os 

Programas, Fiscal, Contábil e NF-e, possam ser devidamente alimentados”. 

Percebe-se que a importância do departamento de tecnologia da informações é 

garantir a segurança dos dados, dentro e fora da empresa, além de definir os 

melhores meios de armazenamento desses documentos digitais. 

A interligação entre os departamentos da empresa é fundamental para que 

as informações sejam confiáveis e geradas de forma corretas, desta forma, assim 

como os departamentos de compras, vendas e de T.I. outro setor que merece 

atenção é o de Faturamento, visto que os clientes deverão possuir seus cadastros 

realizados de forma correta para a emissão dos documentos fiscais, além da 

importância também do setor de Logística, pois, segundo o Portal do SPED (2015) 

“a saída das mercadorias vendidas também sofreu modificações, pelo fato de que há 

necessidade de solicitar autorização do Fisco a cada nota fiscal emitida, ou seja, o 

caminhão só sai depois de autorizada a nota fiscal pelo Fisco”. Mercadoria 

transportada sem o devido documento de comprovação pode ser apreendida. 

Um ponto muito importante é a capacitação dos funcionários e 

colaboradores diante dessas obrigatoriedades. Cursos realizados na área são 

fundamentais para evitar maiores aborrecimentos ou prejuízos. Também, uma 

consultoria externa, é indicada nestes casos, para assegurar a qualidade das 

informações. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O procedimento metodológico realizado pelo método de estudo de caso, 

com objetivo exploratório, devido à flexibilidade no planejamento e organização do 

estudo, visto que dentro da complexidade do assunto o pesquisador poderá se 
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deparar com novas descobertas, e assim poderá complementar e enriquecer, ainda 

mais o trabalho. 

Sendo realizado uso de várias fontes para pesquisa e coleta de dados, 

objetivando-se a qualidade e autenticidade das informações, devido à necessidade 

de dados precisos e atualizados, para a eficácia do trabalho. Entre eles: análise de 

relatórios contábeis; entrevista com gerente, contador e administradores da 

empresa; consulta de documentos fiscais; pesquisa em internet; pesquisas 

bibliográficas; pesquisa da legislação pertinente. 

O estudo será realizado em uma empresa atuante no ramo de comércio 

atacadista. O período de referência foi o ano de 2014, o que proporcionará dados 

suficientes para atingir os objetivos ora propostos. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA / SETOR 

 

A empresa analisada em questão é R B da Costa Ltda. Nome Fantasia 

Costa Oeste Eletrônicos. Atacadista de materiais eletrônicos, atuante no setor há 

mais de 20 anos com foco no Estado do Paraná. Seu sistema de tributação para o 

ano de 2014 foi Lucro Presumido e 2015 tributação pelo Lucro Real. Empresa de 

Pequeno Porte com média de faturamento anual de R$ 5.192.544,73 (Cinco milhões 

cento e noventa e dois mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e três 

centavos) e um faturamento mensal de R$ 432.712,06 (Quatrocentos e trinta e dois 

mil setecentos e doze reais e seis centavos). Conta com atuação de 11 

colaboradores diretos. Tendo como principais clientes, empresas com ramo no 

comercio varejista de produtos eletrônicos, antenas e prestadores de serviços da 

área. Possui um sistema de logística de entrega, sendo: vendedor pronta entrega 

externo e interno, como também envio por transportadora. O estoque médio desta 

empresa gira em torno de R$ 600.000.00 (Seiscentos mil reais). Efetua controles 

gerenciais através de sistema ERP, o mesmo utilizado para geração dos arquivos 

fiscais SPED e nota Fiscal Eletrônica. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Toda operação comercial é gerado um documento fiscal. Uma nota fiscal é o 

documento ou contrato que comprova e identifica a transação. As informações 

geradas nas notas devem ser parametrizadas no sistema, para também gerar as 

informações eletrônicas, com base na transação realizada. Esta parametrização 

requer muita atenção e conhecimento das operações. 

Identifica-se a operação realizada analisando o documento fiscal (NF-e) pelo 

código CFOP (Código Fiscal de operações e prestações). Uma operação de revenda 

de mercadoria dentro do Estado gera um código cfop 5.102 (Venda de Mercadoria 

Adquirida de terceiros, tributada normalmente). Desta forma identifica-se que o 

CFOP designa a operação realizada, logo, para cada operação existe um código 

específico. 

Através do CFOP define-se a tributação da operação realizada, se a 

transação é estadual ou interestadual. Obrigatoriamente é composto por quatro 

dígitos. Iniciados em 1, 2 ou 3, referindo-se a entrada. Iniciados em 5, 6 ou 7 

referindo-se a saídas. Este código é de informação obrigatória no documento fiscal. 

Outro código obrigatório no documento fiscal é o CST (Código da Situação 

Tributária), sua finalidade é definir a origem da mercadoria (nacional, estrangeira ou 

estrangeira adquirida no mercado interno) e também o regime de tributação (se 

tributado normal, substituição tributária ou não tributado). 

O código CST é obrigatoriamente composto por três dígitos, onde o primeiro 

dígito identifica a origem da mercadoria, os dois seguintes definem a tributação do 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria ou Serviços de Transportes). 

Também consta nas informações geradas no Sped. 

A informação dos produtos também é transmitida para o Fisco, o controle é 

feito de duas formas. A primeira é o código interno da empresa que faz referência a 

determinado produto, a segunda é o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), que 

é uma forma de identificação individual através de números, sendo composto por 

oito dígitos.  Todos os países que compõe o MERCOSUL (Argentina, Brasil, 

Paraguai, Uruguai e Venezuela) utilizam o mesmo código para identificação das 

mercadorias, pelo fato de que, como existe diferença de idiomas, os produtos 
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possuem nomes diferentes em cada território. Com adoção do NCM há uma 

padronização e maior facilidade dos processos de comercialização entre estes 

mercados. Universalizando assim cada produto em todo o território. 

As informações geradas são base para geração do arquivo Sped Fiscal, que 

trata as informações com referência do ICMS e IPI, logo, nas entradas e saídas de 

mercadoria que constem o CFOP 5.102 e 6102, com a CST tributada normalmente 

sofre incidência de ICMS no regime não cumulativo. Onde as compras geram um 

Credito de imposto e as vendas um débito, as diferenças entre compra e venda é o 

resultado a recolher ou a creditar no final do período. 

Estas declarações devem ser geradas internamente na empresa mesmo que 

a contabilidade seja externa, devido aos parâmetros necessários para informação 

serem mais analíticos. Se houver diferença entre os impostos apurados e recolhidos 

com as informações geradas para o SPED, as empresas poderão sofrer punições, 

como multas ou fiscalizações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da pesquisa realizada observa-se que, com as mudanças e novas 

introduções nos processos de gerenciamento, o empresário deve resguardar-se 

quanto aos meios de gerenciamento das informações. 

A responsabilidade atribuída aos setores requer um perfil profissional de 

grande qualidade. O papel do controller é controlar e gerenciar da melhor forma, 

assegurando e garantindo a qualidade de gestão e de informações transmitidas. 

Considerando a necessidade da capacitação da mão de obra envolvida; definindo as 

responsabilidades e atribuições dos cargos; erros ou omissões nos processos atuais 

de gestão empresarial, devem ser evitados, pois podem gerar punições, além de 

multas e encargos legais. 

A empresa R B da Costa, contratou um Controller externo para assessoria 

qualificada e geração dos arquivos digitais como também realizar os parâmetros do 

sistema. Este profissional é responsável pela triangulação da informação: Empresa 

(informações interna), escritório Contábil (informações externa) e Governo (órgão 
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externo), devido à necessidade das informações internas e externas estarem em 

consonância. Diferenças nas informações podem acarretar fiscalizações ou sanções 

onerosas à empresa. Este controle do Fisco se dá de forma digital, pois a empresa é 

obrigada a enviar as informações periodicamente, através dos Sped’s. 
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