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RESUMO  

O presente artigo evidencia o conceito de contabilidade e suas várias áreas de 
abrangência. Atualmente, a contabilidade tem sido utilizada  e vista como  instrumento 
gerencial que auxilia os seus usuários nas decisões, no processo de gestão, 
planejamento, execução e controle. Seguindo essa lógica, o sistema de informações 
contábeis é uma das peças mais importantes dentro de um sistema de informação 
gerencial, o qual auxilia a geração de relatórios, tomada de decisões, entre outros. O 
objetivo desta pesquisa, é mostrar que a contabilidade não é mais vista apenas como 
um instrumento para fornecer informações tributarias, com a alta competitividade 
presente no mercado, a imagem que se tinha de contabilidade se torna antagônico, 
dando espaço a uma nova visão. Para alcançar o objetivo, foi utilizada pesquisa 
bibliográfica, artigos publicados de outras instituições, fazendo analises dos dados 
que os mesmos apresentava. De acordo com a pesquisa, podemos constatar que a 
tecnologia e seus avanços trazem soluções benéficas para os usuários da 
contabilidade, facilitando a identificação de problemáticas para as empresas e 
detectando várias formas de antecipar as soluções para que as empresas evoluem 
significativamente.  

 

Palavras-chave: Contabilidade; Informações Contábeis; Tomada de Decisões;

                                                           
1Acadêmico (a) Faculdade Assis Gurgacz  – FAG Toledo 
1Acadêmico (a) Faculdade Assis Gurgacz  – FAG Toledo 
1Acadêmico (a) Faculdade Assis Gurgacz  – FAG Toledo 
1Acadêmico (a) Faculdade Assis Gurgacz  – FAG Toledo 
2 Docente Faculdade Assis Gurgacz  FAG – Toledo Orientadora 

mailto:mariadenardi@gmail.com


 

 
 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o considerável avanço tecnológico global, os indivíduos buscam 

cada vez mais melhorias para sua vida, seja no que se refere ao ramo 

profissional ou pessoal. A Contabilidade, é um instrumento que apresenta 

constante crescimento nos dias de hoje, visto que diversos itens que podem 

auxiliar o homem em várias esferas organizacionais se direcionam à ela.  

Mediante as pesquisas apresentadas no decorrer do devido artigo, deve-

se inferir que a contabilidade vai além do real significado da palavra. 

Contabilidade se remete à organização, tomada de decisão, planejamento e 

controle, seja de uma empresa ou até mesmo para decisões da vida cotidiana.  

Isto posto, os sistemas de informações contábeis auxiliam de maneira 

eficaz o registro, o controle e o gerenciamento de todas as ocorrências 

realizadas por determinada empresa, de forma que as informações sejam 

organizadas de acordo com as necessidades de seus usuários. 

 

1 CONTABILIDADE 

 

Segundo Marion (2009) “A contabilidade é um instrumento que fornece 

o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da 

empresa”. A mesma estuda, registra e controla o patrimônio, onde é responsável 

pela escrituração e apuração dos resultados e somente com seu auxílio há 

condições para se apurar o lucro ou prejuízo em determinado período.  

Desta maneira, além de uma “contabilidade geral”, há diversas áreas que 

abrangem a contabilidade em si, auxiliando diretamente seus usuários com suas 

especificas necessidades e áreas em que atuam. 

 



 

 
 

 
 

1.1 ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DA CONTABILIDADE  

 

A contabilidade com o passar dos tempos, passou de apenas 

controladora de patrimônio para geradora de informações gerenciais de várias 

áreas e setores. Dentro deste contexto, seguem as áreas de extensão da 

contabilidade. 

 

1.1.1 Contabilidade Fiscal 

 

A contabilidade fiscal também chamada de contabilidade tributária, tem 

como função principal o gerenciamento do pagamento de tributos de uma 

empresa. Este ramo atua por meio de procedimentos específicos, adotados com 

o objetivo de registrar e escriturar todos os fatos geradores que constituem a 

incidência de obrigações tributárias. 

 

1.1.2 Contabilidade Patrimonial 

 

É o acompanhamento de toda a dinâmica da movimentação dos itens 

patrimoniais, como novas aquisições, transferências e baixas, depreciação fiscal 

e gerencial. Estabelece o domínio sobre os ativos da empresa, acompanhando 

a depreciação ou valorização dos bens, afim de avaliar a perda ou ganho de 

capital da organização. 

 

1.1.3 Contabilidade Social 

 

A Contabilidade Social apresenta os sistemas contábeis de estatísticas 

econômicas oficiais e seus instrumentos de análise. Com efeito, deve ser 

entendida como um sistema contábil que permite a avaliação da atividade 

econômica em um determinado período. 

 



 

 
 

 
 

1.1.4 Contabilidade Financeira 

 

 A contabilidade financeira é uma ferramenta administrativa e estratégica 

para a empresa, uma vez que serve para fornecer informações relevantes aos 

proprietários, acionistas, gestores, investidores e parceiros em potencial. 

 

1.1.5 Contabilidade Governamental 

 

A Contabilidade Governamental está voltada para registrar, controlar e 

demonstrar os fatos que afetam o patrimônio da União, dos Estados e dos 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações, ou seja, das entidades 

de direito público interno. 

 

1.1.6 Contabilidade Rural 

 

A contabilidade rural está voltada ao atendimento de empresários 

dos setores agrícola, zootécnico, agropecuário e agroindustrial. Atua auxiliando 

no gerenciamento e na adoção de estratégias que permitam melhorar os 

resultados.  

 

1.1.7 Contabilidade Bancária 

 

A contabilidade bancária é uma noção que está relacionada com um 

ramo contabilístico consagrado à análise dos elementos financeiros que circulam 

internamente numa entidade bancaria. 

 

1.1.8 Auditoria Contábil 

 

A auditoria contábil é um processo de análise da situação financeira da 

empresa que permite atestar a precisão dos registros contábeis, identificar falhas 

http://portal.blbbrasilescoladenegocios.com.br/contabilidade-agropecuaria/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


 

 
 

 
 

de controle ou mesmo fraudes e irregularidades na gestão. Ela é realizada a 

partir do exame de documentos contábeis e de inspeções internas, contando 

ainda com a apuração de informações junto a fontes externas.  

 

1.1.9 Perícia Contábil  

 

A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos e 

científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova 

necessários a subsidiar à justa solução do litígio, mediante laudo pericial 

contábil e/ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas 

jurídicas e profissionais, e a legislação específica no que for pertinente. 

 

 

 

2 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  

 

Antes mesmo de se conceituar sistemas de informações contábeis, é 

necessário entender o real significado de sistema de informação. O mesmo 

corresponde a um “conjunto de elementos que funcionam juntos para processar 

entradas [dados] e produzir e distribuir dados e informações de saída” (STAIR, 

1998, p.427). Com um determinado objetivo os sistemas de informações 

contábeis é uma das peças mais importantes dentro de um sistema de 

informações gerencias. A contabilidade auxilia a tomada de decisões, pois 

evidencia e elucida dados financeiros, patrimoniais, fiscais entre outros, gerando 

relatórios financeiros e análises destes. 

  



 

 
 

 
 

 

 

3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

  

Alecrim (2013) afirma que a “Tecnologia da Informação (TI) pode ser 

definida como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por 

recursos computacionais que visam permitir a obtenção, o armazenamento, o 

acesso, o gerenciamento e o uso das informações”. As aplicações para TI estão 

ligadas às mais diversas áreas – E-Comerce, administrador de banco de dados, 

programação, suporte técnico, administrador de redes, qualidade de Software e 

segurança da informação. 

Assim sendo, a informação um bem que agrega valor e dá sentido às 

atividades que a utilizam, é necessário fazer uso de recursos de TI de maneira 

apropriada, ou seja, é preciso utilizar ferramentas, sistemas ou outros meios que 

façam das informações um diferencial. Também é importante buscar soluções 

que tragam resultados realmente relevantes, isto é, que permitam transformar as 

informações em algo com valor maior, sem deixar de considerar o aspecto do 

menor custo possível.



 

 
 

3.1 SISTEMAS ELETRÔNICOS CONTÁBEIS OBRIGATÓRIOS 

 

 Na contabilidade sempre houve a obrigatoriedade de o empresário 

(contribuinte ou não) escriturar e passar informações ao fisco, através de 

contábeis e livros fiscais. A escrituração dos documentos contábeis em um 

ambiente digital é o procedimento em que os documentos obrigatórios são 

substituídos pelo seu auxiliar em versão eletrônica. 

O Sistema Publico de Escrituração Digital, o SPED, é uma base 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. 

 

3.1.1 Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas (E- Social) 

 

Esse sistema faz parte do Sistema de Escrituração Pública Digital 

(SPED), sendo uma iniciativa de modernização tecnológica do governo, que 

virtualiza diversas obrigações em uma plataforma digital e unifica a entrega das 

informações previdenciárias, trabalhistas e fiscais.  

Ele surgiu em 2014 para consolidar o banco de dados do Ministério do 

Trabalho, Receita Federal e Caixa Econômica Federal. Seu principal objetivo é 

melhorar a maneira como as empresas repassam suas informações para o 

governo, agilizando o processo e evitando erros e inadimplência. 

 

3.1.2 Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a receita 

(EFD Contribuições) 

 

Sujeitam-se à obrigatoriedade de geração deste arquivo as pessoas 

jurídicas de direito privado em geral e as que lhes são equiparadas pela 



 

 
 

legislação do Imposto de Renda, que apuram contribuições para o PIS/Pasep, 

para o COFINS e, previdenciária incidente sobre a receita. O empresário, a 

sociedade empresária e demais pessoas jurídicas devem escriturar e prestar as 

informações referentes às suas operações, de natureza fiscal e/ou contábil, 

representativas de seu faturamento mensal, assim entendido o total das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 

classificação contábil, correspondente à receita bruta da venda de bens e 

serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas 

auferidas pela pessoa jurídica. 

 

3.1.3 Escrituração contábil digital (ECD) 

 

Foi instituída para fins fiscais e previdenciários e deverá ser transmitida 

pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas, ao Sistema Público de Escrituração 

Digital (Sped), e será considerada válida após a confirmação de recebimento do 

arquivo que a contém e, quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos de 

registro. Ela entrega os Livros Diário, Razão, Auxiliares e Balanço e das 

Demonstrações Financeiras, de forma que a escrituração será enviada de forma 

digital, acarretando um custo mais baixo para as empresas. 

 

3.1.4 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 

 

É um documento gerado digitalmente pela empresa que está realizando 

a transação comercial (venda de um produto). Além de documentar fiscalmente 

as operações de venda, ela também é responsável para comportar todas as 

demais operações, dentre elas a entrada de mercadorias, operações 

interestaduais, operações de devolução ou transferência de mercadorias, bem 

como para comprovar operações de simples remessa. 

 

https://www.infovarejo.com.br/como-controlar-seu-estoque-de-troca/


 

 
 

4 A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS CONTÁBEIS NA GESTÃO 

EMPRESARIAL  

 

A implantação do e-Social viabiliza garantias aos diretos previdenciários 

e trabalhistas, racionaliza e simplifica o cumprimento de obrigações, elimina a 

redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas, e 

aprimora a qualidade das informações das relações de trabalho, previdenciárias 

e tributárias.  

Os demais sistemas citados na seção 3 auxiliam a empresa no controle 

de entradas e saídas da empresa, bem como suas despesas e lucros relativos. 

É um modo do empresário se ligar diretamente aos programas com o Governo 

Federal e com a Receita Federal, transmitindo e recebendo informações.  

Através do EFD a empresa transmite para a Receita Federal sua relação 

dos livros: Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Apuração do 

ICMS, Registro de Apuração do IPI, Registro do Inventário e do Documento de 

Controle de Crédito de ICMS do Ativo Imobilizado – CIAP. 

 Lembrando que a Escrituração Contábil sempre foi obrigatória, a única 

diferença com a ECD é que ela passa a ser digital, ou seja, entregue através de 

arquivos eletrônicos, com fim de facilitar e agilizar o trabalho. 

A nota fiscal por ser realizada pelo meio eletrônico dispensa a aquisição de 

arquivos, prateleiras e outros custos com os locais de armazenagem das notas 

fiscais, ocorre uma diminuição na utilização de papel, economiza tempo e evita 

transtornos com a digitação, facilita para a busca de notas, simplifica a 

fiscalização e permite a centralização dos processos de faturamento em 

empresas que possuem filiais.  

Com a tecnologia em seu auge, as empresas utilizam-se de formas 

totalmente digitas para suas transações, pagamentos e repasse de informações; 

é um modo mais prático, rápido e sem a necessidade de uso de papeis. 

As empresas obrigadas a entregar os dados digitais a Receita da 

Fazenda, devem otimizar os sistemas já existentes em suas organizações, para 



 

 
 

suportarem as informações geradas pelos programas digitais do governo, pois 

se existe a obrigatoriedade de entregar os dados digitais, porque não usá-los a 

favor da empresa. 

As organizações podem se utilizar do formato e dos dados que são 

transmitidos a cada sistema do SPED, e trabalhar informações como: coleta das 

informações de vendas e parâmetros de percentuais destas; percentuais de 

impostos pagos e seus créditos; rotatividade de funcionários; carga tributaria 

relativa a contribuições; entre outros. O empresário com a posse destas 

informações poderá ter uma visão mais declarada da situação da empresa, e 

tomar decisões e confeccionar planejamentos estratégicos, conforme for o caso 

do estado em que a organização se encontra. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A contabilidade é a principal fonte de informações gerenciais de uma 

organização, é uma ciência de ampla interação com os demais ramos de 

conhecimento.  

No que diz respeito à sistemas contábeis, que é o enfoque do devido 

artigo, sua performance vem trazendo vantagens tanto para os administradores, 

como para as autoridades superintendentes.  

Contempla também, todas as fases de um sistema de informação, que 

por sua vez facilita e auxilia as questões de gestão de uma empresa. Sendo 

assim, à mesma adota informática como uma forma de trabalho, afim de agiliza 

o processo de controle, planejamento e repasse de informações. Deste modo, 

evidenciando os avanços tecnológicos para uma melhor aplicação. 
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