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RESUMO 
 

Coutinho, Rafael. sistema de informação contábil no escritório de contabilidade. 

2013, Fl 5 - Bacharel em Ciências Contábeis – Centro Universitário Izabela Hendrix. 

 

O referido trabalho foi fruto de um estudo de caso, realizado em um escritório de 
contabilidade localizado na região central de Belo Horizonte. O trabalho consistiu em 
entender o que é Sistema Integrado de Gestão – SIG um sistema utilizado em 
muitas organizações contábeis e seu papel principal na geração de informações 
contábeis para auxilio dos gestores empresariais para a tomada de decisão.  
O estudo demonstra a importância de um sistema contábil integrado capaz de 
proporcionar agilidade e confiabilidade das informações. Sendo necessária ainda a 
geração informações fidedignas e transparentes. 
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ABSTRACT 
 

That work was the result of a case study conducted in an accounting firm located in 
the central region of Belo Horizonte. The work consisted in understanding what is 
Integrated Management System - GIS system used in many financial organizations 
and their main role in generating accounting information for business managers to 
aid the decision making. The study demonstrates the importance of an integrated 
system capable of providing speed and reliability of the accounting information 
system. Is still required to generate reliable and transparent information. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

No atual contexto econômico-social é possível perceber que a tecnologia da 

informação para a área contábil tem sido fundamental, haja vista que um sistema 

contábil que consiga integrar as informações consegue também dar agilidade ao 

processo e subsidiar a tomada de decisão. 

Diante deste cenário, destaca-se a importância da adoção de um sistema 

contábil eficiente e eficaz para escritórios contábeis que trabalham com uma 

diversidade de clientes e segmentos e precisam garantir a agilidade e qualidade da 

prestação do serviço. Vale ressaltar, que diversos são os sistemas contábeis 

ofertados no mercado e que a escolha deste deve levar em consideração as reais 

necessidades da empresa. Isso porque os serviços de contabilidade geram 

expectativas quanto à agilidade, confiabilidade e transparência do processo, fatos 

que são proporcionados por meio de um sistema de informação adequado às 

particularidades da organização.  

Sendo Assim, este trabalho visa analisar a influência de um sistema contábil 

integrado para a prestação de serviços de um escritório de contabilidade. 

 

 

1.1 Caracterização da Empresa 

 

 

 
Figura 1 – Estrutura Papyrus Contabilidade 

 

No mercado desde 1983, a PAPYRUS CONTABILIDADE presta serviços de 

contabilidade e consultoria, oferecendo um novo conceito voltado às principais 

necessidades da sua empresa. A escolha do nome, PAPYRUS, do latim, foi 
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inspirada em “Papiro”, o papel onde eram realizados os primeiros registros das 

escritas antigas.  

Com sede a Rua dos Guajajaras, nº 40, Conjunto 202 e 203, no Edifício 

Mirafiori, a PAPYRUS é uma empresa com uma estrutura moderna e eficiente que 

mantém uma equipe de profissionais especializados para atender as necessidades 

legais e burocráticas da sua empresa, com agilidade e qualidade nos serviços. 

A organização possui instalações modernas e uma estrutura de informática de 

ponta, utilizando apenas software licenciados, investindo diariamente em 

ferramentas para a segurança da informação e formatos de backup modernos. 

Neste contexto o maior diferencial está na qualificação de seus colaboradores a 

Papyrus investe ostensivamente na qualificação destes além de se preocupar 

efetivamente em oferecer as melhores condições em termos de estrutura e conforto 

para o desenvolvimento de suas atividades. 

A Papyrus contabilidade exerce seus princípios baseados nos seguintes 

valores: 

Missão: Atuar de forma segura, rentável e com responsabilidade social junto 

às áreas Contábil, Fiscal / Tributária, Trabalhista e Societária, proporcionando aos 

parceiros a melhor solução para o seu crescimento e solidez. 

Visão: Atender aos anseios da sociedade prestando informações contábeis 

seguras e coerentes com a excelência máxima. Fomentando assim o ciclo de 

negócios e consequentemente gerando crescimento a economia nacional. 

Valores: A Papyrus acredita que estas cinco palavras abaixo, compõem o jeito 

de ser e a identidade da nossa organização, tornando-se a bússola para a tomada 

de decisões: 

Responsabilidade: Somos os intermediários entre governo e as empresas, 

sendo assim a ética, transparência e responsabilidade, são os pilares fundamentais 

para o repasse da informação ao parceiro. 

Qualidade: Propomos prestar serviços em nível de excelência máxima. Para 

que isto ocorra, reciclamos diariamente a nossa forma de gerir e de atuar em nossos 

processos. 

Dinamismo: Agilidade em entender a necessidade do nosso parceiro e muni-

lo com informações claras e precisas são imprescindíveis, assim auxiliamos 

diariamente em sua tomada de decisão. 
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Confiabilidade: Comprometimento e fidelidade são as palavras chaves para 

estabelecermos uma relação de confiança. 

Pessoas: Nós somos comprometidos, desenvolvemos e valorizamos o 

espírito de equipe e assim construímos o futuro de nossa organização. 

 

 

1.1.1 Mercado de Atuação 

 

 

A contabilidade Papyrus está estruturada para atender empresas de todos os 

ramos empresariais. Os setores da organização são divididos da seguinte forma 

para a prestação de serviços a seus clientes: 

O departamento contábil é o responsável pela geração dos demonstrativos 

financeiros da empresa. Os demonstrativos ao final de cada ano são impressos e 

registrados juntamente com o Livro Diário, ao qual consta toda a movimentação da 

empresa no período. Escrituração do Livro Diário, Razão Analítico e Sintético; 

O departamento fiscal é o responsável pela apuração dos tributos e emissão 

das respectivas guias. Em um sistema tributário complexo e com constantes 

modificações na legislação, o departamento fiscal acompanha as alterações 

diariamente. 

O departamento pessoal é o responsável pela geração da folha de 

pagamento, admissões, rescisões e emissão de pró-labore. Contamos com uma 

equipe qualificada que estuda cada convenção coletiva, acordos coletivos. 

O departamento de organização societária é responsável pela  abertura de 

empresas de qualquer porte e ramo de atividade, alterações contratuais, distratos de 

sociedades; emissão das certidões negativas junto a todas as repartições públicas 

do Brasil; baixa de empresas. 

A Papyrus Contabilidade é pioneira na gestão eletrônica de documentos. Os 

parceiros podem consultar os seus documentos, atos contratuais, fiscais, contábeis 

e dos seus colaboradores via “Acesso Restrito”, disponível em nosso site. Ou seja, 

todos os documentos de sua empresa estarão disponíveis a qualquer momento para 

consulta. 
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Abaixo organograma da Papyrus Contabilidade Ltda. 

 

 

 

 

1.1.2 Sistema Contábil Alterdata 

 

 

A Alterdata nasceu em Petrópolis, região serrana do Estado do Rio de 

Janeiro, já com a intenção de conquistar outros territórios, e foi o que começou a 

acontecer em 1995 quando iniciou o seu processo de expansão nacional, chegando 

atualmente a ter mais de 75 bases em todo o território nacional, levando a força de 

seu software para todos os cantos do país.  

Hoje a Alterdata está entre as cinco maiores softhouses brasileiras de 

produtos prontos (pacotes) no país, onde tem-se destacado continuamente em todas 

as regiões em que tem representação.  

A solução integrada do Alterdata Pack foi desenvolvida para trazer mais 

produtividade e eficiência às suas rotinas da Organização. O Sistema busca 

importações diretamente do site da Receita Federal as notas emitidas contra seus 

clientes para que, com sua autorização, sejam automaticamente importadas no 

Escrita Fiscal.  

O sistema da Alterdata utiliza os bancos de dados SQL Server ou 

PostGreSQL (gratuito) ao qual a escolha fica a cargo da organização. 
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1.2 Problema de pesquisa 

 

 

Pode-se dizer que contabilidade é responsável por controlar e registrar os 

fatos e atos que afetam o patrimônio da organização. Destaca-se ainda que o 

crescimento da economia, as oportunidades de mercado e as constantes mudanças 

na padronização contábil, exigem das organizações um controle cada vez maior 

sobre estes registros que devem ser tempestivos e fidedignos.  

Assim, ressalta-se a importância de um sistema contábil que consiga 

proporcionar uma gestão com confiabilidade, fidelidade e transparência das 

informações transacionadas e registradas. E com base nesta argumentação, este 

estudo busca responder a seguinte questão: 

Como um sistema contábil integrado pode contribuir para prestação de 

serviços mais eficiente e eficaz em um escritório de contabilidade?   

 

 

1.3 Objetivos da Pesquisa 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a influência de um sistema contábil que integra a área Contábil, 

Fiscal e Pessoal na prestação de serviços de um escritório de contabilidade. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

� Apresentar o sistema de informação contábil utilizado pela Papyrus 

Contabilidade Ltda, descrevendo as principais funções operacionais para 

execução dos serviços. 

� Apresentar os recursos do sistema que garantem da fidelidade das 

informações. 
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� Verificar a integração do sistema no que tange a contabilidade societária, 

fiscal e departamento de pessoal. 

� Demonstrar como seria o processo se não houvesse integração do sistema. 

� Demonstrar os demonstrativos contábeis elaborados pelo sistema contábil da 

organização. 

 

 

1.4 Justificativa 

 

 

Diante da proposta de oferecer uma visão do sistema integrado utilizado em 

um escritório de contabilidade, busca-se conhecer as vantagens do sistema em seus 

procedimentos de integração dos módulos Contábil, Fiscal e Pessoal. 

Acredita-se na importância deste assunto para os escritórios de contabilidade, 

a fim de expor oportunidades de simplificação e reaproveitamento dos dados 

registrados em outros departamentos da empresa visando à integridade e a 

confiabilidade dos dados. 

Considera-se que o tema proposto é oportuno para sociedade porque ao 

mesmo tempo em que a velocidade e constante atualização do mundo 

contemporâneo atingem as rotinas dos escritórios de contabilidade de todo o País, 

os sistemas integrados se tornam uma ferramenta essencial para a agilidade no 

trabalho aumentando a confiabilidade da informação.  

Admite-se então que a integração contribui para eficiência e eficácia, subsidia 

as tomadas de decisões, favorece o atendimento aos clientes, a capacidade de 

observar e resolver problemas com antecedência, agilidade nas decisões e exatidão 

nas informações pesquisadas pelo gestor da empresa. 

 Para o aluno o presente trabalho se justifica em função do seu envolvimento 

com as questões de consolidação de aprendizado, via investigação aliando teoria e 

prática, gerando um novo conhecimento ao pesquisador.  

Para o meio acadêmico, acredita-se que a pesquisa irá contribuir para futuros 

trabalhos e projetos relacionados com o tema. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Contabilidade 

 

 

A contabilidade de acordo com Sá (1997, p.21), para ser entendida, como 

parte importante do saber humano que é, necessita-se remontar as suas profundas 

origens. 

A origem da Contabilidade está ligada a necessidade de registros do 
comércio. Há indícios de que as primeiras cidades comerciais eram dos 
fenícios. A prática do comércio não era exclusiva destes, sendo exercida 
nas principais cidades da Antiguidade. A atividade de troca e venda dos 
comerciantes semíticos requeria o acompanhamento das variações de seus 
bens quando cada transação era efetuada. As trocas de bens e serviços 
eram seguidas de simples registros ou relatórios sobre o fato. Mas as 
cobranças de impostos, na Babilônia já se faziam com escritas, embora 
rudimentares. Um escriba egípcio contabilizou os negócios efetuados pelo 
governo de seu país no ano 2000 a.C. (ZANLUCA, 2009)  
 

 

Neste contexto, alguns autores definem contabilidade da seguinte forma: 

 

Segundo MARION (2009), a contabilidade é uma ferramenta de gestão ao 

qual fornece informações para os usuários internos e externos. É uma ciência antiga 

que sempre auxiliou os gestores e demais usuários nas tomadas de decisão. E com 

o avanço da contabilidade, o governo passou a utilizar desta ciência para arrecadar 

impostos e a torna obrigatória para a maioria das empresas. De acordo com o autor, 

podemos definir os usuários da informação contábil, como um ciclo de informação, a 

mesma se inicia no ambiente interno e transmitido aos usuários externos da 

informação. Abaixo figura que demonstra o ciclo da informação.   
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Figura 2 – Usuários do sistema de informação contábil. 

Fonte: [Marion, 2009, p.29]  

 

De acordo com o IUDÍCIBUS (2000, p. 28) “O objetivo principal da 

Contabilidade é fornecer informação econômica relevante para que cada usuário 

possa tomar suas decisões e realizar seus julgamentos com segurança”.  

Segundo MOSCOVE, SIMKIN e BAGRANOFF (2002) a contabilidade fornece 

informações relevantes para indivíduos e grupos externos a uma organização. 

Usuários financeiros incluem investidores atuais e potenciais, órgãos fiscais federais 

e estaduais e credores.  

Para Padoveze (2010), contabilidade tem como definição o controle do 

patrimônio da entidade. Segundo o mesmo, o controle e efetuado através da coleta, 

armazenamento e processamento das informações contábeis oriundas dos fatos que 
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alteram essa massa patrimonial. Sendo assim, a contabilidade pode ser definida 

como um sistema de informação que controla o patrimônio de uma entidade. 

De acordo com a Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários – (CVM) 

sob o n° 29:  

 

A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação 
destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de 
natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à 
entidade objeto de contabilização. 

 

 

2.2 Evolução da Contabilidade 

 

 

Segundo Hendriksen (1999), pondera que a contabilidade irá se informatizar, 

em lugar de razonetes, existirão bases de dados dos quais os informativos 

financeiros serão apenas uma parte. Uma versão simplificada dessas bases de 

dados serão enviadas por meio da linha telefônica aos usuários da informação. As 

organizações não necessitarão escolher um método de reconhecimento das 

receitas, pois serão capazes de oferecer uma variedade de métodos aos gestores 

para suas analises na tomada de decisão. A revolução contábil se produzirá com a 

aplicação da tecnologia disponível atualmente no mercado. 

No atual cenário mundial apresenta-se um mercado financeiro globalizado, 

diante deste panorama surge a necessidade de ter um conjunto de normas 

contábeis, com o objetivo de integração das praticas contábeis de diversos países, 

onde os demonstrativos financeiros possam ser interpretados de maneira uniforme 

pelos usuários da informação contábil e que possam auxiliar os gestores na 

comunicação e tomadas de decisão do negocio. 

O padrão de harmonização contábil foi definida pelo modelo anglo-saxônico e 

aderida a partir de 2002 pelo mercado europeu. O órgão responsável pelas normas 

contábeis é o Comitê IASB (International Accounting Standards Board). No atual 

momento esses padrões de contabilidade estão sendo praticados em quase toda 

Europa e demais países do mundo. 

A adoção as praticas internacionais de contabilidade impactou fortemente que 

no ano de 2005 ficou marcado por dois acontecimentos na área contábil nacional: a 
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criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o qual o mesmo é 

responsável por emitir os pronunciamentos brasileiros de contabilidade e a 

publicação da Deliberação numero 488 emitida pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) do Brasil, buscando a harmonização das praticas contábeis 

brasileiras com as praticas internacionais.      

Segundo a Fipecafi (2010) a área de contabilidade sempre foi influenciada 

pelos limites e critérios adotados pelo fisco, tendo em vista a pratica contábil 

adotada pelas empresas a legislação do imposto de renda, a fim de apuração de 

impostos e elaboração de demonstrativos contábeis para prestação de contas ao 

fisco. Esse acontecimento trouxe muitas contribuições e bons efeitos à área da 

contabilidade, porém limitou a evolução dos princípios fundamentais de 

contabilidade, e dificultou a adoção da pratica dos princípios contábeis corretos, já 

que a contabilidade era efetuada de maneira a atender a legislação do imposto de 

renda. 

Neste sentido, podemos concluir que a harmonização contábil tem por 

finalidade a transparência e a segurança das informações divulgadas ao público 

investidor e aos usuários externos da informação. 

 

 

2.3 Princípios Contábeis   

 

 

De acordo com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC n° 

750/93, aprovado pela resolução CFC n° 1111/07 que Dispõe sobre os Princípios de 

Contabilidade – PC, redação dada pela resolução CFC 1.282/10. Neste contexto o 

CFC considerando a necessidade de prover fundamentação apropriada para 

interpretação e aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC atribuiu à 

constituição dos PC e observância obrigatória na aplicação no exercício da profissão 

contábil.  

Diante do exposto acima, os PC demonstram a essência das doutrinas e 

teorias interligadas a Ciência Contábil, este entendimento predomina do universo 

cientifico e do profissional contábil. Diz respeito devido à contabilidade ser uma 
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ciência social e ter como objetivo o controle do patrimônio das entidades. Neste 

contexto, os princípios que sustentam a contabilidade: 

 

� Entidade: O principio da Entidade determina, que a contabilidade da entidade 

não pode ser confundida com a contabilidade dos sócios ou proprietários da 

sociedade ou instituição. O patrimônio pertence à entidade, a integralização 

de capital, patrimônios autônomos não resulta em constituição de uma nova 

entidade ou instituição, mas numa unidade de natureza econômico-contábil. 

 

� Continuidade: O princípio da Continuidade enfatiza que a Entidade continuará 

em atividade operacional no futuro, e deste modo, a mensuração e a 

conferencia dos componentes do patrimônio levam em consideração esta 

circunstância. 

 

� Oportunidade: O princípio da Oportunidade, menciona ao processo de 

mensuração e divulgação dos componentes patrimoniais da entidade para 

originar informações fidedignas e tempestivas. A falta de informações 

fidedignas e tempestivas na elaboração e exposição da informação contábil 

pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso é necessário ponderar a 

interação entre oportunidade e a confiabilidade da informação. 

 

� Principio do Registro Pelo Valor Original: O principio do Registro pelo Valor 

Original determina, que as operações da entidade devem ser reconhecidas 

inicialmente pelo valor do custo histórico, valores originais das transações, 

expressos em moeda nacional. Neste principio devem ser observadas o grau 

de mensuração distintos e combinadas, ao longo do tempo, de diferentes 

formas, segundo a resolução 1.282/10: 

 

I – Custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a 
serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos 
recursos que são entregues para adquiri-los na data da aquisição. Os 
passivos são registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos 
em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos valores em 
caixa ou equivalentes de caixa, os quais serão necessários para liquidar o 
passivo no curso normal das operações; e 
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II – Variação do custo histórico. Uma vez integrado ao patrimônio, os 
componentes patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer variações 
decorrentes dos seguintes fatores:      
 
a) Custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou 
equivalentes de caixa, os quais teriam de ser pagos se esses ativos ou 
ativos equivalentes fossem adquiridos na data ou no período das 
demonstrações contábeis. Os passivos são reconhecidos pelos valores em 
caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que seriam necessários 
para liquidar a obrigação na data ou no período das demonstrações 
contábeis; 
 
b) Valor realizável. Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou 
equivalentes de caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda em uma 
forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos valores em caixa e 
equivalentes de caixa, não descontados, que se espera seriam pagos para 
liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações da 
Entidade; 
 
c) Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado 
do fluxo futuro de entrada líquida de caixa que se espera seja gerado pelo 
item no curso normal das operações da Entidade. Os passivos são 
mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro de saída líquida de 
caixa que se espera seja necessário para liquidar o passivo no curso normal 
das operações da Entidade; 
 
d) Valor justo. É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo 
liquidado, entre partes conhecedoras, dispostas a isso, em uma transação 
sem favorecimentos; e 
 
e) Atualização monetária. Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da 
moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis mediante 
o ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes 
patrimoniais.  
 
§ 2º São resultantes da adoção da atualização monetária: 
 
I – a moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, não 
representa unidade constante em termos do poder aquisitivo; 
 
II – para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das 
transações originais, é necessário atualizar sua expressão formal em 
moeda nacional, a fim de que permaneçam substantivamente corretos os 
valores dos componentes patrimoniais e, por consequência, o do Patrimônio 
Líquido; e 
   
III – a atualização monetária não representa nova avaliação, mas tão 
somente o ajustamento dos valores originais para determinada data, 
mediante a aplicação de indexadores ou outros elementos aptos a traduzir a 
variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado período.     

 

� Principio da Competência: O principio da competência determina que as 

receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do 

período em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se 

correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. 
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� Principio da Prudência: O principio da Prudência determina a adoção do 

registro contábil do menor valor para os elementos patrimoniais de ativo e do 

maior valor para elementos patrimoniais de passivo, sempre que se 

apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das 

mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. O Princípio da 

Prudência implica o emprego de certo grau de atenção no exercício dos 

julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no 

sentido de que ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e 

despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao 

processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. 

 

Vale ressaltar, com a adoção da resolução 1.282/10 o principio da Atualização 

Monetária, foi revogado.  

      

 

2.4 Demonstrativos Financeiros 

 

 

Os demonstrativos financeiros têm por finalidade informar aos usuários 

internos e externos da organização os principais fatos e atos de um determinado 

período. 

Segundo a Fipecafi (2010), com o processo de convergência das normas 

internacionais de contabilidade, a Receita Federal do Brasil, instituiu o Regime 

Tributário de Transição (RTT), uma obrigação acessória que determina os ajuste 

contábeis necessários, sem que os aspectos tributários sejam descumpridos.  

Com edição a edição da lei n° 11.638/07, da medida provisória n° 449/08 que 

converteu a lei n° 11.941/09, com a criação dos pronunciamentos técnicos e 

interpretações do CPC define para empresas de sociedade anônima os seguintes 

demonstrativos contábeis: 
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� Balanço Patrimonial: O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que tem por 

finalidade demonstrar a posição financeira e patrimonial da organização em 

determinada data, representando uma posição estática. 

     

� Demonstração de resultado: A Demonstração de Resultado tem por finalidade 

detalhar de forma transparente aos gestores e usuários da informação 

contábil as receitas, despesas, ganhos e perdas definindo claramente o lucro 

ou prejuízo do exercício. 

 

� Demonstração de fluxo de caixa: A Demonstração de Fluxo de Caixa tem por 

finalidade demonstrar como acorrerão as variações de disponibilidades em 

um determinado período, a mesma é obrigatória pela Lei das Sociedades por 

Ações e o órgão regulamentador CFC tornou obrigatória para todas as 

sociedades sua divulgação. 

  

� Demonstração do resultado abrangente: As variações que ocorrerem no 

patrimônio liquido, como exemplo (reservas de avaliação, ajustes de 

instrumentos financeiros, variações decorrentes a operação de cambio 

oriundos a investimento no exterior que poderão transitar no futuro pelo 

resultado do período ou caso possa ocorrer de transitar diretamente para 

Lucros ou Prejuízos Acumulados, serão apresentados como outros resultados 

abrangentes dentro da Demonstração do Resultado Abrangente do período 

que ocorra o fato gerador. 

        

� Demonstração das mutações do patrimônio líquido: A DMPL evidencia a 

mutação do patrimônio liquido oriundas de operações de integralização de 

capital, resultado do exercício, ajustes provenientes de exercícios anteriores, 

provisão de dividendos, ajuste de avaliação patrimonial. Podemos citar como 

exemplo de variação da mutação interna a incorporação de reservas ao 

capital, transferência de lucros acumulados para constituição de novas 

reservas. 

    

� Demonstração do valor adicionado: O objetivo da DVA e demonstrar a riqueza 

criada pela organização e a forma que foi distribuída os recursos captados. E 
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um demonstrativo destinado a analise de evidenciar como os recursos 

capitados foram destinados à aplicação de capital e trabalho e aos entes 

públicos. 

 

� Notas explicativas (descrição das principais práticas contábeis): As notas 

explicativas têm por finalidade divulgar as informações sobre o levantamento, 

preparação dos demonstrativos financeiros e das praticas contábeis adotadas 

pela organização, que não estejam divulgadas nos demonstrativos contábeis. 

A mesma deve ser apresentada em quadros analíticos, ou através de outras 

demonstrações contábeis necessárias, sendo que seja identificada a situação 

e evolução patrimonial da organização. Podemos citar como exemplo a 

necessidade de divulgação de notas explicativas, em registros oriundos a 

ajustes de exercícios anteriores, empréstimos de capital de terceiros, 

investimentos em outras organizações, reavaliações, contingências etc.         

 

 

2.5 Sistema de Informação  

 

 

Sistema de informação é uma fonte de informação segura e eficiente para 

gestão dos negócios da organização, atendendo aos requisitos de agilidade e 

segurança do processamento da comunicação corporativa, que estão sendo 

exigidos pela competitividade econômica atual. Meireles (2001) 

Segundo Oliveira (2006), sistema é um conjunto de rotinas que contém vários 

programas e subprogramas.  

Já para Laudon;Laudon (1999), os sistemas de informação são identificados 

como um sistema de elementos inter-relacionados trabalhando juntos para que se 

consiga êxito na coleta, recuperação, processamento, armazenagem e distribuição 

de informações com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a analise e o 

processo decisório na tomada de decisões da organização.   

De acordo com Nascimento e Reginato (2007,p.66) sistema de informação 

pode ser interpretado como ferramenta de controle organizacional. 
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O sistema de informações consiste em um conjunto de elementos voltados 
ao apoio das atividades operacionais, gerenciais e decisórias na empresa. A 
eficácia das decisões pode ser afetada pela qualidade das informações, que 
por sua vez, podem ser influenciadas pela qualidade do sistema de 
informações. Estas podem ser comunicadas aos gestores por meio de 
relatórios tornados possíveis a partir da captação e do processamento de 
dados oriundos das operações realizadas pelas áreas organizacionais. 
Assim os dados são captados pelo sistema e traduzidos em informações 
sobre, por exemplo, vendas de um determinado dia, custos de produção, 
custo de operação, consumo de estoque, recebimento de clientes, compras, 
etc.  

 

Sistema pode ser apreendido como entes de mais de um elemento 

(subsistemas), os quais se agrupam para chegar a um único objetivo comum; neste 

contexto, o significado sistema pode ser aplicado a um grupo de sociedade família, 

empresa, Estado e comunidade mundial. Magalhães (2001). 

Segundo Padoveze (2009) o sistema de informação é classificado como apoio 

a vida econômico-financeira da empresa e as necessidades de avaliação de 

desempenho dos administradores internos. Os sistemas são utilizados pelas áreas 

administrativas e financeiras da empresa e pela alta administração da companhia, 

com o intuito de planejamento e controle financeiro e avaliação de desempenho dos 

negócios. 

Neste sentido, pode-se dizer que o sistema de informação pode ser 

considerado um processo de transformação de dados em informações, que servem 

como parâmetro na tomada de decisões pelos gestores da organização empresarial 

conseqüentemente proporcionando a continuidade operacional, visando à 

maximização de resultados. Rezende e Abreu (2006). 

 

 
Figura 2 – Componentes do sistema de informação. 

Fonte: [MOSCOVE, SIMKIN E BAGRANOFF, 2002, p.23]  
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2.6 Sistema de informação contábil 

 

 

Segundo Padoveze (2010), um sistema ERP ou está em uso ou pode não 

estar parametrizado de acordo com as necessidades da organização ou integrado a 

rede de departamentos da organização através de um banco de dados relacional ou 

multirelacional. A implantação de um sistema ERP pode influencia 

consideravelmente a analise de processos da organização, no treinamento da 

equipe, investimentos no setor da tecnologia da informação e soluções de novos 

métodos de trabalho, A ferramenta ERP demonstra uma arquitetura de software que 

facilita o fluxo de informações entre todos os departamentos da organização, como o 

chão de fabrica, logística, financeiro e departamento de pessoal. É um sistema 

aberto que se comunica e apresenta soluções e informações. Um banco de dados 

único, que trabalha em uma plataforma que se comunica em conjunto integrando as 

informações, consolidando todas as informações das operações realizadas no 

negocio, armazenando as mesmas em uma rede de banco de dados de sistema 

computacional. 

 

Padoveze (2010) enfatiza sobre sistema de informação: 

 

Sistema de informação de apoio às operações, tem como objetivo auxiliar 
os departamentos e atividades a executarem suas funções operacionais 
(compra, estocagem, produção, vendas, faturamento, recebimentos, 
pagamentos, qualidade, manutenção, planejamento e controle de 
produção). Os sistemas de informação de apoio à gestão preocupam -se 
com as informações necessárias para gestão econômico-financeira da 
empresa. O sistema de informação é um sistema de apoio à gestão, 
juntamente com os demais sistemas de controladoria e finanças. Os 
sistemas de informação de apoio à gestão tem como base de apoio 
informacional as informações de processo e quantitativas geradas pelos 
sistemas operacionais (PADOVEZE, 2000, p. 42).    
 
    

Com o surgimento da tecnologia da informação a contabilidade das grandes 

empresas assumiu um caminho diferente da contabilidade de décadas passadas. O 

contador, atualmente tem responsabilidade e o compromisso de adaptar as 

mudanças e fazer com sua classe de profissional seja reconhecida pela sociedade e 

os empresários de grandes organizações de forma diferenciada. Apesar da 

mudança cultural, a contabilidade necessitava de uma nova mudança para 
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continuidade das operações organizacionais, portanto o contador necessitava 

manter atualizado as novas ferramentas da tecnologia da informação oferecidas no 

mercado. (Oliveira e Vasconcelos (2005). 

Segundo Marion (2009) a escolha de um sistema contábil deve ser levado em 

consideração os seguintes pontos: as condições de necessidade administrativas, 

usuários da contabilidade, governo, instituições financeiras, funcionários, 

fornecedores etc. O autor afirma que deve ser verificado a condição do fluxo de 

caixa, sejam humanos, técnicos ou monetários. 

A contabilidade pode ser elaborada de diversas maneiras, utilizando vários 

sistemas, deste a ferramenta manual ao sistema informatizado, utilizando softwares 

dos mais básicos até os mais robusto sistêmica e conceitual. A opção em adquirir 

um sistema de informação ou outra ferramenta de gestão deverá ficar a cargo do 

profissional contábil, que em função do tamanho da organização, números de 

lançamento a serem efetuados, elementos patrimoniais a serem controlados e 

analisados, terá um peso essencial para decidir pelo sistema ideal, que juntos 

deverá conjugar as questões de agilidade e custo da informação contábil. Padoveze 

(2010). 

De acordo com Moscove, Simkin e Bagranoff, (2002) define os sistemas de 

informações como uma ferramenta gerencial vital a vida cotidiana. Para o autor os 

sistemas de informações gerenciais (SIG´s) são um tipo especial de sistema de 

informações que fornece informações sobre processos e eventos de negócios que 

afetam toda a organização. 

 

As empresas que decidem adotar um sistema ERP precisam passar por 
uma serie de etapas, desde a escolha do produto (no caso do sistema ser 
adquirido) até a implantação. Historicamente a etapa de implantação tem 
sido responsável pelo atraso e até mesmo insucesso de diversos projetos. 
As principais dificuldades encontradas na implantação referem-se às 
mudanças radicais no processos da empresa. A implantação torna-se ainda 
mais complexa quando se tenta compatibilizar as inovações nas praticas de 
negócios com o atendimento de exigências legais e fiscais de cada região e 
pais. Diante destes contextos, começaram a surgir algumas metodologias 
de implantação de sistemas ERP, que evoluem continuamente, buscando 
minimizar custos, prazos e riscos de insucesso na etapa de implantação, 
independente da região onde se localiza, porte e segmento da empresa. 
(Soares, 2005, p06). 
 

Segundo STAIR e REYNOLDS 2002, um sistema de informação gerencial 

SIG compreende uma compilação organizada de pessoas, planejamento, 
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procedimentos, software, banco de dados e dispositivos que fornecem informação 

rotineira aos gestores e aos usuários da informação subsidiando o auxilio na tomada 

de decisão. As áreas fins da organização que recebem a informação estão 

conectadas aos departamentos de Marketing, produção, finanças e outras áreas 

funcionais recebem suporte de sistemas de informação gerencial e estão ligados 

através de um banco de dados comum na organização. 

O sistema SIC de acordo com Moscove, Simkin e Bagranoff, (2002), se 

reunia apenas na coleta, geração da informação e transmissão para os usuários 

internos e externos da informação contábil. Cada departamento da organização 

mantém em sua base de dados um subsistema de informações separado.  

Em resumo o autor define o SIC como um subsistema de informação que é 

utilizado na organização para integrar dados de todos os departamentos da 

organização.  

A definição de um sistema contabil descrita por Moscove, Simkin e Bagranoff 

pode ser entendida pela figura de Davenport na pagina seguinte: 

 

 
Figura 3 – Estrutura típica de funcionamento de um ERP. 

Davenport, (1998, P.316)  
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2.7 Controle Interno 

 

 

A aplicação do controle interno consiste na verificação dos procedimentos 

contábeis adotados pelos usuários da informação contábil se estão de acordo com 

as normas internas vigentes. Um controle interno pode ser definido como 

instrumento que irá medir e avaliar o desempenho da organização, buscando com 

isso detectar e evitar possíveis prejuízos e erros de processos de contabilização 

tendo atenção principal nas áreas de maiores riscos. 

Segundo o autor Almeida (2007), o controle interno representa em uma 

organização o conjunto de processos, técnicas ou rotinas com objetivos principais  

de proteger o patrimônio da organização, produzir informativos contábeis fidedignos 

e transparentes e ajudar a gestores na continuação operacional ordenada dos 

negócios da empresa.   

De acordo com Franco e Marra (1991), os objetivos principais do controle 

interno são; Fornecer dados confiáveis a contabilidade e verificar a exatidão da 

escrituração contábil, evitar erros na escrituração dos dados contábeis, e se 

ocorridos identifica-los imediatamente. Essas informações estão aplicam-se no 

sistema contábil e financeiro. Se instituídos em outras áreas operacionais da 

organização, como administrativa, chão de fabrica, ou expedição etc., outras 

informações serão identificadas, mas todos podem ser resumidos em um só. 

Proteger o patrimônio da organização.   

O Controle interno é um dos pilares do gerenciamento de uma organização ao 

qual objetiva a maximização de lucros por meio de redução de custos. Assim para 

que esse controle seja eficaz temos a seguinte definição de Attie (2000, p.114): 

 

Um sistema de controle interno bem desenvolvido pode incluir o controle 
orçamentário, custos-padrão, relatórios operacionais periódicos, análises 
estatísticas, programas de treinamento de pessoal e, inclusive, auditoria 
interna. Pode também, por conveniência, abranger atividades em outros 
campos, como, por exemplo, estudo de tempos e movimentos, e controle de 
qualidade. 
 

A definição de controle segundo Dias (2008, pág 3), define controle interno da 

seguinte forma:  
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O sistema de controles internos adotado em uma organização representa o 
conjunto de procedimentos ou atos que possibilitem segurança quanto aos 
aspectos lógicos e técnicos do processo, identificando, através de sua 
adoção, o cumprimento das linhas hierárquicas de autoridade limite de 
alçada estabelecida e efetiva execução de fluxo de processamento das 
operações. 

 

Controle interno é um dos campos de ação da auditoria que visa assegurar a 

exatidão e a integridade dos registros contábeis.  (Januzzi, 2000; Nasi, 2002). 

Segundo NASCIMENTO; OTT; SILVA. (2007) a auditoria de sistema é uma 

fonte de geração de informação ao qual depende, em grande parte, dos controles 

internos da organização, que visam, à criação de controles a fim de evitar falhas ou 

mesmo fraudes nas atividades da organização, gerando relatórios com as 

informações fidedignas por meio do sistema de informação da empresa.  

Conforme Almeida (2003), com o surgimento de novos negócios, os gestores 

visualizaram que não tinham mais condições de acompanhar e supervisionar as 

atividades operacionais da organização. Neste sentido, surgiu a necessidade de 

aprimorar os controles internos. A implantação dos controles internos e aplicação 

das normas e procedimento não adiantavam sem acompanhamento na rotina dos 

processos. 

De acordo com Attie (2000) A auditoria interna é solicitada com intuito de 

ajudar os gestores da organização, a efetuarem as prestações de contas, 

oferecendo analises, avaliações, recomendações, acessórias e pareceres 

detalhados sobre as operações examinadas no processo. Attie afirma como 

finalidade de auditoria interna: 

 

A empresa visando resguardar e salvaguardar seus interesses constituiu, 
por política a auditoria interna, que tem por finalidade fornecer aos 
administradores, em todos os níveis, informações que os auxiliem a 
controlar as operações e atividades pelas quais são responsáveis 
(2007,p.18). 

  

 Almeida (2003) afirma que auditor interno é um funcionário da organização, e 

dentro da organização ele não deve estar delegando funções aqueles cujo o 

trabalho esta sendo examinado. Alem disso, o auditor interno não deve desenvolver 

trabalhos que ele possa vir examinar, para que não ocorra a interferência de sua 

independência.  
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2.8 Contabilidade Gerencial 

 

 

A contabilidade gerencial é responsável por fornecer relatórios de todos os 

departamentos da organização, de forma transparente para que possa auxiliar os 

gestores na tomada de decisão. Através destes relatórios o profissional contábil 

efetua planejamentos e propõe metas para implantação de uma boa gestão dos 

resultados esperados pela organização. 

Já Marion (2003) enfatiza que a contabilidade gerencial auxilia a 

administração a tomar decisões com base nos demonstrativos financeiros, através 

da coleta de informações econômicas, mensurando os monetariamente, registrando 

os e sumarizando os em forma de relatórios, ou através de comunicados que 

contribuem para melhor tomada de decisão. 

Moscove (2002) enfatiza dois ambientes do sistema de informações 

contábeis: contabilidade financeira e contabilidade gerencial. A contabilidade 

financeira é a responsável por atender os usuários externos da organização. A 

contabilidade gerencial é responsável por atender, prioritariamente, o usuário da 

informação interna; representa atividades com contabilidade de custos, orçamento e 

estudo de sistemas. 

Segundo PADOVEZE (2009) A contabilidade Gerencial está ligada à 

necessidade de informações para planejamento, controle, avaliação de desempenho 

e tomada de decisão.  

De acordo com o Iudícibus podemos compreender contabilidade gerencial: 

 

A Contabilidade Gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como 
um enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis 
já conhecidos e tratados na Contabilidade Financeira, na Contabilidade de 
Custos, na Análise Financeira e de Balanços, etc, colocados numa 
perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de 
apresentação e classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes 
das entidades em seu processo decisório (IUDÍCIBUS 1998, p. 21). A 
contabilidade Gerencial, num sentido mais profundo, esta voltada única e 
exclusivamente para a administração da empresa, procurando suprir 
informações que se encaixem de maneira valida e efetiva no modelo 
decisório do administrador. (IUDÍCIBUS 1998, p. 21).  
 

Outro conceito a cerca da contabilidade gerencial é descrito por IUDICIBUS, 

(1998). A contabilidade gerencial absorve superficialmente conceitos e técnicas da 



 36

contabilidade financeira, contabilidade de custos e nas demais ramificações da 

contabilidade. Seus objetivos é trazer informações para os gerentes na tomada de 

decisão, por meio de relatórios analíticos com um elevado grau de detalhamento.  

Neste contexto os autores Fernandes, Klann e Figueiredo (2008) definem a 

Contabilidade Gerencial da seguinte forma: 

 

“Contabilidade gerencial, num sentido mais profundo, está voltada única e 
exclusivamente para a administração da empresa, procurando suprir 
informações que se encaixem de maneira válida e efetiva no modelo 
decisório do administrador.” 
  

A Contabilidade gerencial não é seguida por nenhuma legislação específica, 

devido à maior liberdade para elaboração de seus relatórios (OLIVEIRA; PEREZ 

JÚNIOR, 2007).  

 

 

2.9 Plano de Contas 

 

 

Padoveze (2010) define o conceito de plano de contas como o conjunto de 

contas criado pelo profissional contábil, com o objetivo de atender as necessidades 

das operações da organização decorrente a eventos econômicos, de forma a 

possibilitar a construção e geração de informativos contábeis para atender a todos 

os usuários da informação contábil. 

Segundo Marion (2009) define plano de contas como aglutinação ordenado 

de contas que são movimentadas pela contabilidade dentro da organização. O autor 

afirma que cada organização define seu próprio plano de contas de acordo com o 

segmento da empresa e em razão do porte (micro empresa, media ou grande porte). 

Portanto o plano de contas deve registrar as contas que devem ser movimentadas 

pela contabilidade em decorrência a operação da empresa, ou mesmo que não 

sejam movimentadas no presente, poderão acorrer operações que podem ser 

utilizadas no futuro.  

No atual momento o plano de contas é numerado e codificado através do 

softwares que atende as necessidades da organização, facilitando o processo de 
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contabilização através de processo mecânicos ou processos eletrônicos. (Marion 

2009).  

A resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) n° 1.418/12 aprova a 

ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

Nesta resolução define-se o plano de contas simplificado para atender as 

necessidades da empresa, abaixo quadro demonstrativo.  

 

 

 

 

 



 38

 

 

 

 



 39
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2.10  Banco de dados 

 

 

O banco de dados é um local de armazenamento de dados para gerir 

informações para a posterior recuperação ou atualização das mesmas pelos 

usuários da informação. Sua característica é evitar a perda de dados por falhas no 

sistema, acessos não autorizados e qualquer tipo de erros do sistema 

(TANENBAUM, 2000).  

Segundo Moscove (2002), a conceituação do termo “banco de dados” é dada 

de forma a explicar a questão de que os arquivos são armazenados para haja a 

troca de informação entre os mesmos, formando assim um conjunto de dados que 

estão inter-relacionados em uma mesma base. 

Já o Autor Date (2000) define o banco de dados como um sistema de 

manutenção de registros por computador. O objetivo deste banco de dados é manter 

os registros e disponibilizar quando solicitados. Estes registros ficam gravados em 

arquivos estruturados.  

Desta forma podemos concluir a estrutura de um banco de dados como um 

conjunto de dados relacionados armazenados juntos, sem redundâncias nocivas ou 

desnecessárias, que absorve os dados e os organizam no ambiente da organização 

(CANTU, 2005) 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Tipos de pesquisa 

 

 

A Pesquisa toma como base à taxonomia apresentada por Vergara (2004) 

que a qualifica em relação a dois aspectos, quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva e explicativa. Quanto 

aos meios define-se o trabalho como pesquisa documental, bibliográfica e de estudo 

de caso. 

 

 

3.2 Quanto aos fins 

 

 

Pesquisa descritiva segundo GIL (1999) destaca que este modelo, determina 

como principal objetivo as características de uma determinada população ou  

fenômeno, a ser aplicado no desenvolvimento do trabalho estabelecendo as 

conexões entre as variáveis. O presente trabalho descreve as principais 

contribuições que o Sistema Integrado de Gestão (SIG) oferece a Papyrus 

Contabilidade.  

Pesquisa explicativa, de acordo com GIL (1999), ressalta que este modelo de 

pesquisa aponta identificar as variáveis que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos, justificando os motivos. Diante do exposto, o presente 

trabalho demonstra como ocorre a integração do sistema contábil em uma 

organização. 

 

 

 



 42

3.3 Quanto aos meios 

 

 

A metodologia aplicada para a pesquisa documental segundo GIL (1999), 

baseia em informações que ainda não ganharam uma amostra de analise e 

tratamento de dados analíticos ou que podem ser reescritos de acordo com os 

objetivos de pesquisa. As informações obtidas foram através dos usuários da 

informação, registro do processo e recursos que garantem á funcionalidade do 

sistema para geração da informação contábil. 

A pesquisa aplicada neste estudo foi bibliográfica, por ter sido realizada por 

meio de materiais publicados em jornais, revistas, fontes bibliográficas, redes de 

comunicação, material disponível ao público. 

Assim Vergara define uma pesquisa bibliográfica – “é o estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.” (VERGARA, 2005, p.48) 

O estudo de caso pretende identificar as vantagens que o Sistema Integrado 

proporciona ao escritório contábil Papyrus Contabilidade. 

De acordo com Brayne, Herman e Shoutheete (1977) asseguram que o 

estudo de caso releva sua importância por reunir informações profundas e 

detalhadas com  objetivo de entender a totalidade do caso. A riqueza das 

informações detalhadas auxilia num maior conhecimento e numa possível resolução 

de problemas relacionados ao assunto estudado.  

Neste contexto GIL (1999), salienta que o estudo de caso é marcado pelo 

estudo intenso e extenuante de um ou de poucos elementos, de maneira a permitir 

informações amplas e detalhadas do mesmo, tarefa praticamente impossível 

mediante os outros tipos de delineamentos considerados.   

 

 

3.4 Abordagem qualitativa  

 

 

Segundo Richardson (1999) comenta que os estudos que aplicam uma 

metodologia qualitativa podem apresentar a complexidade de determinado problema 
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de pesquisa a ser estudado, analisar a influência de certas variáveis, abranger e 

coordenar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. Nesta pesquisa 

concebem análises mais detalhadas em relação ao fenômeno que esta sendo 

pesquisado e estudado.  

Podemos citar como exemplo de uma pesquisa qualitativa em contabilidade, a 

análise dos reflexos da utilização dos demonstrativos contábeis no processo de 

gestão e auxilio na tomada de decisão de uma entidade sem fins lucrativos. 

Segundo a autora Beuren (2012) a contabilidade apesar de lidar intensamente 

com números ela é uma ciência social o que justifica a utilização da abordagem 

qualitativa. 

 

“Na Contabilidade, é bastante comum o uso da abordagem qualitativa como 
tipologia de pesquisa. Cabe lembrar que, apesar de a Contabilidade lidar 
intensamente com números, ela é uma ciência social, e não uma ciência 
exata como alguns poderiam pensar, o que justifica a relevância do uso da 
abordagem qualitativa.” (Beuren, 2012, p. 92) 

 

Essa tipologia de pesquisa é primordial no aprofundamento de questões 

relacionadas ao desenvolvimento da contabilidade, seja no âmbito teórico ou pratico. 

Foram realizados estudos da qualidade da informação gerada pelo sistema de 

informação do escritório descrevendo as praticas operacionais no que tange a 

prestação de serviços com eficiência e eficácia por meio do estudo de caso. 

  

 

3.5 Universo e amostra da pesquisa 

 

 

O estudo de caso foi realizado em um escritório de contabilidade na cidade de 

Belo Horizonte. O escritório escolhido para o estudo utiliza um sistema integrado que 

gera informações relevantes para a organização. Neste estudo, foi obtido 

informações e auxilio dos diretores e colaboradores da organização que dispôs 

prestar todas as informações necessárias para coleta de dados ao estudo de caso. 

Diante do exposto, a organização Papyrus Contabilidade tem como uma das metas 

no seu projeto de prestação de serviço o investimento intensivo em ferramentas 

tecnológicas. 
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3.6 Análise dos dados 

 

 

Através dos dados levantados por meio do estudo de caso, pretende-se 

identificar os pontos fortes e fracos obtidos na utilização do software alterdata no 

escritório contábil. 

Segundo GIL (1999) a análise de dados tem como escopo a organização e 

padronização dos dados de forma que liberem as respostas ao problema de 

pesquisa proposto para conclusão do estudo de caso. 

 

 

3.7 Tratamento dos dados 

 

 

A mensuração dos dados foi feita de forma a alcançar os objetivos da 

pesquisa, executando dentro da empresa pesquisas, por meio de estudo do sistema 

que pretende identificar as vantagens e desvantagens obtidas pelo Sistema 

Integrado de Gestão (SIG) Alterdata, e as principais dificuldades no que tange a 

integração as informações.  

 

 

3.8 Limitação do estudo 

 

 

Este trabalho não está limitado à continuidade da organização, até mesmo o 

sistema integrado vem passando por adaptações através de constantes mudanças 

implantadas pelo fisco. As informações fornecidas pelos usuários podem ser falhas, 

por não estarem preparadas sobre o assunto abordado, com isso informações 

relevantes no que diz respeito ao estudo de caso podem não ser reveladas. 

Informações podem ser negadas pela administração da organização pelo fato 

de poder comprometê-la. O tempo destinado à realização do estudo, também 

poderá ser um fator fundamental no resultado do trabalho. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

 

4.1 Sistema Integrado de Gestão (SIG) Papyrus 

 

 

Conforme já conceituado no referencial teórico, o Sistema Integrado de 

Gestão (SIG) é um sistema que integra os departamentos de uma organização.  

Este tipo de sistema é o utilizado atualmente pela Papyrus Contabilidade. No 

SIG cada departamento possui um banco de dados específico e para que haja uma 

integração das informações inseridas, é necessário a intervenção de um funcionário.  

Vale ressaltar, que para a área de Tecnologia da Informação (TI) todo 

colaborador que executa rotinas no sistema, é chamado de usuário. Desta forma, 

este estudo adota este termo daqui por diante.  

A implantação do Sistema Integração de Gestão (SIG), software desenvolvido 

pela empresa Alterdata e adquirido pela Papyrus Contabilidade em 2011,  teve como 

principal objetivo a integração das informações de forma a tornar o processo mais 

ágil, menos susceptível a erros, reduzindo retrabalhos e auxiliando os usuários na 

otimização do tempo para o fechamento contábil. 

Destaca-se que o SIG atua nos processos dos seguintes departamentos: 

fiscal, pessoal e contábil. Para cada um destes processos o SIG tem uma aplicação 

específica ao qual se denomina tecnicamente como módulos. Cada um dos módulos 

trata o processo específico ao qual é destinado e diante de um comando do usuário 

estes módulos integram as informações captadas e tratadas por cada um. 

Diante do exposto, os próximos tópicos apresentam cada um dos módulos.  

 

 

4.1.1 Modulo Fiscal  

 

Módulo que coleta as informações da área fiscal.  
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4.1.2 Cadastro dados mestres clientes e fornecedores 

 

O cadastramento de clientes e fornecedores é feito dentro do módulo fiscal 

por meio do submódulo de cadastro.   

Para todo cliente ou fornecedor cadastrado o CNPJ é adotado como 

informação chave, ou seja, unívoca, que não permite repetição. Isso garante que 

não haja cadastro de fornecedores e clientes duplicadas e facilitar a localização no 

momento da digitação da nota. 

Na tela abaixo demonstra o cadastro de um cliente:  

 

Figura 4 - Tela cadastro de clientes 

 
Fonte: Sistema Alterdata 
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Vale ressaltar, que outras informações importantes também são inseridas 

nesta etapa: endereço, telefone, e-mail, inscrição estadual, dentre outros.  

  A próxima tela demonstra a confiabilidade do sistema ao se tentar cadastrar 

um fornecedor que já esta na base de dados: 

 

Figura 5 - Tela cadastro de fornecedores 

 
 

Fonte: Sistema Alterdata 
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4.1.3 Escrituração das notas fiscais 

 

O módulo fiscal é responsável também por escriturar notas fiscais de entrada 

e saída, ou seja compra e venda e ainda apurar os impostos. 

Pode se dizer que 95% dos clientes da Papyrus são contemplados pelo 

processo de nota fiscal eletrônica NFe. Sendo assim, as notas fiscais são recebidas 

fisicamente e eletronicamente. Para este último o meio utilizado é o e-mail que 

recepciona um arquivo que tecnicamente é definido com XML.  

 

XML 

 

Compreende em um arquivo que contempla todas as informações de uma 

nota fiscal física, ou seja, impressa em papel. 

Recepcionando este XML por e-mail é possível importar este arquivo pelo SIG 

da Papyrus. Desta forma o módulo fiscal disponibiliza uma opção de importação que 

otimiza o tempo do usuário, haja vista que torna-se desnecessário a digitação das 

informações.  

Vale ressaltar, que quando uma organização emite uma nota fiscal eletrônica, 

este XML é validado pela Receita Estadual do Estado onde a organização está  

sediada. Sendo assim, a nota fiscal só é emitida se os dados constantes no XML 

forem válidos.  

Ao recepcionar uma NF-e a empresa receptora consulta a autenticidade da 

nota junto ao site da Receita Estadual do emissor. Isso garante que os dados do 

XML, que são os mesmos da nota fiscal impressa, podem ser importados com 

confiabilidade.  

Abaixo se demonstra a importação do arquivo XML no software Alterdata. 
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Figura 6 - Tela importador XML 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

Nesta tela, informa-se o código da empresa desejada, referência, o período 

de competência da informação e o diretório onde esta gravado o XML destinado a 

importação: 

 

Seleção da empresa:  

 

Período:  

 

Referencia:   

 

Diretório:   

 

XML x Nota fiscal eletrônica impressa 

 

Abaixo telas que demonstra o arquivo XML enviado pelo cliente e o respectivo 

documento fiscal. 
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Figura 7 - Tela arquivo XML 

Número da Nota fiscal 

Dados do 
Emitente 
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Dados do 
Comprador 

Dados 
do 

Produto 

Valores da 
Nota Fiscal 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Figura 8 - Tela nota fiscal eletrônica 

 

Fonte: Sistema Alterdata - Adaptado pelo autor. 

Resposta 
do Fisco 

Número da Nota fiscal 

Dados do 
Emitente 
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Escrituração Fiscal  

 

Com a importação dos dados constantes no XML são originados os 

lançamentos fiscais.  

 

Figura 9 - Tela escrituração da nota fiscal 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

 

Conferencia de dados 

 

Concluído o processo de importação é feito a conferencia dos dados. O 

software Alterdata não garante a total integridade das informações importadas 

devido às particularidades da legislação, então, nesta etapa os dados importados, 
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são confrontados, com as notas fiscais físicas, de forma a garantir a integridade da 

informação. 

 

Apuração do tributo 

 

O sistema efetua a apuração dos tributos de acordo com o segmento da 

atividade da empresa (prestador de serviço, indústria ou comércio).  

Uma novidade no software é a conectividade com o sistema da Receita 

Federal, que preenche automaticamente os dados da apuração do tributo do 

Simples Nacional, eliminando retrabalhos e minimizando erros e conectando os 

dados diretamente a base da Receita Federal.  

 

Figura 10 - Tela apuração tributo Simples Nacional 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

                          

A tela abaixo demonstra a conexão do sistema Alterdata com o site da 

Receita Federal ao selecionar a opção preenchimento a DAS (Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional) no Site. Necessário o preenchimento do CNPJ 

(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), CPF (Cadastro Pessoas Físicas) do 

representante legal da empresa, e código de acesso do simples nacional. Abaixo 

tela que demonstra o preenchimento dos respectivos campos.   
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Figura 11 - Tela conexão sistema Alterdata e Receita Federal do Brasil 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

Concluído o processo de conexão, o software importa todos os dados do 

sistema fiscal para base do sistema da receita federal, para apuração do tributo do 

simples nacional. Abaixo tela que demonstra o faturamento obtido e competência da 

apuração do tributo. 

 

    Figura 12 - Tela conexão dados do sistema Alterdata fiscal para Receita Federal do Brasil 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

 



 56

Neste sentido, o programa da receita gera o valor do imposto a ser recolhido, 

abaixo tela que demonstra o valor do tributo a ser recolhido para a união federal.   

Figura 13 – Tela geração do tributo simples nacional 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

 

4.1.4 Ferramenta NFE Estoque Alterdata 

 

Sub-modulo fiscal responsável por arquivar as informações digitais de notas 

fiscais recebidas dos fornecedores e das notas fiscais emitidas para os clientes.  

A Papyrus oferece aos seus clientes o serviço de armazenamento deste 

arquivo XML por um período de 6 anos juntamente com a com a digitalização da 

nota física.  

A consulta da nota fiscal é feita através do site da ALTERDATA, através de 

um “login” e senha, onde é possível verificar por meio de filtros as notas fiscais de 

compras, vendas e conhecimento de transportes eletrônicos. 
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Figura 14 – Tela Consulta Notas Fiscais Recebidas Compras 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
 

 

  Figura 15 – Tela Consulta notas fiscais de vendas 

 

     Fonte: Sistema Alterdata 
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Figura 16 – Tela Consulta Conhecimentos de transporte Eletrônicos. 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
                     

Este módulo oferece o download dos arquivos digitais e a copia digitalizadas 

das respectivas notas fiscais de maneira simplificada, sendo possível filtrar os dados 

por um determinado período já armazenadas, afim que possa atender a possíveis 

fiscalizações de maneira agilizada. 

 

Figura 17 – Tela Download dos arquivos 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Esta Ferramenta oferece o usuário da informação a possibilidade dos envios 

dos arquivos através de correio eletrônico, diretamente do portal da NF-stock. 

 
Figura 18 – Tela Envio das notas fiscais por e-mail. 

  

Fonte: Sistema Alterdata 

     

4.1.5 Obrigações Acessórias 

 

Após a escrituração, conferencia das informações e apurações dos impostos 

o setor de controladoria fica responsável por efetuar a auditoria nas escriturações e 

conferencia dos tributos apurados, após este procedimento o setor fica responsável 

por enviar as obrigações acessórias ao fisco. 

As informações utilizadas para o envio das obrigações acessórias são uma 

seleção dos dados exigidos em cada obrigação acessória. O sistema vai transformar 

os dados da escritução fiscal em um arquivo TXT de acordo com a legislação 

vigente que impera sobre as obrigações acessórias. Este arquivo TXT contempla as 

informações da nota fiscal eletrônica, que são encaminhas nas obrigações 

acessórias SPED CONTRIBUIÇÕES e SPED ICMS.  Abaixo exemplo de um arquivo 

TXT. 
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Figura 19 – Arquivo TXT 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
Figura 20 – Sped Contribuições e Sped ICMS 

 

 

 
    
T
e
l
a
 
F 

Fonte: Sistema Alterdata 

 

4.1.6 Integração com o modulo contábil  

 

Após serem feitas todas as rotinas operacionais, os lançamentos fiscais já 

estão aptos a serem importados no modulo contábil. A importação é efetuada por 

meio de uma parametrização dos lançamentos fiscais. Abaixo constam os 

procedimentos para a importação dos lotes fiscais no modulo contábil.  
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Figura 21 – Tela parametrização lançamento automático departamento fiscal 
 

 
 

Fonte: Sistema Alterdata 

 

 Após a geração do lançamento contábil é necessário fazer a vinculação do 

lançamento ao tipo de operação fiscal. 

 

Figura 22 – Tela vinculação lançamento automático departamento fiscal 
 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

 Após serem parametrizados todos as operações fiscais e vinculados os 

lançamentos automáticos é efetuado a integração do modulo fiscal junto ao modulo 

contábil. 
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Figura 23 – Tela importação de lançamentos fiscais 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

4.2  Modulo Pessoal  

 

 

Módulo que coleta os dados relativos aos colaboradores e gera as informações 

exigidas pelos órgãos fiscais.  

 

 

4.2.1 Principais funções operacionais  

 

O departamento de pessoal é responsável por elaborar a folha de pagamento, 

admissão, férias, rescisão e apuração de impostos incidentes sobre a folha dos 

clientes. A informação é encaminhada pelo cliente através do cartão de ponto, 

checklist de admissão e rescisão, solicitação de provisão de férias. Recebida as 

informações o colaborador insere no modulo Alterdata DP, de forma manual para 

geração dos eventos da folha de pagamento. Abaixo tela que demonstra o cadastro 

do funcionário e os eventos originados na folha de pagamento. No cadastro dos 
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eventos são lançados apenas os eventos de natureza variável, por exemplo: 

diferença salarial, desconto assistência médica, uma vez que os eventos de 

natureza fixa estão informados no cadastro do funcionário, exemplo: salário base, 

desconto adiantamento de salário, desconto vale transporte. Abaixo tela que 

demonstra o cadastro das informações. 

 

Figura 24 – Tela cadastro de funcionários 

 

    Fonte: Sistema Alterdata 

 

Figura 25 – Tela cadastro de eventos natureza fixa folha de pagamento 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Figura 26 – Tela cadastro de eventos natureza variável folha de pagamento 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
 

Finalizado o processo da folha é necessário que seja gerado os arquivos 

digitais com as informações a serem enviadas para o Ministerio da Previdência 

Social. Por meio das declarações Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED), Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), Guia de 

Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS) e Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS 

e Informações à Previdência Social (SEFIP). Abaixo um exemplo de geração do 

arquivo RAIS. 

 

Figura 27 – Tela geração arquivo caged 

 
Fonte: Sistema Alterdata 
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Mês de competência:  

 

Tipo do arquivo:  

 

Diretório do arquivo:  

 

 

Figura 28 – Tela geração arquivo dirf 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
 

Referencia:  

 

Dados:  

 



 66

Diretório arquivo:   

 

 

Figura 29 – Tela geração arquivo gfip 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
 
 

 Tipo arquivo:  
 
 

Tipo relatório:  
 
 

Diretório arquivo:    
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Figura 30 – Tela geração arquivo rais 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

Tipo Arquivo:  

 

Referencia:  

 

Diretório Arquivo:   

 

Após serem finalizados os procedimentos de fechamento de folha e 

transmissão das obrigações acessórias, o departamento contábil já está apto a fazer 

a integração do modulo Pessoal. A parametrização da integração folha acontece da 

seguinte forma: 

1° No módulo contábil é criado o lançamento automático, ao qual é 

direcionada a conta de débito, crédito e histórico. 

 

Figura 31 – Tela parametrização lançamento automático departamento pessoal  

 
Fonte: Sistema Alterdata 
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2° No modulo Pessoal é vinculado ao evento o lançamento automático que 

deve ser efetuado: 

 

Figura 32 – Tela vinculação lançamento automático departamento pessoal  

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

3° E por ultimo no departamento contábil é efetuado a integração do lote 

gerado no departamento pessoal. 

 

Figura 33 – Tela importação de lançamentos departamento pessoal 

 
Fonte: Sistema Alterdata 
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4.3 Modulo Contábil   

 

 

4.3.1 Principais funções operacionais  

 

O departamento contábil é responsável por elaborar os relatórios gerenciais, 

para acompanhamento dos desempenhos operacionais de seus clientes. O 

processo se inicia com a conferência dos documentos encaminhados pelo cliente, 

por exemplo: Extratos bancários, aplicação financeira, contratos de empréstimos, 

boletim caixa, guias com comprovantes de pagamento, relatórios de recebimento, 

relatório de contas pagas, e demais despesa operacionais. Após este procedimento 

é feito a classificação da documentação e posteriormente a digitação no modulo 

contábil. 

A classificação da documentação se inicia pela identificação e mensuração 

das transações efetuadas pela organização, documentação encaminhada pelo 

cliente conforme mencionado no parágrafo acima. Os lançamentos contábeis são 

efetuados pelo profissional contábil, com o objetivo de demonstrar a evolução 

patrimonial da entidade e também para demonstrar se a empresa está obtendo lucro 

ou prejuízo. A seguir e demonstrado exemplos de lançamentos contábeis de uma 

organização, através das informações levantadas pelo extrato bancário enviado pelo 

cliente. 

 

Figura 34 – Tela extrato bancário 
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Fonte: Sistema Alterdata 

 

 

Figura 35 – Tela cadastro lançamento contábil  

 

    Fonte: Sistema Alterdata 
 

Figura 36 – Tela inserir lançamento contábil  

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Figura 37 – Tela lançamento contábil recebimento clientes  

 

Fonte: Sistema Alterdata 
 

 
Figura 38 – Tela lançamento contábil pagamento de salário 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Figura 39 – Tela lançamento contábil pagamento de tarifa bancaria 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
 
 

Na figura abaixo se demonstra a contabilização da provisão da energia 

elétrica e o respectivo pagamento da despesa. 

 

Figura 40 – Tela documento energia elétrica 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Figura 41 – Tela provisão despesa energia elétrica 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
 
 

Figura 42 – Tela pagamento despesa energia elétrica 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Cada entidade deve relacionar e codificar todas as contas analíticas e 

sintéticas em um plano de contas completo. Este plano de contas deve ser inserido 

no sistema operacional de forma a permitir os registros contábeis. 

 

Figura 43 – Tela Cadastro plano de contas  

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 
Nesta tela será configurada a máscara, classificação do plano. Essa 

configuração servirá para definir os níveis das contas no sistema, onde cada uma irá 

entrar. Conforme Exemplo Abaixo: 

1 – Ativo 

1-1 – Circulante 

1-1-01 – Disponível 

1-1-01-01 – Numerário de Caixa 

1-1-01-01-01 – Caixa 

1-1-01-02 – Conta Banco Movimento 

1-1-01-02-01 – Banco Itaú 

1-1-01-02-02 – Banco Real 

1-1-01-02-03 – Banco HSBC 

 



 75

Figura 44 – Tela Cadastro plano de contas definição dos níveis 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 
A aba Definição é um das mais importantes no cadastro de Plano de Contas. 

Pois é através dela que iremos definir os Níveis dentro do Sistema. O Nível do 

ATIVO e PASSIVO não podem ser alterados ativo sempre 1 e passivo sempre 2. 

Nível do Disponível será vinculado nessa tela para mostrar a disponibilidade da 

empresa ao imprimir o relatório contábil. Nível do Patrimônio Líquido definirá a conta 

sintética do grupo Patrimônio Líquido. Que irá mostrar no Relatório Balanço a conta 

passivo a descoberto, quando o Patrimônio líquido for negativo. 

Vale ressaltar que de acordo com as resoluções CFC 847/1999 e CFC 

1.049/2005, quando o Patrimônio Líquido possui um valor negativo, ou seja, quando 

o valor das obrigações para com terceiros é superior ao valor dos ativos, utiliza-se a 

expressão Passivo a Descoberto.  

Esta resolução foi revogada a partir de 02.06.2010, pela Resolução CFC 

1.283/2010. Para as demonstrações contábeis encerradas a partir da publicação do 

novo texto normativo, não será mais necessário alterar a nomenclatura do 

Patrimônio Líquido quando ele se tornar negativo. 

O sistema contábil Alterdata já está preparado para emitir o Balanço de 

acordo com esta nova resolução. Para isto, deverá ser desabilitada na tela de 

emissão do balanço a utilização da opção passivo descoberto nível passivo 

lembrando que como a nossa legislação é alterada constantemente, antes de 

efetuar essa configuração, é necessário consultar a legislação vigente.  
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Em relação às contas de resultado, neste ponto, temos a possibilidade de 

padronizar as contas de resultado utilizada por esse plano de contas. Essas contas 

serão utilizadas ao fazer o encerramento do Exercício. 

Depois de cadastrar as informações mencionadas acima, podemos selecionar 

o plano e clicarmos na palavra contas acima dos botões de atalho, para 

visualizarmos as contas do plano de contas. Abaixo tela. 

 

Figura 45 – Tela Cadastro modelos plano de contas  

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

Figura 46 – Tela Cadastro de contas  

 
Fonte: Sistema Alterdata 
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Ao selecionar no ícone de novo cadastro ou editar, podemos criar novas 

contas ou editar contas já existentes no plano de contas, abaixo tela explicativa ao 

ser selecionado as opções. 

 

Figura 47 – Tela Cadastro de contas e alteração  

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

Concluído o processo de classificação e digitação dos documentos 

contábeis, o usuário necessita efetuar a integração dos módulos fiscal e pessoal, 

que será detalhada nos tópicos adiante. 

 Concluído os procedimentos o colaborador necessita efetuar toda 

conciliação das contas contábeis da empresa, para elaboração dos demonstrativos 

contábeis. O desempenho do cliente é avaliado através dos relatórios contábeis 

disponibilizados pelo software, por exemplo: Balanço Patrimonial (BP), 

Demonstração do Resultado (DR), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Índices de liquidez, 

informativos essenciais para os gestores na tomada de decisão. 
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Figura 48 – Tela geração de livros e relatórios contábeis 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
 

 O próprio departamento é responsável por transmitir o SPED CONTABIL 

dos clientes obrigados pela legislação fiscal vigente. 

 

Figura 49 – Tela geração SPED e FCONT Contábil 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Figura 50 – Tela geração SPED e FCONT Contábil pré-validador 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

Período:   

 

Seleção empresa:  

 

Diretório arquivo:  

 

 

4.4 Recursos sistêmicos que garantem a fidelidade das informações   

 

 

O Sistema Alterdata possui uma ferramenta de auditoria, para saber 

exatamente quem fez qual movimentação no sistema. Esta ferramenta possibilita o 

controle das informações que estão sendo geradas no sistema contábil. 

Além das informações das informações geradas, o modulo de auditoria do 

sistema possibilita controlar as alterações, avisos, erros e exclusão de lançamentos. 
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Tais informações são fundamentais para a localização de possíveis erros no 

sistema. 

 

Figura 51 – Tela Informações do sistema 

 
                                           Fonte: Sistema Alterdata 

 

O controle é feito por usuários do sistema, usuário da maquina, usuário do 

Windows e sistema de origem, possibilitando gerenciar a forma de alimentação do 

sistema. 

Os lançamentos são identificados por meio de um log com um número do 

documento, data e também qual usuário fez alteração, exclusão ou inclusão. 

Vejamos abaixo um exemplo de log de cancelamento de lançamento: 
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Figura 52 – Tela de log. do sistema 

 

Fonte: Sistema Alterdata 

 

Os módulos contam ainda com a trava contábil, que impede que 

movimentações sejam feitas após o fechamento da contabilidade no período, de 

forma a impedir que seja feito alterações após o período de encerramento do 

balanço. 

 

Figura 53 – Tela cadastro trava contábil  

 
Fonte: Sistema Alterdata 
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Figura 54 – Tela trava contábil  

 

Fonte: Sistema Alterdata 

 
O objetivo principal deste recurso é proteger a Contabilidade em 

empresas que possuem estrutura departamentalizada, de tal forma que 

alterações na área de Departamento De Pessoal ou Escrita Fiscal não modifiquem 

as demonstrações. Como exemplo, informar uma data de trava no ano anterior ao 

exercício corrente. 

Outra forma de garantia da fidelidade das informações é a geração do 

relatório de análise crítica que será usado para demonstrar se existem divergências 

entre os dados informados no cadastro da conta e a movimentação da conta em 

determinado período.  

Por exemplo, se informarmos que uma conta terá periodicidade mensal e não 

existirem lançamentos para esta conta em um determinado período, o sistema 

incluirá a conta neste relatório, demonstrando o fato ocorrido como sem movimento 

e se o valor de Determinada conta está com o Saldo invertido, por exemplo: a Conta 

é de Débito e está com Saldo Credor. 

 

Conforme podemos ver na página seginte: 
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Figura 55 – Tela Análise Critica 

 

Fonte: Sistema Alterdata 

 

4.5 A integração Fiscal, Contábil e Departamento de Pessoal 

 

 

Executado os processos dos departamentos fiscal, pessoal e contábil, torna-

se necessário executar a integração do sistema. Esta integração faz parte da rotina 

do escritório e ocorre concomitantemente com a utilização do sistema pelos 

departamentos.  

Quando ocorrer o fato gerador de eventos contábeis, o mesmo será 

vinculado automaticamente pelos demais módulos, sendo possível a integração 

entre os departamentos. A integração ocorre da seguinte forma: Uma informação 

registrada no departamento fiscal ou pessoal, após um comando do usuário da 

informação, integra rapidamente os dados no modulo contábil. 

  

Figura 56 – Fluxo de um sistema integrado 
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Fonte: Criado pelo Autor 

 

A integração das informações fiscais é executada pelo modulo Alterdata 

fiscal, as operações registradas são oriundas a lançamentos de notas fiscais 

(operações de compra e venda) e apuração dos tributos, informações que são 

transferidas para o modulo Alterdata contábil.  

 
Figura 57 – Tela do sistema Alterdata fiscal lançamento nota fiscal 

 

Fonte: Sistema Alterdata 

 
Os lançamentos gerados no modulo fiscal são parametrizados para serem 

integrados ao departamento contábil, no exemplo acima o valor contabil de R$ 
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573,33 irá gerar um lançamento a débito de despesa com material de uso e 

consumo já que é uma Nota Fiscal com  CFOP 1556 – Material de Uso e Consumo e 

um crédito na conta de fornecedores a Pagar, gerando a obrigação juntamente ao 

Fornecedor. No caso de uma nota fiscal que tenha sido objeto de retenção, o 

sistema iria automaticamente gerar um lançamento a débito de fornecedores a pagar 

e credito em tributos retidos a recolher, demonstrando que a empresa é a 

responsavel pelo recolhimento da retenção. 

No modulo Alterdata folha, são registrados os calculados da folha de 

pagamento, férias, rescisão e apuração de tributos, FGTS, INSS, IR e PIS sobre 

folha, seguindo a legislação aplicada pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.  

A integração do modulo Alterdata folha é executada por cadastro de eventos 

gerados na folha de pagamento. A definição do cadastro é efetuada no próprio 

modulo, alimentando a informação da conta contábil devedora, credora e histórico 

descriminando a natureza da operação. 

 

Figura 58 – Tela Resumo Folha 

 

                                       Fonte: Sistema Alterdata 

 
 
 

O Evento “Salario base” gerado pelo modulo Pessoal gera um lançamento 

contabil debitando a despesa com “Salarios” e uma abrigação a crédito de “Salarios 

a Pagar”, o evento Pro-labore gera um evento de despesa com Pro-labore e uma 
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obrigação de Pro-labore a pagar, já no evento de INSS o lançamento gerado será de 

um débito na obrigação de salarios a pagar e um crédito de INSS a recolher fazendo 

com que a empresa seja uma substituta na obrigação do recolhimento do tributo. 

Alinhado este procedimento, as informações geradas pelo modulo Alterdata 

Folha são transferidas ao modulo Alterdata Contábil. 

 

Figura 59 – Tela importação eventos folha 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
 
 

4.5.1 Vantagens e desvantagens da integração do SIG alterdata 

 

No estudo realizado no sistema integrado da organização identificou-se pontos 

positivos e negativos na utilização do sistema de informação do sistema de 

informação na visão dos proprietários da Papyrus.  

 

Vantagens: 

 

� Aumento de desempenho operacional.  

� Redução de tempo no fechamento contábil das operações das 

empresas. 

� Redução do fluxo de impressão de papel pela empresa. 

� Aumento de geração de relatórios contábeis para administração no 

auxilio de tomada de decisão. 

� Melhora no controle interno. 

� Integração de informações entre os setores da contabilidade. 
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� Transferência de responsabilidade da manutenção e funcionalidade do 

sistema para terceiros.  

 

Desvantagens: 

 

� Custo elevado de implantação e manutenção do sistema. 

� Dificuldades de implantação e resistência a mudança de sistema dos 

usuários da informação. 

� Falta de treinamento, conhecimento do usuário da informação pode 

gerar retrabalhos. 

� Problema em um módulo pode afetar o envio de informações entre 

outros módulos.  

 

No quesito desvantagem, foi possível perceber que são as maiores 

preocupações que os diretores passam quando decidem implantar ou adquirir um 

novo sistema integrado de gestão.  Diante do exposto, no estudo foi possível 

identificar todos os fatores positivos e negativos, pois a organização necessitou 

mudar de sistema integrado de gestão, devido o surgimento de varias obrigações 

acessórias e concorrência de mercado. O software Alterdata está implantado há três 

anos na empresa. 

 

 

4.6 Sistemas contábeis não-integrados 

 

 

Em um sistema de escrituração contábil ao qual não é possível efetuar a 

integração entre módulos, ocorrem retrabalhos devidos à falta de informação entre 

as diversas áreas da organização, o que faz com que colaboradores gastem um 

tempo elevado na escrituração de fatos já processados nas diversas áreas da 

empresa. 

 

Figura 60 – Fluxo de um sistema não integrado 
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Fonte: Criado pelo Autor 

 

Por exemplo, a nota fiscal de venda e compra lançada no departamento fiscal, 

em um sistema não integrado, a mesma deve ser digitada manualmente no modulo 

contábil, abaixo exemplo da contabilização de uma empresa tributada pelo regime 

do lucro presumido, com o segmento de atividade industrial.  

 

Figura 61 – modelo nota fiscal compra matéria prima 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Aquisição da matéria prima: 
 
 

Figura 62 – Tela contabilização compra matéria prima 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
 

 
Recuperação do credito de ICMS: 

 
 

Figura 63 – Tela contabilização recuperação credito de icms 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
 

Recuperação do IPI: 

 
Figura 64 – Tela contabilização recuperação credito de ipi 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Figura 65 – modelo nota fiscal de venda de produtos 
 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 

Receita:  

 

Figura 66 – Tela contabilização receita de produtos 

 
Fonte: Sistema Alterdata 
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ICMS a recolher sobre a venda:  

 

Figura 67 – Tela contabilização icms s/vendas 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
 
 

IPI a recolher sobre a venda:  

 

Figura 68 – Tela contabilização ipi s/vendas 

 
Fonte: Sistema Alterdata 

 
 

O mesmo ocorre na geração da folha de pagamento, foi identificado um 

cliente que possui 74 funcionários ativos, em um ambiente não integrado a 

informação deveria ser contabilizada de formada manual no departamento contábil. 

Abaixo tela que demonstra o método de contabilização de forma manual dos 

eventos da folha de pagamento, no modulo contábil. 

 



 92

Figura 69 –Tela eventos folha módulo pessoal 

 

                                               Fonte: Sistema Alterdata 
 

 

Figura 70 – Tela contabilização provisão salário 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Figura 71 – Tela contabilização comissão 

 

Fonte: Sistema Alterdata 

 
Figura 72 – Tela contabilização horas extras 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Figura 73 – Tela contabilização inss 

 

Fonte: Sistema Alterdata 

 
Figura 74 – Tela contabilização irrf 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Figura 75 – Tela contabilização desconto vale transporte 

 

Fonte: Sistema Alterdata 

 

No estudo de caso foi possível identificar que para alguns clientes que a 

Papyrus presta o serviço de contabilidade não seria possível executar a prestação 

de serviço, caso a organização não tivesse um sistema integrado de gestão apto 

para geração de informações com agilidade. Abaixo tela de um cliente que 

demonstra o nível de informação recebida, através da integração de notas fiscais 

recebidas de fornecedores e notas emitidas durante o mês oriundas a prestação de 

serviços e venda de produtos. Totalizando através da informação importada 9498 

notas fiscais.   

 

Figura 76 – Tela importação módulo fiscal 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Diante deste contexto, fica evidenciada a importância dos sistemas integrados 

no desenvolvimento das empresas de contabilidade.   

 

 

4.7 Demonstrativos contábeis e relatórios  

 

 

O software Alterdata disponibiliza vários relatórios contábeis, que atendem as 

empresas de acordo com o segmento da atividade, em razão do seu detalhamento, 

considerando tanto as necessidades operacionais no ambiente interno e externo. 

Diante da integração dos módulos os relatórios são gerados pelo sistema 

podendo ser consultados a qualquer momento. No modulo contábil podemos 

explicar o livro Razão, que tem como objetivo evidenciar os movimentos existentes 

em uma determinada conta contábil e qual o saldo contábil possui em uma 

determinada data, pois através do livro razão que iremos identificar quais são os 

valores de cada conta do patrimônio e posteriormente iremos elaborar os 

demonstrativos balancetes e balanços. 

 

 Figura 77 – Tela Livro Razão 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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No modulo é disponibilizado a impressão do livro diário, sendo que o mesmo 

é obrigatório pela legislação comercial e registra todos os fatos contábeis que 

afetam o patrimônio da empresa. Os registrados encaminhados ao livro são os 

lançamentos efetuados diariamente e em ordem cronológica pela contabilidade. O 

software permite a impressão do livro a qualquer momento pelo usuário. O livro 

diário tem como finalidade uma forma de pesquisa levando em consideração o dia 

do fato, isso permite, no futuro, uma pesquisa tendo como ponto de referência 

apenas a data para identificar os lançamentos efetuados naquele dia determinado. 

Outra finalidade é propiciar rigidez nos controles patrimoniais, já que, pondo em 

ordem de data, sem qualquer linha em branco, isso não vai permitir que, passado 

algum tempo, alguém fraude os registros contábeis interpondo lançamentos 

posteriormente.  

 

Figura 78 – Tela Livro Diário 

 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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Podemos efetuar a impressão do Balanço Patrimonial uma demonstração 

contábil destinada a evidenciar, quantitativa e qualitativamente, numa determinada 

data, a posição patrimonial e financeira da entidade. Para que seja gerado o 

demonstrativo é necessário que o usuário tenha conciliado todas as contas 

contábeis, para posteriormente efetuar o encerramento do exercício. No Balanço 

serão demonstrados os saldos das contas de Ativo e Passivo, com a confrontação 

do saldo do exercício anterior. 

 

                                                   Figura 79 – Tela Balanço Patrimonial Ativo 

 

Fonte: Sistema Alterdata 
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                                              Figura 80 – Tela Balanço Patrimonial Passivo 

 

 
 

Fonte: Sistema Alterdata 

 

Outro relatório que podemos gerar é o Demonstrativo de Resultado – DR , 

neste aspecto a empresa apresenta as receitas, custos, despesas, perdas e ganhos 

absorvidos pela entidade, evidenciando o lucro liquido apurado em determinado 

período.  
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                                    Figura 81 – Tela Demonstração de Resultado 

 
                                                   Fonte: Sistema Alterdata 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar a contribuição de um sistema contábil 

integrado para prestação de serviços contábeis mais eficientes e eficazes. Para isso, 

tomou-se como a empresa Papyrus contabilidade que utiliza um software com os 

requisitos de integração necessários ao desenvolvimento deste estudo. 

No estudo ficou evidenciado que a utilização de um Sistema Integrado de 

Gestão (SIG) tornou-se indispensável para os escritórios de contabilidade, 

especialmente pelo nível de competitividade, surgimento de novos padrões de 

contabilidade exigidos pelo fisco e o mercado. Diante do exposto, a tecnologia da 

informação, possibilitou ao profissional de contabilidade realizar os procedimentos 

contábeis com mais agilidade, gerar informações com confiabilidade e transparência 

para auxilio na tomada de decisão dos gestores da organização. 

Quanto ao objetivo geral da pesquisa o mesmo foi atingido. Foi identificada a 

influência de cada módulo no que tange o departamento contábil, fiscal e 

departamento de pessoal para a prestação de serviços da organização. No que 

tange aos objetivos específicos, foi descrito de modo detalhado a utilização do 

sistema Alterdata por departamento, assim como os recursos que garantem a 

fidelidade das informações, as parametrizações do sistema na integração das 

informações contábeis e a geração dos principais relatórios contábeis gerados pelo 

sistema que podem ser um diferencial aos gestores na tomada de decisão na 

empresa. 

Neste sentido podemos afirmar que o SIG, é uma ótima ferramenta de 

integração de informações e padronização de processos, o sistema utilizado esta 

atendendo as necessidades da contabilidade Papyrus. No estudo foi possível 

observar que o sistema facilita o trabalho dos usuários do sistema, aumentando o 

desempenho operacional dos colaboradores da empresa, oferecendo mais 

credibilidade aos seus clientes, não sendo apenas um software de controle e sim 

uma ferramenta de apoio nas tomadas de decisão dos clientes da empresa, 

tornando-se recomendada para o segmento do negócio. 

A contribuição que podemos dar com esta pesquisa é propor a continuação 

de estudos referentes aos SIG´S, aprofundar a pesquisa sobre os sistemas 

existentes no mercado, para que esta sempre esteja suprindo as necessidades dos 



 102

escritórios de contabilidade, assim como mostrar aos clientes as vantagens no que 

se refere à produtividade e como seus relatórios podem ser decisivos a gestão em 

suas tomadas de decisão, aumentando a competitividade da empresa no mercado 

atual. 

Diante de todo exposto acima, espera que este estudo contribua para a 

empresa estudada maximizando seus resultados no que tange tempo versus 

qualidade de trabalho, demonstrar para os profissionais contábeis que ao adotarem 

um SIG em seus escritórios possam garantir um trabalho eficiente e eficaz a seus 

clientes.    
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