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RESUMO 

 

O presente estudo está inserido no campo da Administração de Sistemas de Informações e 

objetiva analisar a informatização das empresas de pequeno porte, o Enterprise Resource 

Planning (ERP), o Software de Gestão Fiscal naqueles estabelecimentos, bem como as 

obrigações fiscais que os influenciam na adoção de sistemas de informação. A complexidade 

da legislação fiscal e a adoção de ferramentas sistêmicas de automação da Administração 

Tributária no Brasil, nos últimos dez anos, compelem as pequenas empresas a implementar 

sistemas informáticos para geração, emissão e transmissão eletrônica de suas obrigações 

tributárias acessórias. Com a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 

e da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a partir do ano 2007, houve uma mudança significativa na 

comunicação entre as empresas e os órgãos da administração tributária brasileira. Num passado 

não muito distante, as informações eram registradas fisicamente e, em seguida, disponibilizadas 

no mesmo formato ao governo. Desde 2007, as informações passaram a ser registradas e 

transmitidas eletronicamente. Assim, para concretizar o presente estudo, foi realizado uma 

revisão da literatura sobre as Obrigações Fiscais Acessórias Brasileiras, bem como os aspectos 

de Informatização das Pequenas Empresas, implementação de ERP e Software de gestão fiscal. 

Propôs-se, para tanto, a utilização de uma metodologia qualitativa, com estratégia de estudos 

de casos múltiplos para a compreensão do fenômeno e posterior explicação. Seguindo tal 

técnica, foi utilizado o estudo estruturado de dezessete empresas, abarcando esta análise o 

entendimento de suas respectivas obrigatoriedades legais e o aprofundamento do tema a partir 

de um questionário semiestruturado com número menor de estabelecimentos. Ressalta-se que 

nesta última etapa foram utilizadas três empresas, dentre elas, uma que desempenha 

exclusivamente atividades de comércio, uma prestadora de serviços e outra que desempenha 

tanto a atividade de comércio quanto a prestação de serviços. As entrevistas foram gravadas, 

tendo-se como interlocutores os gestores das empresas estudadas e que são usuárias de sistemas 

fiscais obrigatórios e governamentais. Além das entrevistas, utilizou-se dados secundários, 

como documentos fiscais, requisitos para a triangulação de fonte de dados. Inicialmente, a partir 

das respostas aos questionários, concluiu-se que as dezessete empresas (prestadoras de 

serviços) sofreram pouco impacto em relação às tecnologias disponíveis para o cumprimento 

das obrigações fiscais. Isso se justifica na medida em que alguns estabelecimentos escolheram 

sistemas em Cloud Computing, associado a ERP, para cumprir com obrigações contábeis. Em 

seguida, dentro desse espaço amostral, foram escolhidas três empresas, fazendo-se, por 

conseguinte, o aprofundamento por meio de questionários semiestruturados. Nesta segunda 



 

etapa, percebeu-se, sobretudo nas empresas que desempenham atividades de comércio, que a 

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) impactou severamente a rotina tecnológica dos estabelecimentos. 

Estas, por serem geradas dentro do âmbito empresarial, aumentaram gastos, impondo àquelas 

empresas compra de equipamentos informáticos (novos computadores, impressoras, leitores 

ópticos, melhorias inerentes às redes de internet), bem como treinamentos específicos para o 

manuseio do sistema de forma a cumprir com a obrigatoriedade fiscal. De fato, a dificuldade 

de entendimento acerca do funcionamento do sistema deu-se em razão da falta de participação 

do estado no sentido de orientar e esclarecer as dúvidas que surgiram na implementação da NF-

e. As três empresas foram categóricas em afirmar a prescindibilidade da informatização para a 

execução de suas atividades. Em decorrência disso, o descontentamento entre gestores e 

proprietários é patente, uma vez que arcaram com custos não previstos que, de forma direta, 

impactaram financeiramente o orçamento. Frisa-se que todos os entrevistados não se 

manifestaram positivamente em relação à implementação do sistema de NF-e. 

 

Palavras chave: Pequenas Empresas (PME). Informatização. ERP. Obrigatoriedade Legal. 

Obrigatoriedade Fiscal. Localização Brasil. Software de Gestão Fiscal. Nota Fiscal Eletrônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

This study is inserted in the field of Information Systems Administration and aims to analyze 

the computerization of small businesses, Enterprise Resource Planning (ERP), Tax 

Management Software in those establishments, as well as the tax obligations that influence their 

adoption of information systems. The complexity of tax legislation and the adoption of systemic 

tax administration automation tools in Brazil over the past ten years have compelled small 

businesses to implement computer systems for the generation, issuance and electronic 

transmission of their ancillary tax obligations. With the implementation of the Public Digital 

Bookkeeping System (SPED) and the Electronic Invoice (NF-e), from 2007, there was a 

significant change in the communication between the companies and the Brazilian tax 

administration agencies. In the recent past, information was physically recorded and then made 

available in the same format to the government. Since 2007, information has been recorded and 

transmitted electronically. Thus, to carry out the present study, a literature review was 

performed on the Brazilian Accessory Tax Obligations, as well as the aspects of Small Business 

Informatization, ERP implementation and Tax Management Software. Therefore, it was 

proposed to use a qualitative methodology, with strategy of multiple case studies to understand 

the phenomenon and further explanation. Following this technique, we used a structured study 

of seventeen companies, covering this analysis the understanding of their respective legal 

obligations and the deepening of the theme from a semi-structured questionnaire with fewer 

establishments. It is noteworthy that, in this last stage, three companies were used, among them, 

one that performs exclusively trading activities, one that provides services and the other that 

performs both commerce and services. The interviews were recorded, having as interlocutors 

the managers of the companies studied and who are users of compulsory and governmental tax 

systems. In addition to the interviews, secondary data were used, such as tax documents, 

requirements for data source triangulation. Initially, from the replies to the questionnaires, it 

was concluded that the seventeen companies (service providers) had little impact on the 

technologies available for tax compliance. This is justified as some merchants have chosen ERP 

associated Cloud Computing systems to comply with accounting obligations. Then, within this 

sample space, three companies were chosen and, therefore, deepened through semi-structured 

questionnaires. In this second stage, it was noticed, especially in companies that perform trade 

activities, that the electronic invoice (NF-e) severely impacted the technological routine of the 

establishments. The electronic invoices, being generated within the business environment, 

increased expenses, requiring those companies to buy computer equipment (new computers, 



 

printers, optical readers, improvements inherent to internet networks), as well as specific 

training for handling the computer system to comply with the tax obligation. In fact, the 

difficulty of understanding about the operation of the system was due to the lack of state 

participation in guiding and clarifying the doubts that arose in the implementation of the NF-e. 

The three companies were categorical in stating the need for computerization to perform their 

activities. As a result, discontent between managers and owners is evident, as they bear 

unforeseen costs that directly impacted the budget financially. It is emphasized that all 

respondents did not express positively regarding the implementation of the NF-e system. 

 

Keywords: Small Business (SME). Computerization. ERP. Legal Obligation. Fiscal 

Obligation. Localization Brazil. Fiscal Management Software. Electronic Invoice. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa analisa os reflexos da crescente imposição pela legislação fiscal brasileira da 

prestação de informações contábeis e fiscais por meio eletrônico, que levaram à informatização 

das pequenas e médias empresas no Brasil. A complexidade dessas exigências fiscais, em 

constante modificação, e a descontinuidade de sistemas públicos para cumprimento dessas 

obrigações, como no caso do sistema de emissão de documentos fiscais eletrônicos da 

Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2018), impeliram as empresas a 

contratar software e hardware a fim de emitir suas notas fiscais. 

 

A tributação é a principal responsável pelo custeio das atividades estatais e o Brasil tem 

aperfeiçoado sistematicamente a administração tributária, por meio da modernização dos 

sistemas de informação. A partir da implantação do Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED) e da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no ano de 2007, houve uma mudança significativa 

na forma como as empresas se relacionam com os órgãos da administração tributária brasileira. 

Informações anteriormente registradas em documentos físicos e disponibilizadas ao governo, 

somente em casos de fiscalizações in loco, passam a ser registradas eletronicamente e 

transmitidas ao fisco via integrações de sistemas. 

 

Como resultado da política de modernização das ferramentas tecnológicas de arrecadação e 

fiscalização de tributos, foi divulgado pela Receita Federal do Brasil em seu Plano Anual de 

Fiscalização, edição 2018 (BRASIL, 2018), que a fiscalização tributária brasileira, no ano de 

2017, bateu o recorde histórico de autuações. Foram lançados R$ 204,99 bilhões em autuações, 

valor esse que representa um crescimento de 68,5% em relação aos valores lançados no ano de 

2016. 

 

Diante desse cenário de fiscalização tributária real time, as pequenas empresas brasileiras, que 

até então operavam de forma off-line, passaram a ter que investir em sistemas de TI para 

cumprir com suas obrigações fiscais. Nesse contexto, os sistemas de gestão integrados, ou, em 

inglês, Enterprise Resource Planning – (ERP), que já haviam sido adotados pelas grandes 

corporações há algumas décadas, passaram a ganhar força nessas empresas, bem como 

softwares específicos para a gestão fiscal. 
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Claramente, os ERPs, além de proporem-se a melhorar a eficiência das empresas, com a 

promessa de resolver problemas de integração, disponibilidade e confiabilidade de informações 

ao incorporar em um único sistema as funcionalidades que suportam diversos processos de 

negócios (PADILHA; MARINS, 2005), são fontes confiáveis para a geração, emissão e 

transmissão de obrigações fiscais.  

 

Contudo, a grande maioria dos ERPs, ainda que adaptados para a realidade brasileira, muitas 

vezes, não são capazes de gerar todas as obrigações fiscais necessárias para determinadas 

atividades, o que compele a empresa a customizar o sistema. Por outro lado, softwares 

especializados em gestão fiscal não possuem os benefícios do ERP, mas se propõem, de forma 

standard, a manter a empresa em conformidade com a legislação tributária. 

 

Diante do exposto, elaborou-se a seguinte pergunta de pesquisa: “Como a informatização das 

pequenas empresas brasileiras foi influenciada pelas obrigações fiscais?” 

  

1.1 Objetivos     

  

Com base na literatura pesquisada, constatou-se que as empresas necessariamente precisam se 

utilizar de sistemas de informação para geração, emissão e transmissão de obrigações fiscais. 

Com o advento do Sistema Público de Escrituração Digital - (SPED) e da Nota Fiscal Eletrônica 

– (NF-e), a informatização de determinadas transações das pequenas empresas se tornaram uma 

necessidade, abrindo-se, dessa forma, duas alternativas: a utilização de sistemas integrados de 

gestão – ERPs, ou a utilização de softwares especialistas em gestão fiscal.  

 

Dessa forma, o principal objetivo do presente estudo é identificar como as obrigações fiscais 

influenciam na informatização das pequenas empresas. 

 

Esta pesquisa está centrada nos estágios iniciais da informatização das pequenas empresas e 

tem por objetivo compreender a influência da obrigatoriedade fiscal nesse contexto. 
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1.1.1 Objetivos específicos    

 

Para alcançar o objetivo principal desse trabalho, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

1. compreender a evolução das obrigações fiscais brasileiras; 

2. entender como se dá a informatização, em particular, nas pequenas empresas, partindo 

de modelos teóricos descritos na literatura; 

3. descrever a relação das obrigações fiscais em função dos modelos teóricos de 

informatização das empresas; 

4. identificar como as obrigações fiscais influenciam a adoção de sistemas de informação. 

 

1.2 Justificativa e contribuição  

 

A realização desse estudo justifica-se principalmente pelas percepções pessoais do pesquisador 

e pelo reduzido número de trabalhos acadêmicos que abordam o tema da influência das 

obrigações fiscais acessórias na informatização das pequenas empresas, na área de 

Administração de Empresas e Sistemas de Informação. 

 

De acordo com dado disponibilizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE (SEBRAE, 2018), existem, atualmente, no Brasil aproximadamente 6,4 

milhões de estabelecimentos empresariais, sendo que 99% deles são Micro e Pequenas 

Empresas (MPE). Desse modo, a compreensão do fenômeno da informatização dessas 

empresas e os possíveis impactos das exigências fiscais permitirá traçar uma perspectiva 

bastante abrangente do uso de Tecnologia da Informação no Brasil. 

 

Portanto, o cenário tributário complexo existente no Brasil que requer muito esforço e altos 

investimentos financeiros em tecnologia, merece estudos mais aprofundados sobre o 

cumprimento das obrigatoriedades fiscais pelas empresas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A complexidade da legislação tributária é um dos principais entraves para a realização de 

negócios no Brasil. De acordo com estudo o Doing Business (2018), produzido pelo Banco 

Mundial, dos 190 países pesquisados, o Brasil ocupa a 184ª posição no quesito de facilidade no 

pagamento de tributos. Para efeito de comparação, no Qatar, 1º lugar nesse ranking, são 

necessárias apenas 41 horas por ano para cumprimento das obrigações fiscais e no Brasil são 

necessárias 1.958 horas por ano. 

 

Outrossim, essa complexidade também pode ser verificada em estudo realizado pelo Comitê 

Gestor da Internet no Brasil - CGI, em 2014, o qual revela que 68% dos brasileiros usam 

Governo Eletrônico (eGov) para consultar documentos, declarar o imposto de renda, obter 

informações sobre pagamento de impostos ou taxas e outros serviços (CUNHA; COELHO; 

PRZEYBILOVICZ, 2017). 

 

Com a recente adoção de sistema de automação da fiscalização pelos órgãos da administração 

tributária, os contribuintes se viram obrigados a adotar sistemas de informação, a fim de 

transmitir suas obrigações fiscais por meio de integração de sistemas com o Governo, como, 

por exemplo, no caso da Nota Fiscal Eletrônica – (NF-e). Além das dificuldades intrínsecas à 

adoção de tecnologia de informação, o excesso de regulação aumenta a dificuldade na 

implantação desses sistemas. 

 

É o que indica um estudo chamado Apply These Best Practices for a Successful ERP 

Implementation in Brazil (TORII, 2016), realizado pelo pesquisador Denis Torii, da consultoria 

Gartner, nesse estudo, Torii observa que as empresas que precisam implementar um ERP no 

Brasil, devem estar conscientes dos impactos da legislação tributária federal, estadual e 

municipal, pois podem resultar em: 

a) interpretações individuais dos requisitos de conformidade, em virtude da falta de clareza 

de regras e regulamentos jurídicos; 

b) confusão entre as várias leis locais, estaduais e federais que, às vezes, exigem ações de 

conformidade duplicadas ou contraditórias; 

c) incentivos industriais que exigem a customização de regras e controles adicionais. 
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Portanto, dado o contexto de complexidade da legislação tributária brasileira e a informatização 

dessas obrigações fiscais, assim como a abrangência do tema que envolve todos os contribuintes 

brasileiros, optou-se por fazer um recorte dessa realidade social, a fim de verificar, como foco 

principal, a influência a informatização das pequenas empresas no Brasil para cumprir com a 

obrigatoriedade fiscal. 

 

2.1 Tributos e obrigações fiscais 

 

O conceito de tributo como prestação pecuniária ou de bens destinada ao custeio da atividade 

estatal é um conceito que se perde no tempo e acompanha a própria noção de Estado. Nos dias 

atuais, os quais impera o Estado de Direito a dívida por tributo, segundo Amaro (2006), foi 

estruturada como uma relação jurídica em que a imposição é estritamente regrada pela lei, ou 

seja, trata-se de uma prestação que somente pode ser exigida nos termos previamente definidos 

pela lei.  

 

No Brasil, o conceito legal de tributo está descrito no artigo 3º do Código Tributário Nacional 

- CTN:  

Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 

em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

(BRASIL, 1999, p. 30, grifo nosso). 

 

Conforme se verifica da redação do dispositivo legal acima, todo tributo deve, 

obrigatoriamente, ser instituído por lei. Dessa forma, pode-se concluir que as obrigações 

tributárias são, por essência, obrigações legais.  

 

As leis que instituem tributos devem descrever hipóteses de incidência que, ocorrendo no 

mundo fático, tornam-se fatos geradores de tributo. A realização de um fato gerador faz nascer 

para o fisco o direito de receber a respectiva prestação pecuniária, bem como surge para o 

contribuinte a respectiva obrigação tributária ou, também denominada, obrigação fiscal. 

Machado (2006) explica que a utilização no Brasil da denominação direito fiscal como 

sinônimo de direito tributário ocorre devido a influência do francês Droit Fiscal e do inglês, 

Fiscal Law.  
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A essa obrigação de prestação pecuniária decorrente da existência de um fato gerador de tributo 

denomina-se obrigação tributária principal. Contudo, a fim de viabilizar o controle desses fatos 

relevantes para o nascimento das obrigações principais, são previstas na legislação brasileira as 

obrigações designadas acessórias. 

 

A respeito das obrigações acessórias, ou, obrigações formais/instrumentais, Carvalho (2009), 

ensina que: 

[...] no território das imposições tributárias, são estipulados inúmeros deveres, 

que possibilitam o controle, pelo Estado-Administração, sobre a observância 

do cumprimento das obrigações estatuídas com a decretação dos tributos. 

Esses deveres são, entre muitos, o de escriturar livros, prestar informações, 

expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, 

econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das 

autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas 

atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação 

do adequado cumprimento da obrigação tributária. (CARVALHO, 2009, p. 

323-324, grifo nosso). 

 

No mesmo sentido, Machado (2006) explica que as obrigações acessórias correspondem a: 

a) obrigações de fazer, como a emissão de uma nota fiscal; 

b) obrigação de não fazer, não receber mercadorias sem a respectiva documentação 

legalmente exigida; 

c) obrigação de tolerar a fiscalização. 

 

O artigo 113, § 3º, do Código Tributário Nacional (BRASIL, 1999, p. 62), determina que a 

inobservância de uma obrigação acessória a converte em obrigação principal relativamente à 

penalidade pecuniária, ou seja, a multa pelo não cumprimento de uma obrigação se torna um 

tributo. Dessa forma, tem ganhado bastante relevância nas empresas o cuidado com as 

obrigações tributárias acessórias, uma que os órgãos da administração tributária brasileira têm, 

sistematicamente, sofisticado seus sistemas de gestão que recepcionam e fiscalizam as 

informações enviadas pelos contribuintes. O alto custo que a prestação incorreta de informações 

ao fisco pode gerar, tem impelido as empresas a investir em sistemas de tecnologia da 

informação para garantir a qualidade e a integridade de seus dados. 
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2.2 Conceito de Pequenas Empresas no Brasil 

 

No Brasil, o conceito legal de micro e pequenas empresas está descrito no artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123 de 2006 (BRASIL, 2006), a qual instituiu o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

 

Por esse dispositivo legal, são consideradas microempresas aquelas cuja receita bruta anual seja 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) anuais e as empresas de 

pequeno porte aquelas cujo faturamento anual seja superior ou igual a R$ 360.000,00 (trezentos 

e sessenta mil reais), mas não superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 

reais). 

 

Não há na legislação brasileira um conceito sobre empresas de médio porte. Contudo, a 

Comissão de Pequenas e Médias Empresas do Subgrupo de Trabalho nº 7 do Mercosul adotou 

um modelo de categorização das Pequenas e Médias empresas, definição essa que abarca 

somente os países fundadores do Mercosul. Nesse sentido, as pequenas e médias empresas são 

definidas da seguinte forma: 

 

 Quadro 1 – Classificação do Mercosul de empresas por porte 

Porte Funcionários (até) 
Venda atual (até) 

(US$) 

Micro 1-10 Até 400.000 

Pequena 11-40 400.001 - 3.500.000 

Média 41-200 3.500.000 - 20.000.000 

Fonte: MERCOSUL, [1998]. 

 

Apesar do conceito proposto no âmbito do Mercosul, aparentemente, destoar do conceito legal 

brasileiro de micro e pequenas empresas, deve-se compreender que os critérios utilizados 

possuem finalidades distintas. Enquanto a legislação brasileira, dentre outras finalidades, possui 

enfoque fiscal, o modelo proposto pela Comissão de Pequenas e Médias Empresas do Mercosul 

tem por objetivo a promoção de políticas públicas para o desenvolvimento do comércio na 

região. 

 

Por outro lado, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE adota 

como critério de classificação de empresas segundo o porte, o número de pessoas ocupadas em 

determinadas atividades econômicas.  
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Quadro 2 – Classificação IBGE de empresas por porte 

Porte 
Setores 

Indústria (1)  Comércio e Serviços (2) 

Microempresa até 19 pessoas ocupadas até 9 pessoas ocupadas 

Pequena empresa de 20 a 99 pessoas ocupadas de 10 a 49 pessoas ocupadas 

Média empresa de 100 a 499 pessoas ocupadas de 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande empresa 500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais 

       Fonte: SEBRAE, 2015. 

 

Notas: (1) As mesmas delimitações de porte foram utilizadas para o setor da construção. 

     (2) O setor serviços não inclui administração pública e serviço doméstico. 

 

De todo modo, ainda que consideradas as divergências em relação aos critérios de determinação 

do porte de empresas, será adotado no presente estudo o conceito legal de pequenas e médias 

empresas de acordo com a classificação utilizada pelo SEBRAE. 

 

2.2.1 O tratamento fiscal diferenciado das Pequenas Empresas no Brasil 

 

A Constituição Federal do Brasil, ao tratar da ordem econômica e financeira, bem como dos 

princípios gerais da atividade econômica, estabeleceu, em seu artigo 179, que as Micro e 

Pequenas Empresas deveriam receber tratamento diferenciado da administração tributária, 

conforme se verifica in verbis: 

“Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão 

às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 

tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de 

suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou 

pela eliminação ou redução destas por meio de lei.” (BRASIL, 1988). 

 

Nesse mesmo sentido, ao versar sobre o Sistema Tributário Nacional, a Constituição Federal, 

coerentemente, determinou, em seu artigo 146, que o tratamento fiscal diferenciado e 

favorecido às micro e pequenas empresas deveria ser definido por meio de Lei Complementar. 

(BRASIL, 1988). E assim o legislador infraconstitucional o fez ao criar a Lei Complementar nº 

123 de 14 de dezembro de 2006, instituindo, portanto, o Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte e o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional 

(BRASIL, 2006). 

 

Conforme demonstrado no tópico anterior, são consideradas microempresas aquelas cuja 

receita bruta anual seja igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) anuais 
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e as empresas de pequeno porte aquelas cujo faturamento anual seja superior ou igual a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), mas não superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões 

e oitocentos mil reais). O regime de tributação simplificada instituído pelo Simples Nacional é 

facultativo para as micro e pequenas empresas, contudo, a simplificação no cumprimento das 

obrigações fiscais acessórias é significativa. 

 

No quadro abaixo foram relacionadas as principais obrigações fiscais acessórias. 

Evidentemente, essa relação de obrigações não é exaustiva, ou seja, não compreende todas as 

obrigações existentes uma vez que existem diversas obrigações específicas por atividade 

econômica. Contudo, foram relacionadas um rol comum à maioria das empresas. 

 

Quadro 3 – Principais obrigações fiscais acessórias no Brasil 

Obrigação Fiscal Acessórias Periodicidade 

Regimes fiscais 

obrigados a 

declarar 

DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos. 
 

Mensal Lucro Real;  

Lucro Presumido 

EFD - Contribuições - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições 

incidentes sobre a Receita. - Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins 

- Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. - 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita - Pessoas Jurídicas que 

desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 

12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º 

de março de 2012) 
 

Mensal Lucro Real;  

Lucro Presumido 

EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 

Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.701, 

de 14 de março de 2017) 

A depender do 

evento. 

Lucro Real;  

Lucro Presumido; 

Simples Nacional. 

DCTF Mensal - Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais – Mensal 

Mensal Lucro Real;  

Lucro Presumido 

ESOCIAL - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (Decreto nº 8373/2014) 
 

A depender do 

evento. 

Lucro Real;  

Lucro Presumido 

GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à 

Previdência Social 

Mensal Lucro Real;  

Lucro Presumido; 

Simples Nacional 

PGDAS-D - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do 

Simples Nacional 
 

Mensal Simples Nacional 

DASN - Declaração Simples Nacional Anual Simples Nacional 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme se verifica do quadro acima, as empresas optantes pelo Simples Nacional estão 

sujeitas a quatro obrigações fiscais, ao passo que as empresas optantes pelos demais regimes 

sujeitam-se a seis. Além de quantitativamente menor, as obrigações fiscais das empresas 

optantes pelo Simples são substancialmente mais simples que as obrigações para os demais 
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regimes, uma vez que os tributos a recolher são calculados a partir da aplicação de uma alíquota 

sobre a receita bruta. Assim, informações relativas às despesas realizadas para o 

desenvolvimento da atividade econômica, o que aumenta consideravelmente o esforço de coleta 

de dados, não precisa ser informado para o fisco. 

 

Não por acaso, um estudo periódico realizado pelo Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas, aponta que existem atualmente 11,8 milhões de empresas no 

Simples Nacional, sendo 6,9 milhões de Microempreendedores Individuais (MEI) e 4,9 milhões 

de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, essa população represente 86% das Micro e 

Pequenas Empresas do Brasil. (DATA SEBRAE, [2017]; SEBRAE, 2018) 

 

2.3 Informatização das empresas 

 

Segundo Hatch (1997), as organizações são frequentemente conceituadas como tecnologias, 

culturas e estruturas sociais e físicas, que dentro do contexto de um ambiente, exercem 

influência entre si.  

 

Figura 1 – Modelo conceitual de organização 

 
Fonte: HATCH, 1997. 
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No que tange à tecnologia, Albertin (2009) leciona que: “a tecnologia não é uma aplicação pura 

da ciência, uma vez que é influenciada por relacionamentos sociais, culturais, econômicos e 

técnicos, que precedem sua existência e colaboram na forma como esta tecnologia irá ser 

desempenhada na organização”. 

 

Na perspectiva da tecnologia, a Tecnologia da Informação tem sido uma das que mais tem 

ganhado relevância para as empresas, pois conforme pode-se constatar na análise de diversos 

trabalhos, Jeffrey e Leliveld, 2004; Lunardi, Becker e Maçada, 2012; Laudon e Laudon, 2013, 

um bom uso da TI pode levar as empresas a auferirem benefícios como a maior competitividade 

e a criação de valor para o negócio (MELVILLE; KRAEMER; GURBAXANI, 2004; 

MELVILLE; GURBAXANI; KRAEMER, 2007; ALBERTIN; ALBERTIN, 2012; MARTINS, 

2016). 

 

A TI compreende mais do que somente o processamento de dados, os sistemas de informação, 

a engenharia de software, a informática ou o agregado de hardware e software, envolve também 

aspectos humanos, administrativos e organizacionais (KEEN, 1993). Essa imbricação da 

Tecnologia da Informação com as mais diversas áreas das empresas torna sua adoção bastante 

complexa. 

 

Diversos estudos relacionam os fatores críticos da adoção de TI pelas empresas, conforme se 

verifica da tabela abaixo: 

 

Quadro 4 – Artigos sobre os fatores determinantes para adoção de TI 

Tópico Autores 

Compromisso da Alta Gestão Damaskopoulos & Evgeniou, 2003; Cragg & Zinatelli, 2005  

Características Pessoais (educação, idade,)  Barba-Sanchez et al., 2007; Zahra, 2005; Chun,2003 

Cultura em Sistemas de Informação  Leidner & Kayworth, 2006 

Altas habilidades  Bayo-Moriones & Lera- López, 2007; Fabiani et al., 2005; Falk, 

2005  

Aprendendo processos por execução  Jovanovic & MacDonald, 1994; Jovanovic & Lach, 1989  

Tamanho das empresas  Morgan et al., 2006; Fabiani et al., 2005; Lefebvre et al., 2005; 

Love et al., 2005; Hollenstein, 2004  

Capital Humano  Fabiani et al., 2005; Caselli and Coleman, 2001 

Cultura Orgnizacional  Fried & Linss, 2005; Mahmood and Mann, 2000 

Participação dos trabalhadores  Caroli & van Reenen, 2001 

Pressões Competitivas Bayo-Moriones & Lera- 2007; Hollenstein, 2004; Porter, 2004 

Requerimentos de inovação pelos clientes  Blomquist & Wilson, 2007; Mehrtens et al., 2001; Iacovou et al, 

1995 

Políticas Públicas Ulrich & Chacko, 2005; Fuller & Jenkins,1995 

Tecnologia existente Consoli, & Sentuti 2011; Wen et al., 2009 

Custos Macroeconômicos  Cesaroni, Consoli & Demartini, 2010  

Fonte: CONSOLI, 2012. 
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A literatura aborda diversos aspectos relevantes para a adoção TI que podem ser resumidos, 

conforme modelo sugerido por Skoko, Buerki e Ceric (2007). 

 

   Figura 2 – Fatores determinantes para adoção de TI 

 

    Fonte: CONSOLI, 2012, adaptado de SKOKO; BUERKI; CERIC, 2007. 

 

Fatores ambientais como políticas públicas representam fatores externos à organização, que 

causam pressões ao negócio e que precisam receber uma resposta da empresa. As estratégias e 

operações empresariais devem atender as pressões, oferecendo as respostas organizacionais 

necessárias para a sobrevivências no novo ambiente (ALBERTIN; ALBERTIN, 2016). É o 

caso da adoção da Nota Fiscal Eletrônica pelo Governo brasileiro, para atendimento dessa 

obrigação, as empresas tiveram que investir em Tecnologia de Informação, a fim de atender 

esse requisito fiscal. 
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Figura 3 – Pressões de negócio e respostas organizacionais 

 

Fonte: ALBERTIN; ALBERTIN, 2016. 

 

Contudo, quando avaliamos os fatores críticos para adoção de TI no contexto das Pequenas e 

Médias Empresas, as dificuldades acentuam-se em parte pelo fato dessas empresas terem 

limitações de recursos e maior flexibilidade para mudanças (AL-QIRIM, 2004). 

 

De acordo com Consoli (2012), os principais fatores que dificultam a adoção de TI pelas 

Pequenas e Médias Empresas são: 

a) financeiro: alto investimento inicial e a dificuldade de acesso a crédito;  

b) infraestrutura: largura de banda e conexão de internet confiável;  

c) organizacional: falta de pessoal qualificado e estratégia coerente; 

d) tecnológico: evolução da tecnologia sem treinamento adequado. 

 

Esses fatores não afetam exclusivamente os estágios iniciais de uso de TI, uma vez que os 

recursos financeiros, humanos e tecnológicos, em maior ou menor proporção, também afetam 

a administração de TI em todos os estágios de maturidade de uso. A seguir, serão avaliados 

estágios de maturidade de uso de TI e de sua administração. 
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2.3.1 Estágios de crescimento de TI 

 

Podemos encontrar na revisão de literatura diversas abordagens sobre o papel de TI nas 

empresas, os quais fornecem instrumentos e critérios com a definição de modelos de 

diagnóstico do papel da TI nas organizações, conforme levantamento realizado por Martins 

(2016), nessa categoria podemos relacionar os seguintes trabalhos:  

“A Análise da Centralização e Descentralização de TI (Buchanan e Linowes, 

1980 e Donovan, 1988); Relação entre Investimentos em TI e Desempenho 

Organizacional (Mahmood, 1993; Byrd e Marshall, 1997); O Modelo do 

Alinhamento Estratégico (Henderson e Venkatraman, 1993; Luftman, Lewis 

e Oldach, 1993).” (MARTINS, 2016). 

 

Para se estudar e melhor compreender o papel da Informática nas organizações, uma das teorias 

utilizadas é a dos Estágios de Crescimento de Processamento de Dados. Nolan (1979) publicou 

sua teoria, em que propõe seis estágios (iniciação, contágio, controle, integração, administração 

e maturidade), com base em estudos e pesquisas em diversas empresas.  

 

Segundo Albertin (2009), um dos principais argumentos para a utilização dessa teoria é de que 

o crescimento da Informática tem se mostrado extremamente rápido, mas não necessariamente 

ruim. Dessa forma, se esse crescimento puder ser gerenciado, “ele será o maior crescimento de 

uma relação favorável de custo/benefício experimentado até então”. A figura a seguir 

demonstra o modelo proposto por Nolan (1979). 

 

  Figura 4 – Os seis estágios de maturidade do processamento de dados 

 

 Fonte: NOLAN, 1979. 



30 

 

2.3.2 Ambientes de TI 

 

Em artigo sobre a importância do planejamento dos Sistemas de Informação, McFarlan, 

McKenney e Pyburn (1983) definem a existência de quatro ambientes de TI – Estratégico, 

Reviravolta, Fábrica e Suporte – e descrevem suas principais características, a fim de que as 

empresas possam se localizar nesse esquema. Na figura 5, Martins (2016) adapta os quatro 

ambientes de TI em uma matriz para avaliar o impacto e estratégia no que tange a sistemas 

operacionais e aplicações nas empresas  

 

Figura 5 – Posição de Sistemas de Informação 

 

Fonte: MARTINS, 2016, adaptado de MCFARLAN, 1984. 

 

Suporte – as estratégias atual e futura da empresa pouco influenciam a TI. A 

área de TI não ocupa posição de destaque na hierarquia da empresa. 

Usualmente esse ambiente pode ser encontrado em empresas de tradicionais 

de manufatura. 

Fábrica – a contribuição das aplicações de TI é importante, mas não é 

determinante para o sucesso do negócio. O planejamento tem caráter de curto 

prazo e as preocupações estão centradas na manutenção dos sistemas e no 

suporte às operações diárias. 

Reviravolta – a TI passa a ter um maior destaque na consecução da estratégia 

de longo prazo da empresa. Nesse ambiente, a interrupção de uma aplicação 
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de TI não necessariamente causa a interrupção do negócio. Contudo, a 

manutenção da operação e a efetivação das estratégias corporativas dependem 

da carteira de aplicações de TI. A área de TI tende a ocupar uma posição de 

maior importância na hierarquia da empresa. 

Estratégico – nesse ambiente, as empresas são altamente dependentes de 

sistemas de informação para as operações do dia a dia, bem como para sucesso 

competitivo atual e futuro. Neste caso, o responsável pela área de TI deve estar 

posicionado junto ao grupo de diretores que tem poder de decisão. 

(MARTINS, 2016). 

 

2.3.3 Estados de administração da computação 

 

A Teoria de Estados de Administração da Computação desenvolvida por Kraemer (1989), 

estabelece a existência de dois fatores que impelem a atenção da gestão para os sistemas de 

informação: a realização de um retorno sobre o investimento e a realização do potencial 

estratégico desse recurso. 

 

Segundo a Teoria, a computação desenvolve-se a partir da ação de três tipos de administração: 

i) alta administração; ii) administração departamental e; iii) administração de SI. A teoria 

ressalta as ações gerenciais e que pode haver uma predição da trajetória futura da TI na empresa, 

dado seu estado atual. O conhecimento advindo dessa teoria possibilita a identificação dos 

comportamentos dos gestores a fim de identificar possíveis influências que as obrigatoriedades 

fiscais possam exercer. Os três estados da administração descritos por Kraemer (1989) são: 

Estado de serviço: no Estado de Serviço, a gerência departamental exerce o 

controle da computação, a fim de servir aos interesses operacionais destes 

departamentos. 

Neste estado, a área de Informática e as áreas usuárias possuem um 

relacionamento próximo o suficiente, para que as necessidades sejam 

analisadas, aprovadas e priorizadas em conjunto. 

Tendo em vista que nesse cenário o nível de relacionamento é o de gerência 

departamental, o qual preocupa-se principalmente, de aspectos operacionais 

do negócio, os interesses neste nível são atendidos. 

Por fim, para que este estado exista, é necessário que haja certa autonomia 

para as áreas, o que representa uma característica de organização 

descentralizada. 

Estado de controle: no Estado de Controle, a computação é controlada pela 

alta gerência e seus amplos interesses gerenciais são servidos. 

Neste estado, alta gerência atua como principal responsável pelas decisões 

referentes à aprovação e priorização de serviços. O relacionamento entre a 

área de Informática e as áreas usuárias é dirigido segundo as diretrizes e 

determinações desta. 

A tomada de decisão pela alta gerência utiliza como base sua visão gerencial 

e procura o atendimento dos interesses organizacionais, segundo esta 

perspectiva. 

Este estado é mais facilmente aplicado para organizações que tenham como 

características uma cultura de centralização. 
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Estado de competência: no Estado de Competência, o controle da 

computação é exercido pela gerência de SI, que aplica os recursos 

computacionais a fim de atender interesses técnicos. 

Neste estado, os interesses técnicos da área de Informática orientam o 

relacionamento com as áreas usuárias, norteando as decisões referentes à 

aprovação e priorização dos pedidos que devem ser atendidos, ou ainda 

sugerindo o que as áreas usuárias necessitam. 

A área de Informática utiliza sua experiência e influência para garantir, que os 

interesses técnicos sejam assegurados, muitas vezes antes dos departamentais 

ou gerenciais. 

Este estado pode existir independentemente de as organizações serem ou não 

centralizadas, mas a área de Informática precisa ter poder e influência 

suficientes. Este estado é tipicamente identificado em organizações que estão 

adquirindo uma nova tecnologia. (KRAEMER, 1989). 

 

2.3.4 Atitude dos executivos em relação à Tecnologia da Informação 

 

O relacionamento entre a alta gerência e a função Informática, segundo Albertin (2009), recebe 

bastante atenção dos pesquisadores, uma vez que este relacionamento além de ser influenciado 

pela cultura organizacional e estilo gerencial, também influencia a utilização da Informática. 

 

Desse modo, Schein (1989), ao estudar as atitudes de um chief executive officer – CEOs em 

relação à utilização da TI, identificou quatro cenários: 

Céticos: aqueles que por suas atitudes e comportamento demonstram dúvida 

em relação aos benefícios do uso de TI, não creem que os CEOs devam 

envolver-se nas decisões de TI, acreditam que os impactos sociais positivos 

de TI são similares ou iguais aos negativos; são reativos em relação à TI, às 

decisões sobre implantação de TI consideram o custo como elemento 

fundamental. 

Dependentes: aqueles que demonstram confiar na TI; em relação ao impacto 

social da TI adotam uma postura positiva; acreditam que não precisam 

participar das decisões de TI devido à boa qualidade desta área na empresa; 

se consideram apoiadores à implantação de TI. 

Envolvidos: aqueles que acreditam que as decisões de TI devam contar 

fortemente com o envolvimento dos CEOs; acreditam que os projetos de TI 

devam ser iniciados pelos CEOs; acreditam que a implantação de TI gere mais 

impactos sociais positivos que negativos. 

Positivos: aqueles que apresentam comportamento positivo e idealístico de 

TI; adotam postura do tipo Poliana em relação à TI; veem todos os problemas 

com proximidade. (SCHEIN, 1989). 

 

2.3.5 Investimento em TI 

 

Os investimentos em TI podem ser classificados de diversas formas. Lucas (1999), propõe a 

seguinte classificação: Infraestrutura; Controle Gerencial; obrigatória por não haver outra 
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forma de fazer o trabalho; para retorno direto de TI; para retorno indireto; por necessidade 

competitiva; para aplicação estratégica e; TI transformacional. 

 

A partir dessa classificação, Lucas (1999) estabeleceu pontos positivos de cada tipo de 

investimento e sua probabilidade de retorno, criando uma matriz denominada Matriz de 

oportunidade de investimento de TI. 

 

Nesse contexto, investimentos em TI para atendimento de obrigações legais podem ser 

classificadas na categoria “Controle gerencial obrigatório (sem retorno)”. Nessa classificação, 

a influência da obrigatoriedade legal gera somente custo ao negócio e, não tem quase nenhum 

retorno, não demonstrando pontos positivos para a empresa. (Quadro 5 – Matriz de 

oportunidade de investimento em TI, Controle Gerencial Obrigatório) 

 

Quadro 5 – Matriz de oportunidade de investimento em TI 

Fonte: Adaptado de LUCAS, 1999. 

Tipo de 

Investimento 
Exemplo Comentários Ponto positivo 

Probabilidad

e de Retorno 

Infraestrutura Rede de longa 

distância 

Suporta negócios atuais (pode 

permitir investimentos futuros) 

Pequena sozinha, 

mas permite novos 

programas. 

0.2 a 1.0 

(0.5) 

Controle gerencial 

obrigatório  

(sem retorno) 

Sistema de Saúde e 

Segurança do 

Trabalho 

Custo do negócio Quase nenhum. 0 a 0.5 

(0.2) 

Não há outra forma 

de fazer o trabalho 

Controle de tráfego 

aéreo 

Permite novas atividades ou 

processos. Fornece melhor 

serviços aos clientes. Fornece 

novos produtos.  

Pode-se ganhar 

mais que o previsto. 

0.5 a 1.0 

(0.75) 

Retorno direto de TI Merryl Lynch; 
Chrysler 

Estruturado, custo/benefício, VPL 
apropriado. 

Pequeno, se você 
pode construir sobre 

o investimento. 

0.7 a 1.0 
(0.9) 

Retorno indireto Sistema de reserva 

em agências de 

viagens 

Potencial para retornos 

consideráveis, mas benefícios 

indiretos difíceis de estimar. 

Pode ser um 

benefício futuro 

substancial. 

0 a 1.0 

(0.5) 

Necessidade 

competitiva 

Comércio eletrônico Sistema necessário para competir 

no mercado. Qual o custo de não 

investir em tecnologia? 

Muito pouco se 

você estiver 

seguindo a 

indústria. 

0 a 1.0 

(0.2) 

Aplicação 

estratégica 

Merril Lynch CMA 

(inovação) (1) 

Alto risco, alto potencial. Possível 

que o retorno só possa ser 

estimado após implementado. 

Alto potencial. 0 a 1.0 

(0.5) 

TI transformacional Organizações 
virtuais 

Deve ser implementado com a 
mudança de filosofia da gestão. 

Bom para resposta rápida da 

organização. (mudança de 

estrutura arriscada, mas alto 
potencial para grandes 

recompensas) 

Alto potencial. 0 a 1.0 
(0.5) 
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2.4 Tecnologias disponíveis para gestão fiscal 

 

As tecnologias disponíveis para cumprimentos das obrigações fiscais podem ser divididas em 

dois grupos: Softwares de Gestão Empresarial ERPs, nos quais a gestão fiscal fica a cargo de 

um módulo do sistema e, Softwares de especializado na Gestão Fiscal. 

 

A seguir, serão apresentadas as principais características de cada tecnologia. 

 

2.4.1 (ERP) - Enterprise Resource Planning 

 

Os sistemas (ERP) – Enterprise Resource Planning, também conhecidos no Brasil como 

Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, tem como objetivo integrar os processos de 

negócio da empresa em uma única base de dados, a fim de possibilitar uma visão ampla das 

transações realizadas pela empresa. 

 

Segundo Padilha e Marins (2005), não há registros precisos na literatura sobre o surgimento 

dos ERPs. Contudo, sabe-se que os ERPs tiveram suas raízes na Europa, mais especificamente 

na indústria de manufatura, sendo que no ano de 1979 a companhia alemã SAP (Systeme, 

Anwendungen, und Produkte in Datenverarbeitung – Sistemas, Aplicações e Produtos em 

Processamento de Dados) lançou seu sistema R/2. Nessa mesma época a IBM (International 

Business Machine) passou a oferecer o Sistema COPIX, ambos contendo características de 

integração típicas do que atualmente se conceitua como Sistemas ERP. 

 

Em relação à arquitetura do sistema, de acordo com Chopra e Meindl (2003) e Nah, Lau e 

Kuang (2001), os ERPs tem como característica: 

a) o software possui uma arquitetura que facilita o fluxo de informações entre todas 

os processos da empresa, é uma ampla plataforma de soluções e informações;  

b) por meio de um banco de dados comum, operam em uma plataforma única que 

interage com um conjunto de aplicações integradas, onde todas as operações de 

negócio são consolidadas em um ambiente computacional; 

c) suas funcionalidades são baseadas em soluções genéricas, o que pode levar a uma 

série de considerações sobre a forma como as empresas operam. A fim de 

flexibilizar essas funcionalidades para utilização em um maior número de 
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empresas, os sistemas ERP são desenvolvidos de forma a permitir um certo grau de 

customização. 

 

Figura 6 – Funcionalidades do ERP 

 

Fonte: PADILHA; MARINS, 2005, adaptado de DAVENPORT, 1998. 

 

Por concentrar a geração e armazenamento dos dados dos processos de negócio, os ERPs 

naturalmente possuem boa parte das informações necessárias para a prestação de obrigações 

fiscais acessórias. Dessa forma, obrigações complexas que devem ser transmitidas para os 

sistemas do governo como o SPED e a Nota Fiscal Eletrônica, acabam por impulsionar a 

utilização desses softwares.   

 

Contudo, apesar dos fatores críticos de sucesso na implementação de ERPs serem amplamente 

discutidos na literatura, ERPs globais como SAP ECC, Oracle EBS e Microsoft Dynamics 

2012, que já foram localizados para atendimento de requisitos do Brasil, ainda assim precisam 

ser customizados para atendimento de obrigações legais brasileiras específicas para o setor e/ou 

localidade da empresa, o que aumenta a complexidade da implantação (TORII, 2016). 
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Além disso, o governo brasileiro frequentemente estabelece mudanças em regras de 

conformidade, que se somam às diretrizes complexas existentes. Mudanças de regras de última 

hora e prazos apertados para cumpri-las são comuns. Como não há horários específicos em que 

novas regulamentações possam ser publicadas ou aplicadas, as empresas geralmente enfrentam 

mudanças de escopo durante um projeto de implementação de ERP já complexo. (TORII, 

2016). 

  

2.4.2 Sistemas de gestão fiscal 

 

Os softwares de gerenciamento de obrigações tributárias, de modo geral, reúnem as 

informações fiscais e contábeis em uma única base de dados, possibilitando a geração das 

obrigações fiscais nas esferas municipal, estadual e federal, bem como relatórios e arquivos 

para tomadas de decisões. 

 

Possuem como característica: 

• podem atender especificidades por segmento de mercado; 

• atendimento à legislação Federal, Estadual e Municipal; 

• garantia de informações sólidas e seguras; 

• independência em relação aos sistemas de gestão empresarial ERP; 

• possibilidade de integração com os sistemas de gestão empresarial ERP. 

 

2.5 Consolidação da fundamentação teórica 

 

A fundamentação teórica exposta até o momento foi realizada com base nos principais temas 

identificados no objetivo dessa pesquisa, considerando, inicialmente, os assuntos de forma 

isolada e, em seguida, abordando-os de forma conjunta. 

 

A fim de delimitar o objeto de estudo dessa pesquisa, bem como estabelecer o critério para 

definição desse objeto, o primeiro tema abordado foi o conceito fiscal de Pequenas e Médias 

Empresas no Brasil e uma comparação com o conceito utilizado por outras entidades como 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística e do Mercosul, bem como o tratamento diferenciado e 

favorecido estabelecido pela Constituição Federal do Brasil em relação a essas empresas. 
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O segundo tema abordado foi a Tributação e as Obrigações Fiscais acessórias, sua importância 

e a evolução da administração tributária brasileira, o que culminou com a implantação do 

programa SPED e da Nota Fiscal Eletrônica – (NF-e). Essa exigência fiscal certamente 

contribuiu para o crescimento da demanda por sistemas nesse contexto e levou muitas pequenas 

empresas a terem seu primeiro contato com a informatização. 

 

O terceiro tema apresentado foi justamente a Informatização das pequenas empresas, partindo 

dos desafios iniciais da adoção de tecnologia por essas organizações. Também foram abordados 

aspectos da administração dos recursos de tecnologia em estágios mais avançados de 

maturidade de uso. 

 

Por fim, foram abordadas as características fundamentais dos sistemas de gestão integrados 

ERPs, bem como de softwares especialistas em gestão fiscal, por se tratar das principais 

tecnologias disponíveis atualmente no mercado brasileiro para geração, emissão e transmissão 

de obrigações fiscais. 

 

A figura 7 que segue abaixo, demonstra a estrutura e o inter-relacionamento entre os principais 

tópicos abordados nesta pesquisa. A obrigatoriedade legal, além de forçar a obrigação tributária 

e obrigações fiscais acessórias, compele a informatização das empresas. Consequentemente, a 

influência da tributação com a NF-e na informatização, resulta em demandas para informatizar 

cumprindo a obrigatoriedade legal. 

  Figura 7 – Representação da fundamentação teórica 

 
  Fonte: Elaboração própria. 
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3 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO  

 

Com base na fundamentação teórica, compreende-se que para cumprimento das obrigações 

fiscais, as pequenas empresas tiveram que adotar ou adaptar sistemas de informação. Dessa 

forma, é possível identificar ao menos quatro comportamentos em relação ao uso de Tecnologia 

da Informação dessas empresas para cumprimento das referidas obrigações:  

i) empresas que não tinham contato com a informática e adotam sistemas de 

informação apenas para cumprimento da obrigação fiscal; 

ii) empresas que não tinham contato com a informática e que aproveitam a necessidade 

de adotar sistemas de informação para cumprimento das obrigações fiscais para se 

informatizarem; 

iii) empresas que já tinham algum grau de informatização e apenas adaptaram seus 

sistemas para cumprimento dessas obrigações;  

iv) empresas que já tinham algum grau de informatização e aproveitaram as 

circunstâncias para aprimorar seus sistemas.  

 

Com isso, é proposto o modelo conceitual apresentado na figura a seguir, o qual contempla o 

perfil de informatização das pequenas e médias empresas, bem como a postura dos principais 

executivos no contexto de informatização das obrigações fiscais: 

 

  Figura 8 – Representação do Modelo Conceitual 

 
 Fonte: Elaboração própria. 
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Em suma, o modelo conceitual apresentado sugere que as obrigações fiscais impõem para as 

pequenas empresas não informatizadas a informatização apenas para cumprimento das 

obrigações fiscais ou visualizando uma oportunidade para adoção de TI. Já para as pequenas 

empresas informatizadas, podem surgir somente as adaptações pontuais no sistema de TI ou 

uma evolução para otimização dos processos fiscais. Esse modelo pode apoiar na tomada de 

decisão dos principais executivos nas pequenas empresas em relação à utilização de sistemas 

de informação para a cumprir com a obrigatoriedade fiscal.  

 

Dessa forma, a questão de pesquisa a ser respondida por meio do modelo conceitual apresentado 

neste estudo é: “Como as obrigações fiscais podem influenciar na informatização das pequenas 

empresas?”. 

 

3.1 Proposições  

  

De acordo com Yin (2017), as proposições são componentes importantes para o pesquisador 

com escopo de estudos de caso qualitativos, pois cada proposição dirige o foco para o algo que 

realmente deve ser examinado no objetivo em estudo. 

 

Assim, em consonância com a fundamentação teórica e o modelo conceitual apresentados, são 

apresentadas as seguintes proposições de pesquisa: 

• proposição 1: a necessidade de atender a requisitos fiscais obrigou as pequenas 

empresas a terem mais contato com a informatização; 

• proposição 2: a informatização promovida pela necessidade de atender requisitos fiscais 

pode fazer com que as pequenas empresas invistam mais do que o necessário na 

informatização de suas atividades; 

• proposição 3: a informatização promovida pela necessidade de atender obrigações 

fiscais pode trazer benefícios para a informatização das pequenas empresas.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

Neste capítulo serão detalhados os procedimentos metodológicos, a estrutura da pesquisa 

realizada, a caracterização do tipo de pesquisa, o método de seleção dos casos e coleta de dados, 

bem como a análise dessas informações. Serão descritas também possíveis limitações do 

método. 

 

4.1 Tipo de pesquisa  

 

A abordagem utilizada para a realização deste trabalho foi qualitativa exploratória, do tipo 

estudo de caso múltiplo, através do levantamento de dados e fatos como fonte direta de 

informações em três empresas, tendo o pesquisador como instrumento fundamental, junto aos 

indivíduos envolvidos nos processos fiscais e de TI das organizações avaliadas. Tendo em vista 

que esse estudo pode ser classificado como experimento ou pesquisa, o método de 

generalização será o da generalização analítica, na qual uma teoria previamente desenvolvida 

serve de referencial para checagem dos resultados empíricos do estudo de caso (MEIRELLES; 

MORAES, 2012). 

 

Por tratar-se de um tema relevante e pouco explorado no campo das ciências sociais, na área de 

Administração de Empresas e Sistema de Informação, seguindo os conceitos de (LINCOLN, 

1995), foi adotado neste trabalho o paradigma interpretativo dentro de um posicionamento 

ontológico subjetivista. Essa é uma pesquisa de natureza exploratória, ao representar o 

fenômeno contemporâneo no mundo real, mostra-se uma estratégia adequada (MILES; 

HUBERMAN, 1994).  

 

A opção por uma pesquisa de natureza exploratória dá-se pelas suas características que, 

segundo Gil (2002) possibilitam: (i) obter maior proximidade ao problema; (ii) o objetivo 

principal pode ser compreendido como o aprimoramento de ideias ou a revelação de intuições; 

(iii) planejamento adaptável, possibilitando a apreciação de diversos assuntos relativos ao tema 

de pesquisa 
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4.1.1 Estudo de caso  

 

De acordo com Yin (2015), estudo de caso pode ser definido como “uma forma de se fazer 

pesquisa empírica que investiga fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto da vida 

real, em situações em que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

estabelecidas, onde se utiliza múltiplas fontes de evidência”. 

 

Este estudo foi realizado com três empresas de pequeno porte, assim definidas pelo critério de 

receita bruta, conforme a Lei Complementar 123 de 2006. Para cada uma delas foi analisada a 

iniciativa de informatização proveniente da obrigatória implementação da Nota Fiscal 

Eletrônica. Dessa forma, tendo em vista a realização do estudo de mais de um caso para um 

único fenômeno, pode-se classificar esse estudo como de múltiplos casos (GIL, 2002). A figura 

abaixo ilustra o modelo definido por Yin (2017) para os tipos de estudos de caso. 

 

Figura 9 – Tipos de projetos para estudo de caso 

 
Fonte: Adaptado de YIN, 2017.  

 

4.1.2 Seleção dos casos  

 

Para a escolha das três empresas a serem estudadas nessa pesquisa, foram selecionadas 

inicialmente dezessete empresas, sendo essa amostra levantada por uma empresa de comércio, 
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uma empresa prestadora de serviços e uma empresa de serviços e comércio, adotando-se os 

seguintes critérios:  

• empresas que atuam no Brasil, São Paulo, município e grande São Paulo; 

• empresas com Receita Bruta anual igual ou menor a R$ 4.8 milhões; 

• empresas que atuem no setor de comércio; 

• empresas que atuem no setor de serviço. 

 

No quadro abaixo, são descritas as principais informações para qualificação das empresas no 

conceito de pequeno porte. A fim de manter o sigilo e preservar a identidade das empresas 

pesquisadas com questionário estruturado, as empresas serão identificadas pela palavra 

“Empresa” seguida do número de identificação incluída no Setor de atuação. 

 

  Quadro 6 – Empresas selecionadas para pesquisa 

Empresas Setor 

Receita 

Bruta 
(Em Milhares 

de Reais) 

Quantidade de 

funcionários 

Empresa 1 Comércio 30,0 00 

Empresa 2 Comércio 122,0 04 

Empresa 3 Comércio 140,8 04 

Empresa 4 Comércio 360,2 01 

Empresa 5 Serviços 19,6 02 

Empresa 6 Serviços 34,0 00 

Empresa 7 Serviços 41,9 00 

Empresa 8 Serviços 86,1 03 

Empresa 9 Serviços 86,5 00 

Empresa 10 Serviços 120,6 05 

Empresa 11 Serviços 150,9 05 

Empresa 12 Serviços 158,1 06 

Empresa 13 Serviços 355,0 05 

Empresa 14 Serviços 420,0 05 

Empresa 15 Serviço/Comércio 412,9 00 

Empresa 16 Serviços 1.042 08 

Empresa 17 

 

Serviços 

 

2.000,0 

 

30 

  Fonte: Elaboração própria. 

 

Para esse grupo de empresas, foi realizada uma pesquisa inicial baseada em entrevista 

estruturada em formato de preenchimento de formulário envolvendo as seguintes questões: 

• a influência das obrigações fiscais na adoção de TI; 

• a influência das obrigações fiscais na adoção dos sistemas de TI; 

• a influência das obrigações fiscais na utilização de TI; 
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• a influência das obrigações fiscais no posicionamento dos sistemas de informação na 

empresa; 

• a influência das obrigações fiscais no relacionamento da área de TI com as demais áreas 

da empresa; 

• a influência das obrigações fiscais no comportamento do principal executivo da empresa 

em relação à Tecnologia da Informação. 

 

Com base nos resultados da pesquisa estruturada foram escolhidas três empresas com perfis 

diferentes, sendo: uma empresa de comércio com funcionários; uma empresa de serviços sem 

funcionário e; uma empresa de serviço e comercio sem funcionários. Tendo em vista que mais 

de uma empresa se enquadra em cada perfil, a seleção final das três empresas para a realização 

do estudo de caso múltiplo. 

 

Por fim, foram selecionadas as seguintes empresas:  

 

Quadro 7 – Empresas selecionadas para a entrevista semiestruturada 

Empresas Setor 
Receita Bruta 

(Em Milhares de 

Reais) 

Quantidade de 

funcionários 

Empresa 2  Comércio 122,0 04 

Empresa 9 Serviços 86,5 00 

Empresa 15 Serviço/Comércio 412,9 00 

  Fonte: Elaboração própria. 

 

4.2 Coleta de dados 

 

Conforme explicitado no tópico anterior, partiu-se de uma amostra preliminar de dezessete 

empresas, nas quais foram utilizadas as seguintes técnicas para coleta de dados: entrevistas 

estruturadas; pesquisa documental. Por fim, selecionadas três empresas com perfis distintos, 

realizou-se a entrevista semiestruturada, a fim de se captar as impressões, critérios e 

julgamentos de cada entrevistado. 

 

Durante o processo de pesquisa foram consideradas os seguintes princípios propostos por Yin 

(2017): 

1. utilização de múltiplas fontes de evidências; 

2. construção de uma base de dados ao longo do estudo; 
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3. formação de uma cadeia de evidências, de tal modo que o estudo seja legitimado, desde 

as questões de pesquisa até́ as conclusões. 

 

4.2.1 Entrevistas  

 

A importância da entrevista no estudo de caso é bastante significativa pois, através dela, o 

pesquisador pode captar a forma como os indivíduos interpretam suas experiências (SOUSA, 

2005). 

 

Conforme os conceitos de Gil (2002), foram utilizados dois tipos de entrevistas: 

a. entrevista estruturada: desenvolve-se a partir de uma relação fixa de perguntas; 

b. entrevista semiestruturada: distingue-se de um simples diálogo pelo fato de ter a coleta 

de dados como objetivo básico. 

 

Nas entrevistas estruturadas com as dezessete empresas, foi utilizado um formulário 

apresentado no Apêndice B baseado no protocolo de entrevista apresentado no Apêndice A. 

Nas entrevistas com aprofundamento, foi usado o formulário apresentado no Apêndice C. Essas 

entrevistas foram realizadas em duas etapas: 

a. a primeira foi efetuada junto aos responsáveis pelas áreas fiscais e de TI, com o objetivo 

de levantar as informações em relação aos processos e sistemas para atendimento da 

obrigação fiscal epeERP;  

b. na segunda, as entrevistas com aprofundamento, semiestruturada e informais ocorreram 

com o principal executivo e proprietários da empresa para confirmação em relação às 

decisões tomadas para atendimento da obrigação fiscal (NF-e), além de servir para a 

triangulação dos dados.  

 

O quadro abaixo apresenta a relação dos indivíduos entrevistados, seus respectivos cargos na 

empresa e identificação da organização.  

 

Quadro 8 – Informações sobre os entrevistados 

Empresa 

Comércio 
Função do entrevistado 

Empresa 1 Sócio de negócios do mercado empresarial 

Empresa 2 Sócio de negócios do mercado empresarial 

Empresa 3 Sócio de negócios do mercado empresarial 

Empresa 4 Sócio de negócios do mercado empresarial 
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Empresa 

Comércio 
Função do entrevistado 

 

 

Empresa 

Serviço 

Empresa 5 

Função do entrevistado 

 

Sócio de negócios do mercado empresarial 

Empresa 6 Sócio de negócios do mercado empresarial 

Empresa 7 Sócio de negócios do mercado empresarial 

Empresa 8 Sócio de negócios do mercado empresarial 

Empresa 9 Administrador de negócios do mercado empresarial 

Empresa 10 Sócio de negócios do mercado empresarial 

Empresa 11 Sócio de negócios do mercado empresarial 

Empresa 12 Sócio de negócios do mercado empresarial 

Empresa 13 Sócio de negócios do mercado empresarial 

Empresa 14 Sócio de negócios do mercado empresarial  

Empresa 15 Administrador de negócios do mercado empresarial 

Empresa 16 Sócio de negócios do mercado empresarial 

Empresa 17 Diretor de negócios do mercado empresarial  

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Foram utilizadas nas entrevistas semiestruturadas, conversas ocasionais de curta duração, 

intencionais e não intencionais, para esclarecimentos em relação a determinadas informações 

já́ obtidas nas entrevistas.  

 

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas integralmente, mantendo-se exatamente os 

termos utilizados pelo entrevistado, a fim de se manter a veracidade das informações e a 

qualidade das análises.  

 

4.2.2 Pesquisa documental  

 

Yin (2015, p. 109) ensina que “exceto pelos estudos das sociedades anteriores à escrita, a 

informação documental é, provavelmente, relevante para todos os tópicos de estudo de caso.” 

Segundo Flick (2009), a análise documental pode ser utilizada como estratégia complementar 

a outros métodos de coleta de dados.  

 

Durante a pesquisa foi utilizado um diário de campo, o uso dele permite registrar eventos 

diversificados e consecutivos em pesquisa qualitativa. De acordo com Falkembach (1987) o 

registo mais fiel de observações, comentários e apontamentos feitos pelos entrevistados são 

realizados por meio do diário de campo. Foi realizada também a análise documental por meio 

da análise do conteúdo dos websites oficiais das organizações pesquisadas. 
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O quadro a seguir, demonstra o esquema sintetizado da estratégia de pesquisa do estudo de 

casos múltiplos, fontes, técnicas e instrumentos. 

 

   Quadro 9 – Resumo da estratégia de pesquisa 

Fonte Tipos de Informação Técnica de Coleta 
Instrumento de 

Coleta 

Entrevista estruturada Informações principais e 

detalhadas, objeto de estudo 

Preenchimento de 

formulário estruturado 

Formulário 

Entrevista informal Esclarecimentos adicionais Entrevista 

semiestruturada 

Diário de Campo / 

Gravador de voz 

Acesso ao website Informações da empresa Leitura estruturada Diário de Campo 

    Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3 Análise de dados  

 

Segundo Fontana e Frey (1994), a análise dos dados tem por objetivo reduzir o excesso de 

dados coletados a um conjunto essencial para que se possa representar o conhecimento 

adquirido em campo. Gil (2002) ensina que analisar dados e informações envolve diversas 

atividades, dentre as quais a codificação das respostas obtidas. O pesquisador, na análise das 

informações, poderá́ interpretar os dados obtidos, ou seja, estabelecer elementos de ligação 

entre as informações levantadas e as decorrentes de estudos anteriores ou com a fundamentação 

teórica. 

 

4.3.1 Análise do conteúdo 

 

Foi adotado nesse estudo o modelo de análise de conteúdo proposto por Bardin (1977). O 

modelo de análise de conteúdo deve ser organizado em três fases:  

a) pré-análise: nessa etapa as ideias iniciais deverão ser sistematizadas e colocadas em um 

quadro referencial teórico a fim de se estabelecer indicadores para a interpretação das 

informações coletadas. A fase compreende a leitura geral, a organização e a escolha do 

corpus a ser analisado; 

b) exploração do material: nessa etapa são realizadas a codificação e classificação em 

categorias e subcategorias;  

c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação: consiste na captação dos 

conteúdos manifestos e latentes contidos em todo o material coletado (entrevistas, 
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documentos e observação). A análise comparativa deve ser realizada por meio da 

justaposição das diversas categorias existentes em cada análise, ressaltando-se os 

aspectos considerados semelhantes, bem como os que forem identificados como 

diferentes.  

 

A figura 10 ilustra a estrutura de análise de conteúdo proposta por Bardin (1977) e utilizada 

nesta pesquisa. 

 

Figura 10 – Estrutura da análise de conteúdo 

 

Fonte: Adaptado de BARDIN, 1977. 

 

Tendo em vista as regras de análise, o método de análise de conteúdo utilizado neste estudo 

compreende as seguintes fases:  

a) leitura geral de todo o material coletado (entrevistas e documentos);  

b) recorte do material em unidades de catalogação (palavras, frases, parágrafos);  

c) estabelecimento de categorias temáticas; 

d) organização dos dados brutos;  

e) catalogação das unidades de registro em categorias comuns;  

f) agrupamento das categorias (iniciais, intermediárias e finais);  

g) inferência e interpretação dos resultados, respaldadas no referencial teórico.  

 

4.3.2 Triangulação  

 

A estratégia de triangulação contribui para uma melhor compreensão do fenômeno, na medida 

em que evita interpretações equivocadas, bem como enriquece a entendimento sobre o estudo 

de caso (STAKE, 2010). Nesse sentido, Yin (2017) explica que, quando há verdadeiramente a 

triangulação de dados, é porque as descobertas do estudo de caso realmente foram apoiadas por 

mais do que uma única fonte de evidência. Por outro lado, quando se usa múltiplas fontes, mas 

a análise é feita com cada fonte de evidência separadamente, o procedimento assemelha-se à 

comparação de conclusões de diferentes estudos. 
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Neste estudo de caso, a triangulação, representada pela figura abaixo, foi realizada por meio da 

coleta de documentação disponíveis nos sites oficiais das empresas estudas, além das 

entrevistas estruturadas e informais, diminuindo assim possíveis inconsistências e contradições, 

e ampliando a compreensão acerca do fenômeno estudado, conforme indicado por Eisenhardt 

(1989) e Merriam (1998). 

 

Figura 11 – Esquema de triangulação para análise de dados 

 

Fonte: Elaboração própria.  

Triangulação

Entrevistas 
Estruturadas

Entrevistas 
Informais
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Resultados
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

A seguir serão apresentadas as análises elaboradas a partir da aplicação das lentes teóricas 

descritas às empresas estudadas. Tendo em vista que a seleção dos casos de estudo ocorreu em 

duas etapas ─ na qual primeiramente foram escolhidas dezessete empresas e, após a realização 

de entrevistas formais/estruturadas por meio formulários, foram selecionadas três empresas, 

com entrevistas semiestruturadas e informais que representam três diferentes perfis em relação 

à percepção da influência das obrigações fiscais no uso de tecnologia (baixa, moderada e alta) 

─, este capítulo dedica-se à apresentar, de forma individualizada, a análise de cada empresa e 

em seguida uma avaliação aprofundada e conjunta das três empresas objetos do estudo de 

múltiplos casos.  

 

5.1 Empresa 1  

 

A empresa 1 está estabelecida na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo e a 

abertura da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 01/03/2018. Atua no 

setor de comércio, no ramo de mercearia e armazém e possui receita bruta anual de 

aproximadamente R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Não possui funcionários ativos. O 

regime de tributação escolhido pela empresa é o Simples Nacional. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 1 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é local;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal 

contratado na modalidade Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2017; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). 

 

5.2 Empresa 2  

 

A empresa 2 está estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e a abertura da 

empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 08/12/2010. Atua no setor de 
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comércio, no ramo de drogaria e possui receita bruta anual de R$ 122.000,00 (cento e vinte e 

dois mil reais), bem como quatro funcionários ativos. O regime de tributação escolhido pela 

empresa é o Simples Nacional. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 2 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é terceirizada; 

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal; 

• tem contratado para controle contábil tecnologia em Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2015; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). 

 

5.3 Empresa 3  

 

A empresa 3 está estabelecida na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo e a 

abertura da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 04/04/2016. Atua no 

setor de comércio, no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas e possui receita 

bruta anual de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), bem como quatro funcionários 

ativos. O regime de tributação escolhido pela empresa é o Simples Nacional. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 3 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é terceirizada;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal 

contratado na modalidade Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2016; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). 

 

5.4 Empresa 4  

 

A empresa 4 está estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e a abertura da 

empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 15/02/2000. Atua no setor de 
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comércio, no ramo de comércio varejista de materiais de construção e possui receita bruta anual 

de aproximadamente R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), bem como um funcionário 

ativo. O regime de tributação escolhido pela empresa é o Simples Nacional. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 4 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é terceirizada;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal 

contratado na modalidade Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2013; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

5.5 Empresa 5  

 

A empresa 5 está estabelecida na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo e a 

abertura da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 30/04/2013. Atua no 

setor de serviços, no ramo de serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos 

automotores e possui receita bruta anual de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

bem como dois funcionários ativos. O regime de tributação escolhido pela empresa é o Simples 

Nacional. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 5 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é local;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão empresarial 

ERP contratado na modalidade Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2016; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 
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5.6 Empresa 6 

 

A empresa 6 está estabelecida na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo e a 

abertura da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 23/04/2015. Atua no 

setor de serviços, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de produtos 

alimentícios, bebidas e fumo e possui receita bruta anual de aproximadamente R$ 34.000,00 

(trinta e quatro mil reais), bem como cinco funcionários ativos. O regime de tributação 

escolhido pela empresa é o Simples Nacional. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 6 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é local;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada pelo site do município de prestação dos 

serviços;  

• a empresa não implantou sistema de gestão empresarial ou fiscal até o momento; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). 

 

5.7 Empresa 7  

 

A empresa 7 está estabelecida na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, e a 

abertura da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 29/11/2016. Atua no 

setor de serviços, no ramo de transporte rodoviário de carga ─ exceto produtos perigosos e 

mudanças ─, intermunicipal, interestadual e internacional, e possui receita bruta anual de 

aproximadamente R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Não possui funcionários ativos. O 

regime de tributação escolhido pela empresa é o Simples Nacional. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 7 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é local;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada pelo site do município de prestação dos 

serviços;  

• a empresa não implantou sistema de gestão empresarial ou fiscal até o momento; 
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• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

 

5.8 Empresa 8  

 

A empresa 8 está estabelecida na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo e a 

abertura da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 09/08/2006. Atua no 

setor de serviços, no ramo de atividades de publicidade e possui receita bruta anual de 

aproximadamente R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), bem como três funcionários ativos. 

O regime de tributação escolhido pela empresa é o Simples Nacional. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 8 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é terceirizada;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal 

contratado na modalidade Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2010; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

 

5.9 Empresa 9 

 

A empresa 9 está estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e a abertura da 

empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 18/07/2014. Atua no setor de 

serviços, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, 

bebidas e fumo e possui receita bruta anual de aproximadamente R$ 86.000,00 (oitenta e seis 

mil reais). Não possui funcionários ativos. O regime de tributação escolhido pela empresa é o 

Lucro Presumido. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 9 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é terceirizada;  
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• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão 

empresarial ERP contratado na modalidade Cloud;  

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

 

5.10 Empresa 10  

 

A empresa 10 está estabelecida na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo e a 

abertura da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 13/07/2012. Atua no 

setor de serviços, no ramo de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 

automotores e possui receita bruta anual de aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais), bem como cinco funcionários ativos. O regime de tributação escolhido pela empresa é o 

Simples Nacional. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 10 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é terceirizada;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal 

contratado na modalidade Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2014; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 

 

5.11 Empresa 11 

 

A empresa 11 está estabelecida na cidade de São Lourenço da Serra, Estado de São Paulo e a 

abertura da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 26/02/2015. Atua no 

setor de serviços, no ramo de serviços de reboque de veículos e possui receita bruta anual de 

aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como cinco funcionários 

ativos. O regime de tributação escolhido pela empresa é o Lucro Presumido. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 11 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 
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• a equipe de TI é terceirizada;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal 

contratado na modalidade Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2016; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais). 

 

5.12 Empresa 12 

 

A empresa 12 está estabelecida na cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo e a abertura 

da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 26/05/2015. Atua no setor de 

serviços, no ramo de organização de festas e eventos e possui receita bruta anual de 

aproximadamente R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), bem como seis 

funcionários ativos. O regime de tributação escolhido pela empresa é o Lucro Presumido. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 12 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é local;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal 

contratado na modalidade Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2016; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). 

 

5.13 Empresa 13 

 

A empresa 13 está estabelecida na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo e a 

abertura da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 21/02/2008. Atua no 

setor de serviços, no ramo de reboque de veículos e possui receita bruta anual de 

aproximadamente R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), bem como cinco 

funcionários ativos. O regime de tributação escolhido pela empresa é o Simples Nacional. 

 

Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 13 declarou: 
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• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é terceirizada;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal 

contratado na modalidade Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2011; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais). 

 

5.14 Empresa 14  

 

A empresa 14 está estabelecida na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo e a 

abertura da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 01/08/1994. Atua no 

setor de serviços, no ramo de contabilidade e possui receita bruta anual de R$ 420.000,00 

(quatrocentos e vinte mil reais), bem como cinco funcionários ativos. O regime de tributação 

escolhido pela empresa é o Simples Nacional. 

 

Com relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 14 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é terceirizada;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal 

contratado na modalidade Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2009; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 

5.15 Empresa 15 

 

A empresa 15 está estabelecida na estrada de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo e a 

abertura da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 10/03/2015. Atua no 

setor de serviços em resgate, no ramo de venda de baterias e possui receita bruta anual de 

aproximadamente R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) não possui funcionários 

ativos. O regime de tributação escolhido pela empresa é o Simples Nacional. 
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Em relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 15 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é terceirizada;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal; 

• tem contratado para controle contábil tecnologia em Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2017; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 

 

5.16 Empresa 16 

 

A empresa 16 está estabelecida na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo e a 

abertura da empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 02/04/2014. Atua no 

setor de serviços, no ramo de instalações elétricas e possui receita bruta anual de 

aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como oito funcionários ativos. 

O regime de tributação escolhido pela empresa é o Simples Nacional. 

 

Com relação ao uso de Tecnologia da Informação, a empresa 16 declarou: 

• o proprietário da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é terceirizada;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal 

contratado na modalidade Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2016; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 15,4 mil reais. R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais). 

 

5.17 Empresa 17  

 

A empresa 17 está estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e a abertura da 

empresa, segundo dados da Receita Federal do Brasil, data de 23/10/2008. Atua no setor de 

serviços, no ramo de treinamentos em informática e possui receita bruta anual de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como trinta funcionários ativos. O regime de 

tributação escolhido pela empresa é o Lucro Presumido. 
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Com relação ao uso de Tecnologia da Informação, e empresa 17 declarou: 

• o diretor de TI da empresa é o responsável pelas decisões de TI; 

• a equipe de TI é terceirizada;  

• a emissão de Nota Fiscal Eletrônica é realizada por um software de gestão fiscal 

contratado na modalidade Cloud;  

• a implantação do sistema ocorreu em 2006; 

• o gasto com TI (pessoal + despesas + investimento) no período entre 2017 e 2018 foi 

de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). 

 

5.18 Consolidação dos resultados 

 

5.18.1 Consolidação da amostra inicial das dezessete empresas com questionário do 

Apêndice B estruturado 

 

A pesquisa mostrou haver grande convergência entre as empresas entrevistadas em relação à 

tecnologia utilizada e a forma de contratação dessas tecnologias. Em 77% das empresas 

pesquisadas são utilizados softwares de gestão fiscal para a emissão de Notas Fiscais 

Eletrônicas, 12% utilizam ERPs e 11% emitem suas notas fiscais diretamente por ferramentas 

disponibilizadas pelo governo municipal da cidade sede da empresa.  

 

Em relação ao modelo de contratação das tecnologias disponíveis, 88% das empresas 

pesquisadas afirmaram utilizar o modelo de Cloud Computing. Neste, o processamento e 

armazenamento são disponibilizados em servidores de vários portes e propriedades, que 

formam uma nuvem onde as demandas externas serão processadas (ALBERTIN, 2010). As 

empresas que não utilizam o modelo Cloud ou ERP fazem uso dos serviços públicos disponíveis 

para emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Conforme apontado no estudo TIC Empresas, 

organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI, a maior disponibilidade do modelo 

Cloud proporciona maiores chances de redução dos custos de contratação e, consequentemente, 

sua maior disseminação. Esse mesmo estudo demonstra que apenas 20% das empresas 

brasileiras utilizaram serviços de softwares de escritório em nuvem em 2017.  

 

Dessa forma, é possível identificar que, na amostra estudada, o modelo Cloud é preponderante 

e isso em virtude da maturidade do mercado de desenvolvimento de soluções especializadas na 
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gestão fiscal. Estas, geralmente, são oferecidas no modelo SaaS (Software as a Service) após 

uma década da implantação do SPED e NF-e. 

 

A maturidade no desenvolvimento de soluções fiscais está atrelada ao grau de simplicidade do 

modelo de tributação adotado pela maioria das empresas pesquisadas. Da amostra de empresas 

estudadas, 69% são optantes pelo regime de tributação simplificada, o Simples Nacional.  

 

O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de 

tributos entre os entes da Federação (governos federal, estaduais e municipais) aplicável às 

microempresas e empresas de pequeno porte. Nessa opção, a tributação é calculada sobre o 

total das receitas obtidas e a empresa recolhe os tributos em um único documento de 

arrecadação, no qual são abrangidos os tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, COFINS, IPI, ICMS, 

ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa 

jurídica (CPP). 

 

Em relação aos investimentos em TI, a maioria das empresas pesquisadas gastam entre 1,5% a 

7,5% das receitas com TI. É possível observar que esse percentual é descendente, ou seja, 

quanto maior a receita, menor o percentual das receitas em relação aos gastos. 

 

Avaliando-se os gastos em relação às oportunidades decorrentes, conforme a Matriz de 

oportunidade de investimento em TI proposta por Lucas (1999), a adoção de tecnologia para 

emissão de Nota Fiscal Eletrônica pode ser classificada como “gestão obrigatória”, o que, de 

fato, não traz ganhos e os custos são dos negócios, não foi possível identificar ganhos nas 

empresas pesquisadas. 

 

A utilização de softwares especializados na gestão fiscal pela maior parte das empresas 

estudadas, bem como a adoção do regime de tributação simplificado (Simples Nacional), 

requerem a adoção de processos de gestão fiscal também simplificados, o que por si só não se 

mostraram capazes de influenciar a maturidade de processos e do uso de TI na amostra em 

estudo. 
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5.18.2 Consolidação do aprofundamento do estudo de caso múltiplo das três empresas: 

da empresa 2, empresa 9 e empresa 15 com o Apêndice C de questões semiestruturadas 

 

A análise de estudo do conteúdo das entrevistas, com aprofundamento e semiestruturadas, 

realizadas nas três empresas, demonstrou uma convergência acentuada no sentido de 

inexistirem benefícios decorrentes da informatização imposta para cumprimento da 

obrigatoriedade fiscal. Essa influência, na visão das empresas entrevistadas, foi 

acentuadamente negativa.  

 

No tocante a análise de conteúdo com método qualitativo, usou-se o software MAXQDA para 

o aprofundamento. O Estudo foi estruturado a partir da contagem das palavras contidas nas 

pesquisas de campo. Observou-se que a palavra “não” foi evidenciada com mais incidência nas 

entrevistas, conforme desenho abaixo: 

 

  Figura 12 – Representação da análise de conteúdo das palavras na entrevista 

 
  Fonte: Elaboração própria. 

  Nota: Entrevistas elaboradas pelo autor com software qualitativo MAXQDA 

 

A incidência da palavra “não” revelou que as três empresas escolhidas aleatoriamente não 

obtiveram benefícios com a informatização, bem como não evidenciaram retorno financeiro 

sobre o investimento realizado. Sendo assim, tais empresas não conseguiram mensurar a 

influência positiva proposta pela informatização fiscal em suas estruturas. 
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Após a contagem de palavras, continuou-se o estudo aprofundado das respostas às questões 

semiestruturadas. Com a degravação das entrevistas, observou-se o impacto negativo da 

obrigatoriedade fiscal sob a rotina financeira e prática das empresas analisadas. Abaixo segue 

o quadro demonstrando a análise. 

 

  Quadro 10 – Consolidação das três empresas nas questões das entrevistas 

Três empresas 

entrevistadas 

Três perguntas e as respostas concatenadas por empresas. 

  Pergunta 1: Diante da necessidade de cumprir com as obrigações fiscais impostas 

pelo Estado, e das exigências cada vez maiores de informatização, da parte de 

informática dessas obrigações do governo, discorra sobre como as obrigações fiscais 

governamentais influenciaram na informatização da empresa?  

Empresa 2 Veio a acarretar mais custos dentro da empresa, porque tivemos que fazer implantação nos 

computadores e impressoras. Que não tínhamos até então... Todas as nossas Notas Fiscais 

eram talão, porque não era exigido isso na microempresa, depois eles mudaram e fizeram 

com que não pudéssemos mais usar talão. Agora temos que utilizar uma impressora, 

compramos, tivemos um custo, eu tinha uma antiga comum, não podia ser esta, tinha que 

ser a Jato de tinta, e agora é a com QR code, que deve sair o imposto. 

Empresa 2 Agora temos que utilizar uma impressora, compramos, tivemos um custo, eu tinha uma 

antiga comum, não podia ser esta, tinha que ser a Jato de tinta, e agora é a com QR code, 

que deve sair o imposto, 

Empresa 2 Não é aquele leitor simples.  Aí vai aumentando o custo.  Por enquanto o que eu estava 

vendo é uns quatro mil reais, de início, sempre tem uma coisa a mais, mas no sistema fala 

que devem colocar uma nova plataforma, e isso irá gerar mais um custo mensal, porque 

pagamos uma mensalidade, não é como se eu tivesse comprado, e não precise mas pagar. 

Empresa 2 Antes, não era uma obrigatoriedade ter internet. então não era necessário, depois começou, 

como vamos mandar por e-mail, hoje tudo é pago pela internet e por e-mail, você manda, 

então temos que ter internet. 

Empresa 9 Além de nos obrigar a informatizar todo o nosso sistema, não nos preparou para isso, o 

estado implantou uma regra em tal data e nos deu 30 dias para resolver, isso influenciou 

nos nossos investimentos muito rápido e ninguém estava preparado para fazer e muito 

menos tendo conhecimento disso. O que eu percebo dentro do nosso negócio, é que até 

hoje, mesmo com investimento o Estado não nos dá conhecimento para que mude algumas 

coisas. A situação tributária que nós passamos hoje com a tecnologia de informação não 

se fala. Existe muito erro ainda na informatização, e eles não explicam o porquê disso e 

isso é o pior.  

Empresa 9 Só no capital da empresa isso gerou mais ou menos investimento mensal em torno de 10% 

do nosso faturamento, era investimento muito alto, e ainda com erros, acabou gerando 

mais investimento e a longo prazo nós percebemos que isso descapitalizou o nosso 

negócio. E o resultado disso? Esse dinheiro retornou? Pelo contrário, não fez isso, não deu 

retorno pra nós, fizeram pagar mais tributos ainda, descapitalizou todo mundo, ninguém 

está na zona de conforto dizendo que investiu na tecnologia da informação e capturou esse 

dinheiro, pelo contrário, nós temos falhas no sistema ainda, as empresas ainda sofrem com 

esse investimento, e o Estado não te dá suporte nenhum em relação a isso. Só traz um 

problema. 

Empresa 15 A informatização ficou boa e o sistema é bom, só o que atrapalhou um pouco é o gasto, e 

os impostos estão muito altos, hoje você compra a mercadoria, metade é imposto, a 

informatização ficou ótima, só o que está hoje prejudicando as empresas são os impostos, 

a maioria das lojas estão fechando, não estão aguentando por causa disso.  

Empresa 15 Antes não precisávamos de informatização, era talão de nota normal que a gente fornecia, 

agora tivemos que investir em impressora, sistema. Hoje o gasto é alto e inclusive eles já 

estão querendo renovar de novo equipamento, então é mais gasto também em software e 

impressora QR Code. 
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Empresa 15 Em média você vai gastar 6 a 7 mil reais em equipamento em geral, isso você paga uma 

vez, que é o equipamento, e ainda tem um mensal que é a manutenção e custa 120 reais.  

Empresa 15 Antes da obrigatoriedade, eu não teria gastado o que é hoje, imposto, equipamento, 

manutenção mensal, rede e outros, é muito gasto, por isso que as empresas não estão 

aguentando. 

 Pergunta 2: Como a necessidade de atender requisitos legais influenciou as decisões 

sobre o investimento em tecnologia da informação? 

Empresa 2 De início não houve tanta influência porque não nos obrigavam, podíamos ter aquela 

impressora antiga que era no papel mesmo, estava tudo bem, mas depois influenciou, 

porque tivemos de ter todas as informações, então era obrigatório ter computador. Meu 

pai trabalhou muito tempo dessa forma, era tudo no caderno onde anotava o que havia 

vendido no final do dia, você quer saber quanto vendeu, o governo não. Hoje em dia tudo 

é no computador, você é obrigado, se não fizer direito alguém vai bater na sua porta e 

perguntar o porquê não está informando, então tivemos que comprar impressora, 

computador... um custo de mais ou menos 20.000 reais, isso, Influenciou no nosso caixa 

porque a empresa é pequena e o caixa é baixo. 

Empresa 9 Então, quem investiu muito, ainda sofre com isso. Agora imagina o pequeno varejo como 

está, não há nada que ainda seja compatível com que o Estado rege dentro de nosso 

negócio. 

Empresa 9 Nós não tínhamos a cultura disso, era muito informal nosso negócio, a partir do momento 

em que começamos a informatizar o negócio, o governo começou a formalizar esse 

sistema. Nós tínhamos que fazer esse investimento, porém não tinha ninguém preparado 

para isso, menos os serviços que vinham para nós e muito menos o conhecimento. Então 

os investimentos falharam muito. Teve um processo de um a dois anos fazendo até 

investimentos errados, aquilo que era bom no primeiro plano não ficou bom, e o que 

achávamos que era razoável também não ficou, e até hoje não é cem por cento, ainda existe 

muita falha nisso.  

Empresa 9 A mudança maior foi a de nota fiscal, a NF-e. A partir do momento que comecei a emitir 

as Notas Fiscais Eletrônicas, tive que investir em tecnologia da informação, não teve jeito 

isso e ponto. E ainda mais o Estado fez com que o meu regime de operação mudasse, eu 

não poderia mais trabalhar no simples municipal, tive que ser um simples nacional. Até 

porque o meu faturamento eles dividiram em quatro pedaços, fizeram o lucro presumido 

e fizeram o período de apuração. E com o sistema tributário mudando, eu tive que 

realmente investir na tecnologia da informação, não teve outro jeito, foi um impacto 

natural do negócio 

Empresa 15 Influenciou bastante e tive que melhorar equipamento, tive que trocar o computador para 

um mais moderno, aparelhos, site, é muito gasto, software impressoras. Principalmente a 

Nota Fiscal Eletrônica, hoje o cliente faz uma compra e exige. Hoje usamos o Link Sat, 

fez a venda, vai direto pro governo, e gera imposto. 

  Pergunta 3 Como a informatização decorrente dos cumprimentos de obrigações 

fiscais pode resultar no futuro (se vocês acreditam que pode resultar em alguma 

coisa) ou resultou efetivamente em benefícios indiretos para a empresa de vocês?  

Empresa 2 Até agora não houve nenhum benefício do governo, trouxe custo, só estou tendo que tirar 

dinheiro, dizem que é para facilitar, mas está facilitando a vida do governo, alguém do 

governo precisa vir aqui me dizer que eu posso estar fazendo algo errado ou, não estou 

enxergando pois não está facilitando em nada. 

Empresa 9 Benefícios diretos, me fez fugir um pouco da fiscalização. Isso foi realmente muito 

importante, a partir do momento que eu deixei a empresa 100%, realmente sumiu, hoje eu 

trabalho mais tranquilo. Mas benefícios indiretos, não, eu tenho menos recursos, hoje 

trabalho muito mais, só tenho que fazer mais investimentos diretos, e acabam resultando 

num custo maior e onde há mais margem de lucro, diminuo a minha. Meu rendimento caiu 

muito. 
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Empresa 9 Acreditamos que a longo prazo vai haver benefício, mas tem que mudar muita coisa, até 

mesmo uma tributação para o negócio de alimento é altíssima, fora de qualquer patamar, 

e se você for entender um pouco do meu negócio. Tem absurdos de tributação chegam até 

ter 50% do produto, isso diminui o consumo e minha venda, cai o faturamento. Só que a 

tecnologia tem que ser investida diariamente. Eu não posso parar de investir em 

tecnologia. 

Empresa 15 Benefício não tive nenhum, só tive custo, investi em equipamento, pago mensalmente, 

manutenção e impostos, realmente benefícios zero. Não vejo no futuro que algo possa 

agregar. 

  Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com o quadro 10, demonstra que as mesmas três empresas escolhidas aleatoriamente 

foram submetidas a questionamentos idênticos, apresentando como resposta os mesmos 

argumentos e conclusões. 

 

No que pertine à pergunta 1, todas as empresas analisadas manifestaram descontentamento com 

o aumento dos custos e do parque tecnológico. Informaram, ainda, nesse sentido, que foram 

necessárias aquisições de computadores, impressoras, leitores óticos, internet mais potente e 

alteração na rede de computadores para favorecer o cumprimento da obrigatoriedade fiscal. 

Observou-se também a necessidade imediata de firmar contratos de manutenção dos bens 

adquiridos, visando o bom funcionamento sistêmico. Já, em relação aos softwares de uso 

recorrente, as empresas que utilizam o ERP foram obrigadas a comprar o módulo NF-e, 

cabendo à demais que ainda não o utilizavam, adquiri-lo ou mesmo comprar um software de 

gestão fiscal para a mesma funcionalidade. Vale ressaltar que também foi imperiosa a 

necessidade de manutenção dos softwares e investimentos em treinamentos para o manuseio 

correto do sistema. 

 

Já, no que tange à pergunta 2, observou-se que os requisitos fiscais impactaram 

significativamente o caixa das empresas que, ao adquirirem toda infraestrutura necessária para 

o regular atendimento da obrigatoriedade, desembolsaram recursos financeiros não previstos. 

Antes, a empresas analisadas não necessitavam enviar informações e emitir notas fiscais de 

forma eletrônica e, por isso, foram unânimes em se manifestar contrariamente ao novo sistema. 

Todos os estabelecimentos afirmaram categoricamente que, se não fosse pelo advento da Nota 

Fiscal Eletrônica, não haveria qualquer influência negativa que impactasse o caixa. Dessa 

forma, as empresas estão muito desconfortáveis com os investimentos imprescindíveis que 

realizaram em seu parque informático. 
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Por fim, na esteira da pergunta 3, as empresas observaram que não obtiveram qualquer benefício 

direto ou indireto decorrente da implementação do sistema eletrônico, manifestando grande 

insegurança com o futuro. Isto porque apenas visualizaram aumentos de custos, sem qualquer 

possibilidade de angariarem lucros ou benefícios oriundos dessa nova sistemática, admitindo, 

inclusive, a possibilidade da realização de desinvestimentos para arcarem com as despesas. A 

empresa 9, de forma tímida, ainda manifestou um certo grau de otimismo, admitindo que 

futuramente podem surgir alguns benefícios. No entanto, condicionou a concreção dessa 

possibilidade à algumas melhorias, dentre elas, simplificação de tributos, promoção de 

treinamentos pelo governo, bem como a diminuição de gastos para suportar as exigências 

tecnológicas oriundas da adoção da Nota Fiscal Eletrônica. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Esta pesquisa teve como principal objetivo identificar a influência exercida pelas obrigações 

fiscais na informatização das pequenas empresas. Para a execução desse objetivo, realizou-se 

uma pesquisa qualitativa e estruturada com base em dezessete empresas, selecionando-se a 

partir desse espaço amostral, três estabelecimentos, com os quais se realizou pesquisa 

qualitativa semiestruturada. Cumpre esclarecer que todos os estabelecimentos analisados estão 

localizados no Estado de São Paulo, Brasil. 

 

Inicialmente, efetuou-se uma revisão literária sobre o tema, abrangendo-se tópicos como a 

tributação, obrigações legais, conceitos de pequenas empresas, o tratamento diferenciado 

aplicado a estas no que tange ao cumprimento de obrigações legais acessórias, o uso de 

Tecnologia da Informação e, finalmente, as tecnologias disponíveis para cumprimento das 

obrigações tributárias e legais. 

 

Em seguida, foram coletados dados a partir da realização de entrevistas estruturadas com 

dezessete empresas e consequente aprofundamento da análise por meio de entrevistas 

semiestruturadas com três estabelecimentos escolhidos aleatoriamente dentro daquele espaço 

amostral. Vale esclarecer que, dentre estas empresas, uma desempenha atividade comerciária, 

outra é prestadora de serviços e, por fim, uma mista, atuante tanto na prestação de serviços 

quanto nas atividades próprias de comércio. 

 

As entrevistas foram realizadas junto aos principais responsáveis pela área de Tecnologia da 

Informação dos estabelecimentos selecionados, sendo estes profissionais proprietários e 

gestores com poderes decisórios na área analisada.  

 

Em relação às proposições formuladas nessa pesquisa, a amostra de três empresas pesquisadas 

demonstrou a influência das obrigações na informatização das empresas, sendo que, em relação 

a isso, os entrevistados foram unânimes em afirmar que tiveram que se informatizar tão somente 

em função da obrigatoriedade fiscal imposta legalmente pelo Estado. Para tanto, adquiriram 

computadores, softwares, impressoras novas, bem como a contratação de serviços para 

realização da necessária manutenção e atualização do sistema, visando adequação às constantes 

alterações técnicas para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas. 
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Os controles necessários para utilização do software são restritos ao cumprimento das 

obrigações e são pouco utilizados nos processos gerenciais do negócio. Desse modo, de acordo 

com as empresas pesquisadas, os ganhos decorrentes dessa informatização não são percebidos 

ou são insignificantes. 

 

Em contrapartida, a necessidade de se atender a requisitos fiscais influenciou significativamente 

na tomada de decisão sobre investimentos em TI. Essa discrepância entre prioridade de 

investimentos e a percepção de valor do investimento em TI para cumprimento das obrigações 

fiscais se dá em virtude do temor dos proprietários/administradores de sofrerem autuações. Ou 

seja, ainda que não vejam valor no investimento, uma vez que não percebem incremento de 

performance na gestão do negócio, os investimentos em tecnologia para atendimento de 

obrigações fiscais são priorizados e consomem boa parte da capacidade de investimento da 

pequena empresa, em função da imposição legal. 

 

As empresas que adotam o sistema em Cloud na modalidade SaaS e Software As Service 

aportam poucos investimentos, pois utilizam tecnologia em cloud ERP em conjunto com seus 

contadores, não havendo grandes investimentos contábeis. Por outro prisma, a obrigatoriedade 

fiscal no que tange à implementação da nota fiscal eletrônica traz grandes preocupações aos 

empresários, pois o aumento dos investimentos em tecnologia foi imprescindível e inadiável. 

A exemplo disso, tem a situação das três empresas selecionadas dentro daquele espaço amostral 

inicial.  

 

Na primeira proposição apresentada, (proposição 1: a necessidade de atender a requisitos fiscais 

obrigou as pequenas empresas a terem mais contato com a informatização), ao se analisar as 

dezessete empresas pesquisadas, inicialmente, não foi possível constatar nas entrevistas 

estruturadas uma relação direta entre obrigações fiscais e a informatização das empresas. 

Contudo, na segunda fase da pesquisa, na qual foram entrevistadas as três empresas de forma 

semiestruturadas, verificou-se a influência na informatização da empresa em função da 

obrigatoriedade fiscal, especificamente em relação à Nota Fiscal Eletrônica. 

 

Na segunda proposição (proposição 2: a informatização promovida pela necessidade de atender 

requisitos fiscais pode fazer com que as pequenas empresas invistam mais do que o necessário 

na informatização de suas atividades), na qual se questiona o custo do cumprimento das 

obrigações fiscais, ressaltou-se um dado importante em relação à utilização de TI, qual seja, a 
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diminuição de custos. Todas as empresas pesquisadas utilizam sistemas disponibilizados na 

modalidade Cloud Computing, o que, de fato, diminui custo em informatização. No entanto, 

mesmo assim, quando se trata de emissão de notas fiscais, investimentos são necessários, como 

aquisição de equipamentos, computadores, impressoras e leitores óticos. A aquisição destes 

equipamentos impacta o orçamento das empresas, haja vista que são gastos imprescindíveis 

para a adequação do sistema à obrigatoriedade fiscal e legal. Este dado corrobora a segunda 

proposição, na qual as empresas avaliadas investiram mais do que o necessário para adequar-

se, evitando autuações. 

 

A última e terceira proposição, (proposição 3: a informatização promovida pela necessidade de 

atender obrigações fiscais pode trazer benefícios para a informatização das pequenas empresas), 

as empresas não observaram benefícios com o investimento em Tecnologia da Informação 

imposta pela obrigatoriedade e, ao contrário, demonstraram grande descontentamento no 

investimento forçado. 

 

Sobre os objetivos específicos dessa pesquisa, foi possível atingir de forma satisfatória os 

seguintes objetivos: 1. Compreender a evolução das obrigações fiscais brasileiras; 2. Entender 

como se dá a informatização em particular nas pequenas empresas, partindo de modelos 

teóricos descritos na literatura; 3. Descrever a relação das obrigações fiscais em função dos 

modelos teóricos de informatização das empresas; e 4. Identificar como as obrigações fiscais 

influenciam na adoção de sistemas de informação. 

 

O objetivo 1 compreender a evolução das obrigações fiscais brasileiras, em especial a Nota 

Fiscal Eletrônica – (NF-e). Desse modo, a revisão da literatura, da legislação, bem como dos 

sites dos órgãos da administração tributária, permitiu uma visão ampla e o entendimento em 

relação às obrigações fiscais desde seu início, em 2007, até hoje. Muitas alterações nas leis 

fiscais brasileiras impeliram as empresas a se movimentarem tecnologicamente. 

 

O objetivo 2 foi alcançado na medida em que foi possível entender como se deu a 

informatização das empresas pesquisadas, partindo de modelos teóricos descritos na literatura, 

enfatizando a credibilidade da informatização, Schein (1989) apresenta em seu modelo teórico 

que os tomadores de decisão podem ser céticos, esse resultado percebido nas entrevistas, pois 

os empresários demonstraram dúvidas quanto a informatização de suas empresas. Nesse mesmo 

diapasão, Martins (2016) adaptado de McFarlan, McKenney e Pyburn (1983) apresenta suas 
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posições em sistema da informação, contendo 4 domínios: Suporte, Fábrica, Reviravolta e 

Estratégico. Assim, de acordo com este referencial, as três empresas analisadas se encaixam no 

domínio de Suporte, pois, de forma clara, os empresários e gestores não atribuem uma posição 

de destaque na empresa para Tecnologia da Informação. De fato, TI não é o foco da empresa. 

 

O objetivo 3 cingiu-se à descrição da relação entre as obrigações fiscais e os modelos teóricos 

de informatização das empresas. Lucas (1999) enuncia que o controle gerencial obrigatório é 

um custo do negócio e não tem quase nenhum ponto positivo para as empresas. Baseado nas 

pesquisas com os três estabelecimentos selecionados, constatou-se que o custo absorveu boa 

parte dos lucros, impactando severamente o orçamento. Sendo assim, a obrigatoriedade legal e 

fiscal teve enorme influência na rotina das empresas. 

 

O objetivo 4 limitou-se a identificar a influência das obrigações fiscais na adoção de sistemas 

de informação. Percebe-se que as empresas foram forçadas a investir em tecnologia da 

informação, seja para atualizar seu parque informático, seja para adquirir novas tecnologias. No 

entanto, o investimento na evolução da tecnologia não integrava a estratégia da empresa, mas 

tão somente visou a adequação dela à imposição legal para emissão de notas fiscais eletrônicas. 

 

Figura 13 – Representação gráfica da conclusão 

 

Fonte: Elaboração própria.  
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Conforme figura 13, a influência fiscal foi mais percebida com o aprofundamento da amostra, 

a maior parte das empresas analisadas que utilizam softwares especializados na gestão fiscal ou 

ERP, com módulo NF-e, e que adotam o regime de tributação simplificado (Simples Nacional), 

conduzem à conclusão de que as obrigações fiscais para as pequenas empresas brasileiras não 

se mostraram capazes de influenciar a maturidade dos processos e do uso de TI. Não houve um 

impacto positivo no investimento tecnológico das referidas empresas que apenas o efetivaram 

como forma de atender à obrigatoriedade fiscal governamental. Essa realidade foi observada 

nas três empresas selecionadas. Conforme observado ao longo do presente estudo, essa 

influência é percebida de forma negativa, uma vez que compromete tanto as margens de lucro, 

quanto os poucos recursos destinados ao negócio propriamente dito, acarretando a possibilidade 

de desinvestimentos pelos empresários. 

 

6.1 Contribuições teóricas 

 

A contribuição deste estudo para o campo acadêmico é estabelecer uma possível relação entre 

as obrigações fiscais e a informatização das pequenas empresas. Portanto, procurou-se 

evidenciar os fatores que influenciam na adoção de tecnologia por aquelas empresas, por 

intermédio de dados empíricos obtidos por meio da análise de estudo de caso múltiplo em três 

empresas, a partir de uma amostra inicial de dezessete estabelecimentos atuantes tanto nos 

setores de comércio quanto nos de serviços.  

 

Os aspectos levantados neste estudo e, como consequência, os resultados obtidos sugerem que 

os processos necessários para cumprimento de obrigações fiscais para pequenas empresas, 

adotantes do regime de tributação simplificado, Simples Nacional, são de baixa complexidade.  

 

6.2 Contribuições práticas 

 

A contribuição para área de negócios reside no fornecimento às empresas de uma visão geral 

acerca da complexidade da tecnologia necessária para cumprimento de obrigações fiscais. 

 

Foram levantadas informações sob o ponto de vista dos principais executivos das empresas 

analisadas. 
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Os aspectos apresentados neste estudo sugerem que os custos promovidos pelas soluções em 

Cloud Computing- ERP oferecidas pelo modelo de contratação Software as a Service - SaaS 

apresentam custos acessíveis para as empresas gerirem seus tributos, mas, no tocante a nota 

fiscal eletrônica, o investimento aplicado para cumprir com obrigatoriedade fiscal e legal traz 

a possibilidade de desinvestimentos para a empresa. 

 

6.3 Limitações 

 

Neste estudo, uma das maiores limitações está relacionada à falta de dados específicos em 

relação aos custos de tecnologia para cumprimento das obrigações fiscais. Na amostra 

analisada, as empresas apresentaram dificuldade em obter esses valores individualizados em 

relação ao gasto global com TI. A hipótese levantada para essa dificuldade é justamente o fato 

de que as pequenas empresas possuem um modelo de gestão simplificado. 

 

6.4 Estudos futuros 

 

Propõe-se, em estudos futuros, a análise de um maior número de empresas, incluindo-se o setor 

industrial, objetivando ampliar as considerações acerca do tema estudado e verificar a 

existência de características específicas para o setor em tela. 

 

A fim de ampliar o cenário de estudo sobre o tema, propõe-se a pesquisa em outras regiões do 

Brasil, haja vista a desigualdades socioeconômicas que podem evidenciar resultado distinto ao 

encontrado nessa pesquisa. Frisa-se que, neste estudo, foram estudadas somente empresas do 

Município de São Paulo e Grande São Paulo, regiões inseridas no Estado mais rico e 

desenvolvido da Federação. Assim, em ambientes com menor acesso e pouca difusão da 

tecnologia o resultado pode demonstrar alguma influência das obrigações fiscais na 

informatização das empresas em Estados mais desguarnecidos. 

 

 

 

 

 



71 

 

REFERÊNCIAS 

  

ALBERTIN, A. L. Administração de informática: funções e fatores críticos de sucesso. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

ALBERTIN, A. L. Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação. 

6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

ALBERTIN, A. L.; ALBERTIN, R. M. M. Dimensões do uso de tecnologia de informação: um 

instrumento de diagnóstico e análise. Revista de Administração Pública, v. 46, p. 125-151, 

2012. 

 

ALBERTIN, A. L.; ALBERTIN, R. M. M. Projetos de tecnologia de informação: como 

aumentar o valor que o uso de tecnologia de informação agrega às organizações São Paulo: 

Atlas, 2016.  

 

AL-QIRIM, N. A. Y. Electronic commerce in small to medium-sized enterprises: 

frameworks, issues, and implication. [S. l.]: Idea Group, 2004. 

 

AMARO, L. Direito tributário brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

BARBA-SANCHEZ, V.; MARTINEZ-RUIZ, M.; JIMENEZ-ZARCO, A. I. Drivers, benefits 

and challenges of ICT adoption by small and medium sized enterprises (SMEs): a literature 

review. Problems and Perspectives in Management, v. 5, n. 1, p. 103-114, 2007. 

 

BARDIN, L. Content analysis. [S. l.: s. n.], 1977. 

 

BAYO-MORIONES, A.; LERA-LÓPEZ, F. A firm level analysis of determinants of ICT 

adoption in Spain. Technovation, v. 27, n. 6/7, p. 352-366, 2007. 

 

BLOMQUIST, T.; WILSON, T. L. Project marketing in multi-project organizations: a 

comparison of IS/IT and engineering firms. Industrial Marketing Management, v. 36, n. 2, 

p. 206-218, 2007. 

 

BRASIL. Código tributário nacional. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 

BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil de 1988. [S. l.: s. n.], 1988. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso 

em: 24 fev. 2019. 

 

BRASIL. Lei complementar nº 123, de 14 dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, 

ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da 

Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro 

de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm. Acesso em: 20 jul. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm


72 

 

BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Plano anual da fiscalização 2018. Disponível em: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-

imagens/2018_02_14-plano-anual-de-fiscalizacao-2018-versao-publicacao_c.pdf. Acesso em: 

29 maio 2018. 

 

BUCHANAN, J. R.; LINOWES, R. G. Making distributed data processing work. Harvard 

Business Review, v. 58, n. 5, p. 143-161, 1980.  

 

BYRD, T. A.; MARSHALL, T. T. Relating information technology investment to 

organizational performance: a causal model analysis. Omega International Journal of 

Management Science, v. 25, n. 1, p. 43-56, 1997.  

 

CAROLI, E.; VAN REENEN, J. Skill-biased organisational change?: evidence from a panel of 

British and French establishments. Quarterly Journal of Economics, v. 116, p. 1449-1492, 

2001. 

 

CARVALHO, P. B. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

CASELLI, F.; COLEMAN, W. Cross-country technology diffusion: the case of computers. 

American Economics Review, v. 91, n. 2, p. 328-335, 2001. 

 

CESARONI, F. M.; CONSOLI, D.; DEMARTINI, P. The use of ICT in manufacturing small 

firms facing the crisis. In: CONFERENCE OF THE ITALIAN ASSOCIATION ON 

INFORMATION SYSTEMS, 7., 2010, Naples. Proceeding [...]. [S. l.: s. n.], 2010. 

 

CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, 

planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

 

CHUN, H. Information technology and the demand for educated workers: disentangling the 

impacts of adoption versus use. The Review of Economics and Statistics, v. 85, p. 1-8, 2003. 

 

CONSOLI, D. Literature analysis on determinant factors and the impact of ICT in SMEs. Social 

and Behavioral Sciences, v. 62, p. 93-97, 2012. 

 

CRAGG, P. B.; ZINATELLI, N. The evolution of information systems in small firms. 

Information and Management, v. 29, n. 1, p. 1-8, 2005 

 

CUNHA, M. A.; COELHO, T. R.; PRZEYBILOVICZ, E. Get into the club: positioning a 

developing country in the international eGov research. The Electronic Journal on 

Information Systems in Developing Countries, v. 79, p. 1-21, 2017. 

 

DAMASKOPOULOS, P.; EVGENIOU, T. Adoption of new economy practices by SMEs in 

Eastern Europe. European Management Journal, v. 21, n. 2, p. 133-145, 2003. 

 

DATA SEBRAE. Simples Nacional: informações sobre número de optantes, impacto e 

avaliação do Simples Nacional. [2017]. Disponível em: https://datasebrae.com.br/simples-

nacional/#proporcao. Acesso em: 25 fev. 2019. 

 

DOING BUSINESS. Classificação das economias. Disponível em:  

https://portugues.doingbusiness.org/pt/rankings. Acesso em: 20 dez. 2018. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-imagens/2018_02_14-plano-anual-de-fiscalizacao-2018-versao-publicacao_c.pdf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-imagens/2018_02_14-plano-anual-de-fiscalizacao-2018-versao-publicacao_c.pdf
https://datasebrae.com.br/simples-nacional/#proporcao
https://datasebrae.com.br/simples-nacional/#proporcao
https://portugues.doingbusiness.org/pt/rankings


73 

 

DONOVAN, J. J. Beyond chief information officer to network manager. Harvard Business 

Review, v. 66, n. 5, p. 134-140, 1988. 

 

EISENHARDT, K. M. Building theories from case study research. Academy of Management 

Review, New York, v. 14, n. 4, p. 532-550, 1989. 

 

FABIANI, S.; SCHIVARDI, F.; TRENTO, S. ICT Adoption in Italian manufacturing: firm 

level evidence. Industrial and Corporate Change, v. 14, n. 2, p. 225-249, 2005. 

 

FALK, M. ICT-linked firm reorganisation and productivity gains. Technovation, v. 25, n. 11, 

p. 1229-1250, 2005. 

 

FALKEMBACH, E. M. F. Diário de campo: um instrumento de reflexão. Contexto e 

Educação, Ijuí, v. 2, n. 7, p. 19-24, 1987. 

 

FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Trad. Sandra Netz. Porto Alegre: 

Bookman, 2009. 

 

FONTANA, A.; FREY, J. The art of science. In: DENZIN, N.; LINCOLN, Y. The handbook 

of qualitative research. Thousand Oaks: Sage, 1994. p. 361-376. 

 

FRIED, A.; LINSS, V. Toward an advanced impact analysis of intangible resources in 

organisations. [S. l: s. n.], 2005. Disponível em: 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/55390/1/684989948.pdf. Acesso em: 20 dez. 2018.  

 

FULLER, T.; JENKINS, A. Public intervention in entrepreneurial innovation and opportunism: 

short cuts or detours to the information superhighway? In: ANNUAL ENTREPRENEURSHIP 

RESEARCH CONFERENCE, 15., 1995. Proceedings […]. [S. l.]: Babson College, 1995. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

HATCH, M. J. Organization theory: modern, symbolic, and postmodern perspectives. New 

York: Oxford University, 1997. 

 

HENDERSON, J. C.; VENKATRAMAN, N. Strategic alignment: leveraging information 

technology for transforming organizations. IBM Systems Journal, v. 32, n. 1, p. 4-16, 1993. 

 

HOLLENSTEIN, H. Determinants of the adoption of information and communication 

technologies. Structural Change and Economic Dynamics, v. 15, n. 3, p. 315-342, 2004. 

 

IACOVOU, C. L.; BENBASAT, I.; DEXTER, A. S. Electronic data interchange and small 

organisations: adoption and impact of technology. MIS Quarterly, v. 19, n. 4, p. 465-485, 

1995. 

 

JEFFREY, M.; LELIVELD, I. Best practices in IT portfolio management. MIT Sloan 

Management Review, Spring, p. 41-49, 2004. 

 

JOVANOVIC, B.; LACH, S. Entry exit and diffusion with learning by doing. The American 

Economic Review, v. 79, n. 4, p. 690-699, 1989. 

 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/55390/1/684989948.pdf


74 

 

JOVANOVIC, B.; MACDONALD, G. M. Competitive diffusion. Journal of Political 

Economy, v. 102, p. 24-52, 1994. 

 

KEEN, P. G. W. Information technology and the management theory: the fusion map. IBM 

Systems Journal, v. 32, n. 1, 1993. 

 

KRAEMER, K. L. Managing information systems. In: PERRY, J. L. (Ed.). Handbook of 

public administration. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1989. p. 527-544. 

 

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informações gerenciais. São Paulo: Pearson, 

2013. 

 

LEIDNER, D. L.; KAYWORTH, T. R. A review of culture in information systems research: 

toward a theory of information technology culture conflict. MIS Quarterly, v. 30, n. 2, p. 357-

399, 2006. 

 

LINCOLN, Y. S. Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. 

Qualitative Inquiry, v. 1, n. 3, p. 275-289, 1995. 

   

LUCAS, H. C. Information technology and the productivity paradox: assessing the value 

of investing in IT. New York: Oxford University, 1999. p. 12. 

 

LUFTMAN, J. N.; LEWIS, P. R.; OLDACH, S. H. Transforming the enterprise: the alignment 

of business and information technology strategies. IBM Systems Journal, v. 32, n. 1, p. 198-

221, 1993. 

 

LUNARDI, G. L.; BECKER, J. L.; MAÇADA, A. C. G. Um estudo empírico do impacto da 

governança de TI no desempenho organizacional. Produção, v. 22, n. 3, p. 612-624, 2012. 

 

MACHADO, H. B. Curso de tributário brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 

 

MAHMOOD, M. A. Associating organizational strategic performance with information 

technology investment: an exploratory research. European Journal of Information Systems, 

v. 2, n. 3, p. 185-200, 1993.  
 

MAHMOOD, M. A.; MANN, G. J. Special issue: impacts of information technology 

investment on organizational performance. Journal of Information Systems, v. 17, n. 1, p. 3-

10, 2000. 

 

MARTINS, Á. L. M. Papel da informatização na pequena e média empresa brasileira: 

investimento em TI, percepção da gestão e impacto nos resultados. 2016. 105f. Tese (Doutorado 

em Administração de Empresas) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 

Fundação Getulio Vargas, São Paulo. 

 

MCFARLAN, F. W. Information technology changes the way you compete. Harvard Business 

Review, v. 62, n. 3, p. 98-103, 1984. 

 

MCFARLAN, F. W.; MCKENNEY, J. L.; PYBURN, P. The information archipelago: plotting 

a course. Harvard Business Review, v. 61, n. 1, p. 145-156, 1983. Disponível em: 



75 

 

https://hbr.org/1983/01/the-information-archipelago-plotting-a-course. Acesso em: 10 jan. 

2019. 

 

MEHRTENS, J.; CRAGG, P.; MILLS, A. A model of internet adoption by SMEs. Information 

and Management, v. 39, p. 165-176, 2001. 

 

MEIRELLES, F. S. Pesquisa: administração de recursos de TI – Tecnologia de Informação. 

GVcia – Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP. São Paulo: [s. n.], 

2015. 

 

MEIRELLES, F. S. Pesquisa anual: administração e uso de TI nas empresas. GVcia – Centro 

de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-EAESP. 30. ed. São Paulo: [s. n.], 2019. 

Disponível em: www.fgv.br/cia/pesquisa. Acesso em: 10 maio 2019. 

 

MEIRELLES, F. S.; MORAES, G. H. S. M. Governo eletrônico no Estado de São Paulo: um 

estudo de caso no Programa Nota Fiscal Paulista. In: SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO 

– SEMEAD, 15., São Paulo, 2012. Anais… São Paulo: [s. n.], 2012. 

 

MELVILLE, N.; GURBAXANI, V.; KRAEMER, K. The productivity impact of information 

technology across competitive regimes: the role of industry concentration and dynamism. 

Decision Support Systems, v. 43, n. 1, p. 229-242, 2007. 

 

MELVILLE, N.; KRAEMER, K.; GURBAXANI, V. Information technology and 

organizational performance: an integrative model of IT business value. MIS Quarterly, v. 28, 

n. 2, p 283-322, 2004.  
 

MERCOSUL. Comissão de Micro, Pequenas e Médias Empresas e Artesanato 

(CMPYMEA). [1998]. Disponível em: 

https://gestorweb.mercosur.int/files/5654ada3c93449140493968f. Acesso em: 17 jul. 2018. 

 

MERRIAM, S. B. Qualitative research and case study applications in education: revised 

and expanded from "Case study research in education". [S. l.]: Jossey-Bass, 1998. 

 

MILES, M. B.; HUBERMAN, A. M. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. 2nd 

ed. Thousand Oaks: Sage, 1994. 

 

MORGAN, A.; COLEBOURNE, D.; THOMAS, B. The development of ICT advisors for SME 

business: an innovative approach. Technovation, v. 26, n. 8, p. 980-987, 2006. 

 

NAH, F. F. H.; LAU, J. L. S.; KUANG, J. Critical factors for successful implementation of 

enterprise systems. Business Process Management Journal, v. 7, n. 3, p. 285-296, 2001. 

 

NOLAN, R. L. Managing the crises in data processing. Harvard Business Review, v. 57, n. 2, 

p. 115-126, 1979. 

 

NOLAN, R.; MCFARLAN, F. W. Information technology and the board of directors. Harvard 

Business Review, v. 83, n. 10, p. 96-106, 2005. 

 

PADILHA, T. C. C.; MARINS, F. A. S. Sistemas ERP: características, custos e tendências. 

Revista Produção, v. 15, n. 1, p. 102-113, 2005. 

https://hbr.org/1983/01/the-information-archipelago-plotting-a-course
http://www.fgv.br/cia/pesquisa
https://gestorweb.mercosur.int/files/5654ada3c93449140493968f


76 

 

PINHEIRO JUNIOR, L. P. Desempenho da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) nas empresas 

brasileiras: uma pesquisa Survey. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração) - 

Universidade Federal do Paraná - UFPR, Curitiba, 2015. 

 

PORTER, M. The competitive advantage of nations. New York: Free, 1998. 

 

REINGANUM, J. F. On the diffusion of new technology: a game theoretic approach. Review 

of Economic Studies, v. 48, n. 3, p. 395-405, 1981. 

 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Fazenda. Software Emissor NF-e: versão de produção 

(com validade jurídica). Disponível em: http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/. Acesso em: 

20 dez. 2018. 

 

SCHEIN, E. H. The role of the CEO to the management of change: the case of information 

technology. Cambridge: MIT, 1989. 

 

SCHERER, A. Mesmo investindo menos, empresas no Brasil mantêm gastos com TI. Revista 

Exame, São Paulo, jun. 2017. Disponível em: https://exame.abril.com.br/revista-

exame/mesmo-investindo-menos-empresas-no-brasil-mantem-gastos-com-ti/. Acesso em: 10 

jun. 2018. 

 

SEBRAE (Org.). Anuário do trabalho na micro e pequena empresa: 2014. [S. l: s. n], 2015. 

Disponível em: https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario-

do%20trabalho-na%20micro-e-pequena%20empresa-2014.pdf. Acesso em: 17 jul. 2018. 

 

SEBRAE (Org.). Panorama Sebrae. [S. l.: s. n.], 2018. Disponível em: 

https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Panorama-Sebrae_052018.pdf. Acesso 

em: 25 fev. 2019. 

 

SEBRAE (Org.). Pequenas e médias empresas no Brasil: pequenos negócios: conceito e 

principais instituições de apoio aos pequenos empregadores. [2016].  

Disponível em: <ois.sebrae.com.br/wp-content/uploads/2016/04/Brasil-uv-abril-20162.pdf>. 

Acesso em: 10 jun. 2018. 

 

SEBRAE (Org.). Pequenos negócios em números. Disponível em: 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-

numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD. Acesso em: 11 jul. 2018. 

 

SKOKO H.; BUERKI, L.; CERIC, A. Empirical evaluation of ICT adoption in Australian 

SMEs: Systemic Approach. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION 

TECHNOLOGY AND APPLICATIONS, Harbin, China, 2007. Proceeding […]. [S. l: s. n.], 

2007. 

 

SOUSA, A. B. Investigação em educação. [S. l.]: Livros Horizonte, 2005. 

 

STAKE, R. E. Qualitative research: studying how things work. [S. l.]: Guilford, 2010. 

 

TORII, D. Apply these best practices for a successful ERP implementation in Brazil. Gartner, 

2016. Disponível em: https://www.gartner.com/en/documents/3365617/apply-these-best-

practices-for-a-successful-erp-implemen. Acesso em: 17 dez. 2018. 

http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/
https://exame.abril.com.br/revista-exame/mesmo-investindo-menos-empresas-no-brasil-mantem-gastos-com-ti/
https://exame.abril.com.br/revista-exame/mesmo-investindo-menos-empresas-no-brasil-mantem-gastos-com-ti/
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario-do%20trabalho-na%20micro-e-pequena%20empresa-2014.pdf
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario-do%20trabalho-na%20micro-e-pequena%20empresa-2014.pdf
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Panorama-Sebrae_052018.pdf
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.gartner.com/en/documents/3365617/apply-these-best-practices-for-a-successful-erp-implemen
https://www.gartner.com/en/documents/3365617/apply-these-best-practices-for-a-successful-erp-implemen


77 

 

ULRICH, P.; CHACKO, J. G. Overview of ICT policies and e-strategies: an assessment on the 

role of governments. Information Technology for Development, v. 11, n. 2, p.195-197, 2005. 

 

WEN, L.; ZAILANI, S.; FERNANDO, Y. Determinants of RFID adoption in supply chain 

among manufacturing companies in China: a discriminant analysis. Journal of Technology 

Management & Innovation, v. 4, n. 1, p. 22-32, 2009. 

 

YIN, R. Case study research and applications: design and methods. 6th ed. [S. l]: Sage, 2017.  

 

YIN, R. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução: Cristhian Matheus Herrera. 5. ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2015.  

 

ZAHRA, S. A. Entrepreneurial risk-taking in family firms. Family Business Review, v. 18, n. 

1, p. 23-40, 2005.  



78 

 

APÊNDICE A – PROTOCOLO DA ENTREVISTA 

 

1. Dados de identificação da pesquisa  

 

1.1. Instituição: Escola de Administração de Empresas de São Paulo – FGV  

1.2. Título do projeto: A INFLUÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE FISCAL NA 

INFORMATIZAÇÃO DAS PEQUENAS EMPRESAS  

1.3. Tipo de pesquisa: Dissertação de Mestrado  

1.4. Linha de pesquisa: Administração, Análise em Tecnologia da Informação  

1.5. Pesquisador: Luciano Donizete Cavalheiro  

1.6. Orientador: Professor Doutor Fernando de Souza Meirelles  

1.7. Período e local da realização: 01/2016 a 12/2018  

 

2. Esta pesquisa realizou-se em três empresas de pequeno porte, independentemente do setor 

e do ramo de atividade, estudando os impactos da obrigatoriedade fiscal na informatização 

dessas empresas.  

 

3. Dados da pesquisa  

 

3.1. Objetivo: Identificar a influência das obrigações fiscais na informatização das 

pequenas e médias empresas no Brasil. 

 

3.2. Pergunta da Pesquisa “Quais são os fatores que influenciam as iniciativas de 

informatização de controles fiscais nas empresas?” 

 

3.3. Proposições:  

• Proposição 1: a necessidade de atender a requisitos fiscais obrigou as pequenas 

empresas a terem contato com a informatização; 

• Proposição 2: a informatização promovida pela necessidade de atender requisitos fiscais 

pode fazer com que as pequenas empresas invistam mais do que o necessário na 

informatização de suas atividades.  

• Proposição 3: a informatização promovida pela necessidade de atender obrigações 

fiscais pode trazer benefícios para a informatização das pequenas empresas. 

3.4. Categorias da pesquisa e tópicos das questões 

 

3.4.1. Identificação da empresa e do entrevistado 

• Nome da Empresa 

• CNPJ 

• Endereço 

• Cidade 

• Estado 

• CEP 

• Fone 

• Setor ((Indústria/Comércio/Serviços/Serviços Públicos) 

• Ramo 

• Responsável pelas informações 
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• Cargo do Responsável pelas informações 

 

3.4.2. Dados Econômicos e Financeiros da Empresa 

• Número de funcionários 

• Receita Bruta 

• Forma de apuração do Imposto de Renda 

 

3.4.3. Dados sobre o uso de TI na empresa 

• Cargo do responsável pelas decisões de TI na empresa 

• Equipe de TI interna ou externa 

• Dados do tipo de software para gestão fiscal 

• Gasto total com TI. 

• Gasto com TI para atendimento de NF-e 

 

3.4.4. Classificação da empresa de acordo com os modelos teóricos 

• Estágios de crescimento de TI 

• Ambientes de TI 

• Estados de Administração de TI 

• Atitudes dos Executivos de TI 

• Visão Geral da TI 

 

4. Relatório do estudo de caso  

 

As proposições foram confrontadas com e analisadas com as respostas das entrevistas de forma 

individual e, em seguida, conjuntamente.  

 

As informações obtidas com os acessos aos websites foram utilizadas como fonte de evidências 

para confronto e triangulação das informações obtidas nas entrevistas.  
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 

A influência das Obrigações fiscais na informatização das empresas 

 

Nome da 

Empresa 
 CNPJ  

Endereço  

Cidade  Estado  CEP  Fone  

Setor (Indústria/Comércio/Serviços/Serviços 

Públicos) 
 

Ra

mo 
 

Responsável pelas 

informações 
 

Cargo  E-Mail  

 

Dados Econômicos e Financeiros (Ano base 2017) 

Número Total de Funcionários da Empresa  

Receita Anual Bruta 
 

Forma de apuração do Imposto de Renda 

SIMPLES 

 

☐ 

Lucro 

Presumido 

☐ 

Lucro Real 

 

☐ 

 

Dados da empresa sobre TI entre 2017 a 2018 

Cargo da pessoa que toma as decisões sobre TI.  

Equipe de TI local ou terceirizada?  

Tipo de sistema utilizado para emissão de NF-e (ERP / Software fiscal)  

Modelo de contratação do Sistema Fiscal (Cloud / On premise)  

Fabricante / Modelo do ERP ou Software fiscal  

Ano de implantação do ERP ou Software fiscal  

Gasto Total com TI (inclusive terceiros) = Pessoal + Despesas + Investimentos  

Número Total de Dispositivos da empresa: “Teclados em uso” (proprietários) 

(desktops + notebooks + tablets) 
 

Gasto total com software de administração empresarial  

Gasto com software para implantação e/ou adequação da Nota Fiscal Eletrônica 

– (NF-e). 
 

Gasto com serviços para implantação e/ou adequação da Nota Fiscal Eletrônica 

– (NF-e). 
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Avalie se as obrigações fiscais influenciaram os seguintes 

aspectos da adoção de TI. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Para atendimento da legislação tributária, sua empresa 

implementou um software de gestão empresarial ERP. 
    

Para atendimento da legislação tributária, sua empresa 

precisa utilizar um software de gestão empresarial ERP. 
    

Para atendimento da legislação tributária, sua empresa 

utiliza um software fiscal (não utiliza um ERP para essa 

função). 

    

     

Avalie a influência dos seguintes fatores na adoção dos 

sistemas de TI para cumprimento das obrigações fiscais. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Financeiro: alto investimento inicial e a dificuldade de 

acesso a crédito. 
    

Infraestrutura: largura de banda e conexão de internet 

confiável. 
    

Organizacional: falta de pessoal qualificado e estratégia 

coerente. 
    

Tecnológico: evolução da tecnologia sem treinamento 

adequado. 
    

 

Avalie a influência das obrigações fiscais nos seguintes 

aspectos da utilização de TI 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Os usuários de TI têm “medo” da tecnologia.     

Os usuários de TI são reativos (não propõem soluções) e 

pouco envolvidos com a tecnologia. 
    

Os usuários de TI estão começando a se entusiasmar com a 

tecnologia. 
    

Os usuários de TI são encorajados a se tornarem 

responsáveis pelos sistemas. 
    

Os usuários de TI estão se tornando responsáveis pelos 

sistemas de informação. 
    

A administração dos sistemas de informação é informal.     

A administração dos sistemas de informação é formal. 

Existe planejamento e controle. 
    

A administração dos sistemas de informação é formal. 

Existe planejamento, controle e sistemas específicos para a 

gestão. 

    

A administração dos sistemas de informação compartilha 

dados com as demais áreas. 
    

A administração dos sistemas de informação faz parte do 

planejamento estratégico da empresa. 
    

A TI está organizada para aprendizagem tecnológica.     

As aplicações de TI são descentralizadas e atendem ao uso 

de cada departamento. 
    

As aplicações de TI geram informações gerenciais.     

A informatização está estabelecida na empresa e há times 

responsáveis. 
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Avalie a influência das obrigações fiscais nos seguintes 

aspectos da utilização de TI 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Há uma gerência de TI na empresa.     

Há uma diretoria de TI na empresa.     

As aplicações de TI têm a função de reduzir custo 

funcional. 
    

As aplicações de TI têm a função de cumprir requisitos 

legais. 
    

As aplicações de TI integram os processos dos 

departamentos da empresa. 
    

As aplicações de TI integram os processos entre os 

departamentos da empresa. 
    

 

Avalie o posicionamento dos sistemas de informação na 

empresa e a respectiva influência das obrigações fiscais. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

As estratégias atual e futura da empresa pouco influenciam 

à TI. 
    

A área de TI não ocupa posição de destaque na hierarquia 

da empresa. 
    

A contribuição das aplicações de TI é importante, mas não é 

determinante para o sucesso do negócio. 
    

O planejamento da área de TI tem caráter de curto prazo e 

as preocupações estão centradas na manutenção dos 

sistemas e no suporte às operações diárias. 

    

A manutenção da operação e a efetivação das estratégias 

corporativas dependem da carteira de aplicações de TI. 
    

A empresas é altamente dependente de sistemas de 

informação para as operações do dia a dia, bem como para 

sucesso competitivo atual e futuro. 
    

 

Avalie o relacionamento da área de TI com as demais 

áreas da empresa e a respectiva influência das 

obrigações fiscais. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

A área de Informática e as áreas usuárias possuem um 

relacionamento próximo o suficiente para que as 

necessidades sejam analisadas, aprovadas e priorizadas em 

conjunto. 

    

Alta gerência atua como principal responsável pelas 

decisões referentes a aprovação e priorização de serviços de 

TI. 

    

O controle da computação é exercido pela gerência de TI, 

que aplica os recursos computacionais a fim de atender 

interesses técnicos. 
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Avalie o comportamento do principal executivo da 

empresa em relação à Tecnologia da Informação e a 

respectiva influência das obrigações fiscais. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

O principal executivo da empresa apresenta atitudes e 

comportamentos que demonstram dúvida em relação aos 

benefícios do uso de TI. 

    

As decisões do principal executivo da empresa sobre 

implantação de TI consideram o custo como elemento 

fundamental. 

    

O principal executivo da empresa acredita que a 

implantação de TI gere mais impactos sociais positivos que 

negativos. 

    

O principal executivo da empresa acredita que as decisões 

de TI devam contar fortemente com seu envolvimento. 
    

O principal executivo da empresa apresenta comportamento 

positivo e idealístico de TI. 
    

O principal executivo da empresa acompanha de perto todos 

os problemas com TI. 
    

 

Hoje a TI na sua empresa contribui para: 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Redução de custos      

Aumento de produtividade      

Novos produtos e/ou serviços      

 

No futuro a TI irá contribuir na sua empresa para: 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Redução de custos      

Aumento de produtividade      

Novos produtos e/ou serviços      

O uso de TI vai mudar a forma que sua empresa atua no 

mercado dentro de no máximo 5 anos? 
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA   

 

A influência das Obrigações fiscais na informatização das empresas 

 

Nome da 

Empresa 
 CNPJ  

Endereço  

Cidade  Estado  CEP  Fone  

Setor 

(Indústria/Comércio/Serviços/ 

Serviços Públicos) 

 Ramo  

Responsável pelas 

informações 
 

Cargo  E-Mail  

 

Questionário Respostas 

Diante da necessidade de cumprir com as obrigações fiscais 

impostas pelo Estado e da exigência cada vez maior de 

informatização dessas obrigações, discorra sobre como as 

obrigações fiscais influenciaram na informatização da 

empresa. 

 

Como a necessidade de atender requisitos fiscais 

influenciou as decisões sobre investimento em tecnologia na 

empresa?  
 

Como a informatização decorrente do cumprimento de 

obrigações fiscais pode resultar ou efetivamente resultou em 

benefícios indiretos para a empresa? 

 

     

 


