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Resumo 

O Projeto SPED – é visto como uma transformação no gerenciamento das 

informações, no qual as empresas deverão adotar novos padrões na execução das 

suas atividades perante o fisco e possuir recursos tecnológicos eficientes. Nesse 

contexto, este estudo buscou avaliar como o processo de implantação do SPED, 

mais em conta o seu novo bloco K, de como o mesmo refletiu no cotidiano de uma 

empresa de médio porte e seus setores envolvidos com a implementação. Após 

termino deste estudo foi analisado que, o SPED não é um vilão, e sim a chance te 

possuir o mesmo como um aliado da empresa, e que o mesmo traz mais benefícios 

positivos do que negativos em sua implantação. 

Palavras-Chaves: SPED; Bloco K; Contabilidade; Empresas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia no Brasil, a setorização da contabilidade 

também não ficaria de fora deste processo de migração tecnológica. Atualmente a 

contabilidade é um dos setores que mais detém tecnologia em seus processos, isso 

pelo surgimento de novas exigências fiscais que trazem por obrigação o abandono 

do papel para controles mais finos utilizando somente arquivos eletrônicos. 

Em sua história, o Brasil é conhecido por ser um país complexo em sua área 

fiscal, porém uma iniciativa do governo em seu Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), tendenciou ao longo dos últimos anos simplificar a forma de 

pagamento das contribuições, desta forma informatizando todo este processo, além 

de buscar uma integração com os fiscos Federais, Estaduais e Municipais. 

Esta tecnologia da informação no setor fiscal é conhecida como SPED, que 

significa, Sistema Público de Escrituração Digital e possui em seu contexto várias 

ramificações que vão interligando os diversos arquivos eletrônicos entregues, para 

melhor solidificar as informações dos processos que as empresas possuem entre as 

responsabilidades fiscais, contábeis e sociais. 

A Escrituração Digital se constitui de um conjunto de escriturações de 

lançamentos fiscais e contábeis além de outras informações de interesse do fisco e 

das suas respectivas unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e 

prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado 

digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED. 

O SPED é o método que simplifica e facilita a entrega da documentação 

necessária para o Fisco, além de eliminar a necessidade de ter os documentos em 

papéis, também facilitando a fiscalização e reduzindo a burocracia para a entrega 

destes documentos.  

A partir da exigência do SPED muitas empresas puderam facilitar a 

cobrança de diversos processos que antes não eram bem denotados pelos gestores 

e coordenadores de setorização das organizações, como um exemplo clássico o 

controle de estoques, de fato cobrado pelo SPED em um de seus blocos de 

informação de dados. 

Em seu grande início, a implantação deste sistema digital teve muitos 

impasses, tanto pelas empresas e seus softwares que necessitavam de 

implementação, tão quanto aos contadores que necessitavam de mais dados 
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corretos e bem informados sobre adquirentes, produtos e lançamentos de 

documentos necessários. 

Sendo que atualmente a sua implantação é benéfica as empresas, que com 

suas estruturas de trabalho reformuladas, conseguiram remodelar melhor seus 

planejamentos, processos e atitudes financeiras, trazendo benefícios enormes, 

vantajosos e até competitivos em função de fornecedores e concorrentes. 

 

1.1 PROBLEMA 

Quais os impactos oriundos da implantação do SPED Fiscal Bloco K em 

uma empresa de alimentos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

Avaliar os impactos oriundos da implantação do SPED Fiscal Bloco K em 

uma empresa de alimentos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Evidenciar os aspectos positivos e negativos que o SPED traz para dentro de 

uma organização em sua implantação. 

 Demostrar a partir das obrigações que o SPED possui, como estas, podem ser 

benéficas para uma empresa. 

 Mostrar os impactos antes e depois da aplicação. 

 

1.3 DELIMITAÇAO DO TRABALHO 

O estudo do tema SPED, é de fundamental importância, não somente para 

as organizações, mas também para os estudantes de contabilidade e de toda a 

sociedade de forma em geral. 

O efeito desse novo cenário, entrega de arquivos fiscais de forma digital, traz 

a preocupação dos empresários em manter organizadas suas informações contábeis 

e fiscais, desta forma procurando profissionais que estejam sempre aptos a atender 

as eventuais atualizações e mudanças das legislações. 
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Contudo, este estudo terá em seu desenvolvimento detalhado sobre os 

impactos que este sistema traz em sua implantação em uma empresa com a 

contabilidade interna. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Inicialmente muitas empresas e contadores, criticaram a nova iniciativa do 

setor governamental, sem antes explorar mais o assunto e assim não enxergando os 

benefícios que poderiam adquirir para a empresa e a si mesmo com a customização 

deste projeto a seu favor. 

Como o estudo trata de uma empresa com a contabilidade interna, este 

projeto do governo, fez com que a empresa traçasse novos princípios na gestão e 

controladoria no setor de contabilidade. Assim adquirindo a solidificação de todas as 

entradas e saídas, desde da entrada de um real da tesouraria até o seu lançamento 

confirmado este um real em seus livros fiscais e gerenciais. Simples operações, mas 

que aplicado em documentos fiscais, processos fabris, trouxeram impactos em cada 

processo da empresa. 

O projeto SPED tem uma parcela enorme na evolução de muitas empresas. 

Sim, de início o mesmo exigiu, e muito das empresas, muitas passando por algumas 

dificuldades por terem que apresentar inúmeros demonstrativos, além de terem que 

realizar todas as suas operações financeiras e gerenciais na forma que as leis 

previam. 

Com todo este impasse, algumas empresas e seus contadores, tiveram 

outra visão, e a partir destas cobranças exigentes, foram reformulando conceitos, e 

achando inúmeras melhorias em setores, que antes estavam totalmente 

desorganizados e com grandes perdas financeiras envolvidas, que mais tarde trouxe 

benefícios no fluxo geral da empresa. 

Desta forma serão apresentados os impactos do SPED em sua implantação, 

demonstrando quais os aspectos positivos e negativos que o mesmo trouxe em sua 

implantação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção trata sobre o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, as 

suas ramificações: ECD – Escrituração Contábil Digital, EFD – Escrituração Fiscal 

Digital e EFD – Contribuições, além de trazer o Bloco K do SPED Fiscal que é uma 

das cobranças mais recentes deste para as empresas. 

 

2.1 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED 

O sistema que o Brasil possuía até 2006 para que as empresas atendessem 

as solicitações do fisco era precário, o que facilitava eventos como a sonegação. 

Assim, por meio de um Decreto em 2007, o Poder Executivo da União 

instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), definindo-o como 

instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e 

autenticação de livros e documentos que integram a escrituração das empresas 

mediante fluxo único computadorizado de informações. 

A RFB para melhorar os procedimentos de acompanhamento das 

transações dos contribuintes, já no ano de 2006, ampliou sua capacidade de 

cruzamento dos dados com a utilização do software denominado de “Harpia”, 

sistema de inteligência artificial, tornando mais precisas as informações para o 

combate da sonegação (DUARTE, 2011: P/65). 

Quanto à implantação do SPED, Azevedo e Mariano (2009: P/39) destacam 

seus pareceres: 

“Com a implantação do SPED, respeitadas as restrições constitucionais e 
legais, essas esferas de governo, poderão consultar numa única fonte de 
dados, todas as informações necessárias, dentro de um leiaute estruturado 
e capaz de fazer cruzamentos que apontam mais rapidamente 
inconsistências e o contribuinte poderá, gerando um arquivo padronizado 
cumprir suas obrigações acessórias.” 
 

A instituição do SPED foi precedida, para sua validade, de alteração na 

legislação do país. Assim, pela Emenda Constitucional nº 42/2003, foi incluído o 

inciso XXII do art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual as administrações 

tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, podem atuar 

de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de informações fiscais, na 

forma da lei, decretos e convênios. 

Constitui-se dessa forma, o SPED em um avanço na informatização das 

relações do fisco perante os contribuintes, consistindo na modernização do sistema 
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atual do cumprimento das obrigações acessórias transmitidas pelos contribuintes às 

administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores. A utilização da certificação 

digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos acaba por garantir a 

validade jurídica dos mesmos apenas nessa forma (SPED, 2012). 

Sob essa ótica, Lunelli (2011) entende que o SPED tem por finalidade 

modernizar a atual sistemática de cumprimento de obrigações acessórias, pois está 

estruturado em cinco grandes subprojetos: 

- Escrituração Contábil Digital – ECD; 

- Escrituração Fiscal Digital – EFD; 

- Nota Fiscal Eletrônica – NF-e; 

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e; e 

- Escrituração Fiscal Digital Contribuições – EFD – Contribuições. 

Além desses, fazem parte ainda no SPED o Conhecimento de Transporte 

Eletrônico 

– CT-e, o E-Lalur, Central de Balanços, o CF-e Cupom Fiscal Eletrônico, F-

Cont e, em breve, o E-Social (Escrituração Digital da folha de pagamento). 

Este sistema tem como objetivos, entre outros, os seguintes (SPED, 2012): 

“- Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e 
compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as 
restrições legais. 
- Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, 
com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações 
acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. 
- Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do 
controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização 
mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria 
eletrônica.” 
 

Atendendo aos objetivos do SPED, tanto os empresários, quanto os 

contadores e a sociedade serão beneficiados, pois com a apresentação das 

informações uniformizadas, diminui a margem de erro e, posteriormente, as multas. 

Isso proporciona que o contribuinte repasse corretamente o valor do imposto a ser 

pago aos cofres públicos, tanto que o projeto foi parte integrante do PAC – 

Programa de Aceleração do Crescimento do país. 

Com a obrigatoriedade do SPED, as empresas devem primar por maior 

organização, de modo que nesta sistemática digital, o Fisco pode fazer a checagem 

dos dados enviados pelas empresas, uma vez que a venda (saída) de uma empresa 

consiste na compra (entrada) em outra (AZEVEDO, MARIANO, 2009). 
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Pode-se descrever como usuários diretos do SPED, conforme o art. 3o do 

Decreto nº 6.022/2007, os seguintes: 

“I - a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 
II - as administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, mediante convênio celebrado com a Secretaria da Receita 
Federal; e 
III - os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e 
indireta que tenham atribuição legal de regulação, normatização, controle e 
fiscalização dos empresários e das sociedades empresárias. 
§ 1o Os usuários de que trata o caput, no âmbito de suas respectivas 
competências, deverão estabelecer a obrigatoriedade, periodicidade e 
prazos de apresentação dos livros e documentos, por eles exigidos, por 
intermédio do SPED. 
§ 2o Os atos administrativos expedidos em observância ao disposto no § 1º 
deverão ser implementados no SPED concomitantemente com a entrada 
em vigor desses atos. 
§ 3o O disposto no § 1o não exclui a competência dos usuários ali 
mencionados de exigir, a qualquer tempo, informações adicionais 
necessárias ao desempenho de suas atribuições.´ 

 

Os empresários ou a sociedade empresária terão como saber quais os 

órgãos que estão acessando as suas informações enviadas através do SPED, pois o 

projeto prevê que o login de cada acesso efetuado fique registrado para o 

conhecimento das partes interessadas, conforme estabelece o artigo 8º da IN 

787/2007. 

O SPED (2012, s/p) será administrado pela Secretaria da Receita Federal 

com a participação de representantes indicados pelos usuários de que tratam os 

incisos II e III do art. 3o: 

“§ 1o Os usuários do SPED, com vistas a atender o disposto no § 2o do art. 
3o, e previamente à edição de seus atos administrativos, deverão articular-
se com a Secretaria da Receita Federal por intermédio de seu 
representante. 
§ 2o A Secretaria da Receita Federal, sempre que necessário, poderá 
solicitar a participação de representantes dos empresários e das sociedades 
empresárias, bem assim de entidades de âmbito nacional representativas 
dos profissionais da área contábil, nas atividades relacionadas ao SPED.” 
 

O país adotou o Sistema de Identificação, Rastreamento e Autenticação de 

Mercadorias, ou simplesmente, Projeto Brasil-ID, que surge como uma evolução 

natural dos projetos de modernização das autoridades fiscais (DUARTE, 2011). 

Assim, a Receita Federal terá o controle sobre as ações a que se referem ao 

SPED, desde alterações nos projetos, até a verificação da veracidade da informação 

recebida. 

Esses procedimentos colaboram para maior controle sobre as atividades 

empresariais, evitando desvios de receita pública. 
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2.2 A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ECD 

A Escrituração Contábil Digital - ECD, um dos subprojetos do SPED, foi 

instituída pela RFB por intermédio da Instrução Normativa nº. 787/2007 e será 

utilizada para fins fiscais e previdenciários, devendo também atender às exigências 

do DNRC, do CFC, do Banco Central, da SUSEP, da CVM e de outros órgãos 

interessados. 

De maneira simplificada, Lunelli (2009) define o SPED contábil como “a 

substituição dos livros da escrituração mercantil pelos seus equivalentes digitais”. 

Nesse sentido, a ECD é a contabilidade comercial entregue ao ambiente do 

SPED em formato digital. Segundo Young (2009) a ECD substituirá a atual 

sistemática de prestação de informações ao fisco e de acordo com informações da 

Receita Federal, compreenderá a versão digital dos seguintes livros: 

1) Livro Diário e seus auxiliares, se houver; 

2) Livro Razão e seus auxiliares, se houver; 

3) Livros Balancetes Diários, balanços e fichas de lançamento 

comprobatórios dos assentamentos neles transcritos. 

Da leitura do layout da ECD, constante do Anexo Único da Instrução 

Normativa RFB nº. 787/2007 é possível inferir que o arquivo da ECD ainda conterá o 

Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, bem como as 

demais demonstrações a que estão obrigados o empresário e a sociedade 

empresária. 

Para Young (2009: P/28) a apresentação da ECD supre: 

“1) A obrigatoriedade de escriturar o Livro Razão ou fichas utilizadas para 
resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no 
Diário; 
2) A obrigatoriedade de transcrever no Livro Diário o Balancete ou Balanço 
de Suspensão ou Redução do Imposto de que trata o artigo 35 da Lei nº. 
8.981/1991.” 
 

Dessa forma, as empresas obrigadas à ECD deverão transmitir ao SPED os 

livros: diário, razão, balancetes diários, balanços, diário com escrituração resumida, 

diário auxiliar e razão auxiliar, todavia, ainda não há dispensa da entrega de outras 

declarações pela pessoa jurídica obrigada à ECD. 

Para Young (2009: P/21): 

“Cada arquivo deverá conter apenas um livro, e os livros contábeis emitidos 
em forma eletrônica deverão ser assinados digitalmente, utilizando-se, de 
certificado de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de 
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garantir a autoria do documento digital. A numeração dos livros é 
sequencial, por tipo de livro, independentemente de sua forma.” 
 

Portanto, a ECD substituirá a atual sistemática de prestação de informações 

ao fisco e os livros contábeis serão emitidos em forma eletrônica, os quais deverão 

ser assinados digitalmente, utilizando-se de certificado de segurança. 

A obrigatoriedade da ECD está estabelecida no art. 3º da IN RFB nº 

787/2007 com as alterações promovidas pela IN RFB nº 1.139/2011, combinado 

com o disposto no art. 1º da Circular SUSEP N° 406, de 29 de junho de 2010, 

recaindo sobre as seguintes empresas/entidades, conforme exposto no Quadro 1: 

Quadro 1: Obrigatoriedade da ECD, 
Fonte: IN RFB nº 787/2007 com redação dada pela IN RFB nº 1.139/2011. 
 

A exigência da ECD desde janeiro de 2008 deu-se sobre um limitado 

número de sociedades empresárias, somente que possuíam um acompanhamento 

econômico-tributário diferenciado sujeitos à tributação do Imposto de Renda com 

base no Lucro Real. Já em 2009, a exigência da ECD ficou mais abrangente, 

recaindo sobre todas as sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de 

Renda com base no Lucro Real, além das empresas e das entidades definidas como 

obrigadas pela Susep. 

Quanto às demais sociedades empresárias ainda são facultadas a entrega 

da ECD, conforme disposto na IN RFB nº 1.139/2011 com redação dada pela IN 

RFB nº 926/2009, não recaindo sobre as empresas optantes pela tributação do 

Imposto de Renda pelo Lucro Presumido e Arbitrado, bem como optantes do 

Simples Nacional. 

Para enviar o arquivo digital da Escrituração Contábil Digital, a empresa 

deverá gerar o livro em um arquivo digital, no formato especificado pela RFB, 

submetendo a validação no Programa Validador e Assinador (PVA) do SPED, 

contendo a assinatura digital do responsável pela empresa, de acordo com os 

registros da Junta Comercial, e pelo contador. Após as assinaturas gera-se e assina-

Início da obrigatoriedade Empresas/entidades Obrigadas 

Em relação aos fatos contábeis ocorridos 
a partir de 1º de janeiro de 2008. 

-as sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento 
econômico-tributário diferenciado, nos termos da 
Portaria RFB nº 11.211, de 7 de novembro de 2007, e 
sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no 
Lucro Real; 

Em relação aos fatos contábeis ocorridos 
a partir de 1º de janeiro de 2009. 

-as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação 
do Imposto de Renda com base no Lucro Real; 
-fica facultada às demais sociedade. 
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se o requerimento para autenticação dirigido à Junta Comercial de sua jurisdição, e 

transmite-se arquivo com os dados contábeis ao SPED (LUNELLI, 2011). 

A ECD visa resumidamente substituir os livros da escrituração mercantil 

pelos seus equivalentes digitais. É uma nova postura, onde a legislação fiscal inicia 

a substituição do papel pelos arquivos eletrônicos (AZEVEDO, MARIANO, 2009). 

Enfatiza-se que não haverá a substituição da ECD (livro digital), após a 

autenticação e envio do SPED, assim como igualmente não há previsão legal para a 

substituição de escrituração em papel, como estabelece o art. 5º da Instrução 

Normativa nº 107/08 do DNRC, que descreve: 

“Art. 5º A retificação de lançamento feito com erro, em livro já autenticado 
pela Junta Comercial, deverá ser efetuada nos livros de escrituração do 
exercício em que foi constatada a sua ocorrência, observadas as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, não podendo o livro já autenticado ser 
substituído por outro, de mesmo número ou não, contendo a escrituração 
retificada.” 
 

Diante disso, é primordial que antes do envio ao SPED, a escrituração seja 

submetida à análise no sentido de detectar erros ou inconsistências nas informações 

contábeis e fiscais. A ECD deve respeitar a mesma legislação aplicada 

anteriormente em relação aos relatórios contábeis, como o Livro Diário, o Razão 

Auxiliar, e os Livros Balancetes Diários e Balanços, além das fichas de comprovação 

dos lançamentos. 

 

2.3 A ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD 

A EFD é um arquivo digital constituído de um conjunto de informações 

fiscais como o registro de apuração de impostos referente as operações executadas 

pelo contribuinte, devendo o contribuinte enviar a escrituração do(s): 

- Registro de Entradas; 

- Registro de Saídas; 

- Registro de Inventário; 

- Registro de Apuração do IPI; 

- Registro de Apuração do ICMS; 

- Documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) 

(DUARTE, 2011: P/66). 

A EFD possui periodicidade mensal e o contribuinte deverá armazenar o 

arquivo digital da mesma, o qual será transmitido observando os requisitos de 

segurança, autenticidade, integridade e validade jurídica, não dispensando o 
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contribuinte de guardar as informações contidas nele pelo prazo estabelecido pela 

lei para a guarda de documentos. 

Nardon Filho (2010: P/35) descreve a rotina do SPED fiscal como: 

“A Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital que se constitui de 
um conjunto de escriturações e documentos fiscais e de outras informações 
de interesse dos fiscos das unidades Federadas e da Receita Federal do 
Brasil, bem como de registros e operações de impostos praticadas pelo 
contribuinte. Esse arquivo deverá ser assinado digitalmente e enviado via 
internet ao ambiente SPED.” 
 

Sobre o funcionamento da EFD complementa da seguinte forma Oliveira 

(2011: P/61): 

“A EFD (Escrituração Fiscal Digital) é de uso obrigatório para todos os 
contribuintes do ICMS ou do IPI. Trata-se de um arquivo digital, que se 
constitui em um conjunto de escrituração de documentos fiscais das 
unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal bem como no 
registro de apuração de impostos referentes às operações e prestações 
praticadas pelo contribuinte.” 
 

Duarte (2009) já descrevia que a EFD é extremamente detalhada, 

representando toda a movimentação de entrada, saída e inventário de mercadorias, 

além da apuração de ICMS e IPI, podendo o fisco rastrear toda a cadeia produtiva, 

buscando indícios de fraudes ou sonegação. Estima-se que o fisco tenha 

praticamente todas as informações necessárias para projetar o fluxo de caixa das 

empresas. 

Em um primeiro momento, em todos os estados foi escolhido um grupo 

pequeno de grandes empresas para testar o ambiente da escrituração digital. A 

partir disso, a partir de janeiro de 2012 havia ficado determinado que todas as 

empresas da modalidade geral (tributadas pelo lucro real e presumido) com 

faturamento superior a R$ 3.600.000 estariam obrigadas ao envio, com prazo para 

adequação até 16 de julho de 2012. 

No entanto, esta data foi prorrogada pela Secretaria da Fazenda Estadual - 

RS, visto que muitos contribuintes não estavam preparados para o envio e, assim, 

através de comunicado a Secretaria divulgou, o exposto no Quadro 2: 
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Quadro 2: Obrigatoriedade da EFD, 
Fonte: Secretaria da Fazenda do RS 
 

De acordo com o Quadro 2, verifica-se que o Fisco acabou dando mais 

prazo para as empresas menores se adequarem a EFD devido a complexidade dos 

dados a serem informados. Ressalta-se que o faturamento base para determinação 

do prazo de entrega da 

EFD corresponde ao ano de 2010. 

Como previsto no SPED, as informações da EFD, após sua transmissão, 

serão compartilhadas com as unidades federadas de localização dos 

estabelecimentos da empresa (LUNELLI, 2011: P/41). 

Com o advento da nota fiscal eletrônica, o fisco já possuia um controle 

parcial da compra e venda das empresas, mas com a EFD o governo teve também o 

controle dos estoques por produto, inviabilizando qualquer manobra no intuito de 

reduzir a tributação ilicitamente. 

E em relação ao EFD – Fiscal, ressalta-se que em 2014 serão incluídas 

todas as empresas independentemente do faturamento, mesmo as empresas 

optantes pelo Simples Nacional. 

Considerando a complexidade do tema, advém a importância de as 

empresas manterem seus sistemas informatizados adequados e pessoas 

qualificadas, a fim de permitir a geração de dados fiscais confiáveis e evitar 

fiscalizações pela apresentação de informações geradas erroneamente por sistemas 

mal parametrizados ou mal alimentadas pelos funcionários. 

 

Faturamento (R$) Obrigatoriedade Entrega 

Acima de 10.800.000 Operações de 2012 

Competências janeiro a agosto, 
em 17/09/2012, e a partir de 
setembro/2012, entrega até o 
dia 15 do mês subsequente. 

Acima de 7.200.000,00 Operações de 2013 
A partir de janeiro/2013, 
mensalmente, até o dia 15 do 
mês subsequente. 

Acima de 3.600.000,00 Operações de 2013 

Competências janeiro a junho, 
em 15/07/2013, e a partir de 
julho/2013, entrega até o dia 15 
do mês subsequente. 

Qualquer valor Operações de 2014 
A partir de janeiro/2014, 
mensalmente, até o dia 15 do 
mês subsequente. 
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2.4 ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DO PIS DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA – EFD/CONTRIBUIÇÕES 

A EFD - Contribuições, instituída pela IN da RFB de nº. 1.052/2010 da RFB 

e posteriores alterações, trata de uma nova forma de escrituração da Contribuição 

para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, em que as pessoas 

jurídicas obrigadas a essa exigência transmitam ao SPED um arquivo digital no qual 

discriminam as operações das receitas auferidas, assim como os custos, despesas, 

encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade. (SPED, 2012). 

A obrigatoriedade da EFD - Contribuições previa a exigência para julho de 

2012 para as empresas optantes pelo Lucro Presumido e Arbitrado, porém, a RFB 

adiou a entrega para somente janeiro de 2013, ainda não havendo a previsão de 

exigência para as empresas optantes ao Simples Nacional. 

A empresa obrigada a EFD - Contribuições deverá gerar, mensalmente, um 

arquivo digital de acordo com layout estabelecido pela RFB, informando todos os 

documentos fiscais e demais operações com repercussão no campo de incidência 

das contribuições sociais e dos créditos da não-cumulatividade, referentes a cada 

período de apuração do PIS/Pasep e da COFINS, bem como sobre a contribuição 

previdenciária sobre a receita, isto para aquelas empresas que tiveram a chamada 

desoneração da folha de pagamento, determinadas na Lei 12.546/2011 (SPED, 

2012). 

Complementando, Duarte (2011: P/425) explana sobre o layout do EFD - 

Contribuições: 

“O empresário, a sociedade empresária e as demais pessoas jurídicas 
devem escriturar e prestar as informações referentes às suas operações, de 
natureza fiscal e/ou contábil, representativas de seu faturamento mensal, 
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 
independente de sua denominação ou classificação contábil, 
correspondente à receita bruta de bens e serviços nas operações em conta 
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.” 
 

Esse formato da EFD - Contribuições, em que para sua geração necessita 

de dados por produto, representa um desafio enorme para as empresas obrigadas a 

essa obrigação acessória, situação que vai requer o uso intensivo de informatização 

na captação e armazenamento desses dados no momento das operações. 

A EFD – Contribuição deverá ser assinada digitalmente, pelo representante 

da empresa, ou procurador legal, utilizando-se de um certificado digital válido. A 
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EFD poderá ser retificada, mas dentro de determinado prazo e desde que não tenha 

sido a pessoa jurídica, em relação às respectivas contribuições sociais do período 

da escrituração tiver sofrido fiscalização ou ter sido intimada de procedimento fiscal, 

realizado procedimento de pedido de compensação e ainda cujos saldos a pagar já 

estejam na Procuradoria da Fazenda Nacional (IN RFB 1218/2011). 

Dessa forma, com todos estes projetos de fiscalização exigidos pelo fisco, os 

contribuintes deverão cada vez mais planejar seus atos e realizar o planejamento 

tributário visando alternativas lícitas de postergar ou reduzir o pagamento dos 

tributos, pois qualquer ato não planejado e dentro da lei, poderá onerar a empresa 

com multas severas. 

 

2.5 PENALIDADES E RISCOS PARA OS CONTADORES PELO REPASSE DE 

INFORMAÇÕES INCORRETAS 

Os contadores devem estar cientes das informações prestadas pelos 

clientes e aconselhá-los a seguir devidamente a legislação aplicável ao 

enquadramento, independente da forma de tributação da empresa. 

Desta forma, Lovatto (2003: P/44) indaga a posição do contador junto à 

empresa: 

“Relevante é a análise da conduta de quem tem o dever jurídico de evitar o 
resultado, especialmente em razão da situação concreta do contador e da 
empresa. Sua situação jurídica é a de um garantidor ou é a de um 
partícipe? 
Qual a razão de sua existência? Se ele omite, quando tem o dever de bem 
fazer a contabilidade da empresa, não estaria agindo como cúmplice? Ora 
sua contratação tem por finalidade agir dentro da lei, respeitando todas as 
normas.” 
 

As penas aplicadas a infrações cometidas vão desde multas até reclusão de 

até 5 (cinco) anos. É considerado crime suprimir ou reduzir tributo conforme a lei 

8.137/90 nas seguintes formas: 

- Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 
- Fraudar a fiscalização tributária, como inserir elementos inexatos, ou omitir 
operações, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 
- Falsificar ou alterar nota fiscal, ou qualquer outro documento fiscal relativo 
à operação tributável; 
- Elaborar, distribuir, fornecer ou utilizar documento que saiba ou deva saber 
que é falso ou inexato; 
- Deixar de fornecer nota fiscal de venda de qualquer espécie, ou fornecer 
em desacordo com a legislação (KALACHE, 2009: P/180).”” 
 

Considerando o descrito, entende-se que a partir do momento em que o 

contador assinar um contrato de prestação de serviços com seu cliente, está 
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assumindo riscos e respondendo pela contabilidade da empresa, solidariamente, ou 

não, dependendo da situação. 

Conforme afirma Oliveira (2011: P/218): 

“Ao firmar contrato de prestação de serviços, o profissional contábil passa a 
se responsabilizar tecnicamente pela contabilidade da contratante devendo 
esta contabilidade ter começo e fim, sendo que o período deve estar bem 
definido, indicando preferencialmente por contrato escrito e finalizando pelo 
respectivo distrato, com a consequente entrega de documentos, relatório da 
situação fiscal e contábil do cliente que deixa de ser atendido.” 
 

O contador deve estar sempre atento a todas as operações e transações 

efetuadas pela empresa, orientando o seu cliente, com o propósito de uma 

contabilidade concisa e clara, onde todas as informações sejam realizadas dentro 

das normas legais. 

 

2.6 SPED FISCAL BLOCO K 

As principais informações do bloco K serão informar a quantidade produzida, 

a quantidade de materiais consumida, a quantidade produzida em terceiros e a 

quantidade de materiais consumida na produção em terceiros. Além de todas as 

movimentações internas de estoque que não estejam diretamente relacionadas à 

produção. A posição de estoque de todos os seus produtos acabados, 

semiacabados e matérias- -primas, separando materiais de propriedade da empresa 

e em seu poder, materiais de propriedade da empresa e em poder de terceiros, 

materiais de propriedade de terceiros em poder da empresa. 

“Com a implantação do Bloco K no Sped Fiscal serão necessárias 
informações ligadas ao processo produtivo, entre eles dados 
correspondentes as fichas técnicas dos produtos, das perdas ocorridas no 
processo produtivo, das ordens de produção, insumos consumidos e 
quantidade produzida, inclusive a produzida por terceiros (ROCHA, 2014).” 
 

É necessário analisar e planejar detalhadamente a adequação dos seus 

processos de gestão da produção às exigências do fisco, seguindo os seguintes 

passos: estudar todos os requisitos do Bloco K, mapear cada detalhe dos processos 

de industrialização, terceirização e estocagem, avaliar o software que irá adotar para 

atender às exigências, contratar uma empresa especializada para ajudar a sua 

empresa a entender essas novas exigências e se preparar para o Bloco K, preparar 

e treinar sua equipe interna na operação e nos registros de informações, fazer testes 

para confirmar se as informações coletadas no sistema correspondem à realidade. 

“Segundo a Receita Federal (2014) o bloco K procura obter informações 
mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do 
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estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles 
equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério 
do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores 
conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de 1970.” 

 

O guia prático divulgado no sítio do Sped traz algumas descrições do que 

será exigido com a obrigatoriedade do bloco K, conforme aborda-se no Quadro 3. 

Registro Descrição O que deverá ser informado 

K001 Abertura do Bloco 

Abertura do bloco K, indicando se há registros de 
informações no bloco. Validação: se preenchido com ”1”, 
devem ser informados os registros K001 e K990 
(encerramento do bloco), significando que não há 
informação do controle da produção e do estoque. Se 
preenchido com ”0”, então deve ser informado pelo menos 
um registro K100 e seus respectivos registros filhos, além 
do registro K990 (encerramento do bloco). 

K100 
Período de Apuração do 

ICMS-IPI 

Informa o período de apuração do ICMS ou do IPI, 
prevalecendo os períodos mais curtos. Contribuintes com 
mais de um período de apuração no mês declaram um 
registro 
K100 para cada período no mesmo arquivo. Não podem 
ser informados dois ou mais registros com os mesmos 
campos de data inicial e data final. 

K200 Estoque Escriturado 

Informa o estoque final escriturado do período de 
apuração informado no Registro K100, por tipo de 
estoque e por participante, nos casos em que couber, das 
mercadorias de tipos: 00 – Mercadoria para revenda; 01 – 
Matéria-Prima; 02 
– Embalagem; 03 – Produtos em Processo; 04 – Produto 
Acabado; 05 – Subproduto, e 10 – Outros Insumos – este 
valor deverá ser igual ao campo do Registro 0200. A 
unidade de medida é, obrigatoriamente, a de controle de 
estoque constante no campo 06 do registro 0200 – ou 
seja, unidades individuais. 

K220 
Outras Movimentações 

Internas entre 
Mercadorias 

Informa a movimentação interna entre mercadorias, que 
não se enquadre nas movimentações internas já 
informadas nos Registros: K230 – Itens Produzidos, e 
K235 – Insumos Consumidos: produção acabada e 
consumo no processo produtivo, respectivamente. 
Exemplo: reclassificação de um produto em outro código 
em função do cliente a que se destina. 

K230 Itens Produzidos 

Informa a produção acabada de produto em processo e 
produto acabado. Deverá existir mesmo que a quantidade 
de produção acabada seja igual a zero, nas situações em 
que exista o consumo de item componente/insumo no 
registro filho K235. Nessa situação a produção ficou em 
elaboração. 
Essa produção em elaboração não é quantificada, uma 
vez que a matéria não é mais um insumo e nem é ainda 
um produto resultante. 

K235 Insumos Consumidos 

Informa o consumo de mercadoria no processo produtivo, 
vinculado ao produto resultante informado no campo do 
Registro K230 – Itens Produzidos. A unidade de medida 
é, obrigatoriamente, a de controle de estoque constante 
no campo 06 do registro 200: Unidade individual. 

K250 
Industrialização Efetuada 

por 
Terceiros – Itens 

Informa os produtos que foram industrializados por 
terceiros e sua quantidade. A quantidade produzida deve 
considerar a quantidade que retornou do terceiro e a 
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Produzidos variação de estoque ocorrida. 

K255 
Industrialização em 

Terceiros – 
Insumos Consumidos 

Informa a quantidade de consumo do insumo que foi 
remetido para ser industrializado em terceiro, vinculado ao 
produto resultante informado no campo código do item do 
Registro K250. A quantidade de consumo do insumo deve 
refletir a quantidade consumida para se ter a produção 
acabada informada no campo quantidade do Registro 
K250. Para o preenchimento: informar o código do item 
componente/insumo que estava previsto para ser 
consumido no Registro 0210 e que foi substituído pelo 
código do item deste registro. Para validação: o código do 
insumo substituído deve existir no Registro 0210 para o 
mesmo produto resultante – K250/200. 

K990 Encerramento do Bloco K 
Identifica o encerramento do bloco K e a informar a 
quantidade de linhas (registros) existentes no bloco. 

Quadro 3: Guia Prático sobre o Bloco K, 
Fonte: Guia prático do SPED ICMS-IPI Versão 2.0.14. 
 

A Receita Federal do Brasil tem o objetivo de identificar e controlar as 

movimentações (entradas/saídas/perdas) de insumos e produtos, em um 

determinado período no processo produtivo das empresas, bem como seus saldos 

em estoque. 

O controle do Bloco K poderá colaborar de forma eficiente com as 

movimentações de entradas e saídas no estoque da empresa. Neste sentido, a 

empresa poderá ter um controle maior sobre as suas operações de estoque, 

evitando erros sobre as operações, e possuir um controle.  

 

3 METODOLOGIA 

A metodologia abrange a classificação da pesquisa, o sistema de coleta de 

dados e por último o plano de análise. 

De acordo com Gil (1999) pode-se definir método como caminho para se 

chegar a determinado fim. E método científico como o conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O presente estudo propôs aprofundar os conhecimentos em ambiente 

SPED, e o que o mesmo traz de benefícios para as empresas que tem o dever de 

fazer os arquivos digitais. 

A pesquisa se classifica do ponto de vista de sua natureza como uma 

pesquisa de estudo de caso. O estudo de caso conforme Gil (1999) é um estudo 

empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto da realidade, 
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quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e 

no qual são utilizadas das várias fontes de evidência. 

Quanto à forma de abordagem do problema a pesquisa se classifica como 

qualitativa e quantitativa. 

Pesquisa qualitativa segundo Oliveira (2004) difere do quantitativo pelo fato 

de não empregar dados estatísticos como centro no processo de análise de um 

problema. A diferença está no fato de que o método qualitativo não tem pretensão 

de numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas. 

O trabalho apresentado possui tratamento qualitativo, pois se trata em 

quantitativo quando mensurados o projeto inteiro que o SPED tem e quais os 

benefícios específicos que o mesmo projeta para uma empresa que possui o dever 

de entregar. 

Segundo Gonçalves (2014) a pesquisa exploratória visa à descoberta, o 

achado, a elucidação de fenômenos ou a explicação daqueles que não eram aceitos 

apesar de evidentes. 

A utilização de uma pesquisa exploratória com observação em campo tem 

por finalidade a verificação das principais dificuldades encontradas, bem como 

interação e busca por melhorias na organização em estudo. 

Segundo Patton (2002) o propósito de um estudo de caso é reunir 

informações detalhadas e sistemáticas sobre um fenômeno. Assim com a junção de 

todos os dados mais os a conversação com a direção sobre a sua sistemática de 

trabalho, de como é feito os lançamentos, será mais fácil a detectar as principais 

falhassem seu processo de gestão. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Este trabalho foi realizado na área contábil de uma empresa de alimentos, 

com objetivo de analisar os impactos positivos e negativos da implantação do 

programa SPED na organização. 

A pesquisa tem como conjunto de elementos a própria organização, de 

como a mesma é relacionada com as suas demonstrações, ou seja, se em papel 

está refletida a sua realidade. 

Tem como foco a análise do projeto SPED, junto com a estrutura da 

empresa em estudo, o quanto esta empresa pode ficar organizada com a boa 



 

 

23 

análise que pode ser feita através dos principais enfoques cobrados por este 

sistema digital. 

Trabalho teve uma amostragem analítica, podendo mostrar de forma coesa 

se a implantação do SPED teve sucesso ou não. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Trabalho teve a avaliação dos principais processos da empresa, analisando 

processos aplicados e os mesmos sendo tabulados em planilhas para ter uma 

análise de tempo e positividade ou negatividade do processo aplicado na 

organização.  

Para Roesch (2006) um projeto pode combinar técnicas desenvolvidas em 

um ou outro paradigma. Trata-se de coleta de dados primários, através de 

entrevistas, questionários, observação ou testes. É importante especificar nesta 

seção a fonte dos dados (a população que será entrevistada e os documentos que 

serão analisados), quando estes são levantados e através de que instrumentos. 

 

3.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

Serão coletadas as informações, sobre o tipo de empresa, seu registro 

tributário, entre outros dados específicos, como processos internos gestão. 

Após a coleta, foi feita a análise das informações antes do SPED surgir, com 

o depois de SPED implantado e usado como uma ferramenta de melhoria de 

processos. 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação. 

A interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 

que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriores obtidos (GIL, 

1999). 

Haverá assim, a análise integra dos processos mais significantes que o 

SPED conseguiu auxiliar em todo o processo de melhoria, e logo após mostrar o 

resultado e formalização explicita da prova de como o SPED deve ser usado como 

uma ferramenta positiva de gestão e não um vilão. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

4.1 SOBRE A EMPRESA 

A Simonetto Alimentos LTDA, empresa estudada neste, surgiu em 15 de 

julho de 1987, fundada pelo senhor Alcides Simonetto na cidade de Tapejara - RS. 

No ano de 1989, o senhor Gilberto Simonetto saiu de Erechim e estabeleceu-se em 

Tapejara - RS, passando a ser sócio da empresa, com 50% de participação. 

Aproximadamente um ano depois, a empresa foi dividida. Na divisão foi decidido a 

abertura de uma nova empresa para o senhor Alcides Simonetto, pois o mesmo 

trabalharia somente no estado do Rio Grande do Sul, ficando a antiga empresa para 

o senhor Gilberto Simonetto, que já atendia os três estados da Região Sul, contava 

com cinco funcionários e atuava no ramo do atacado de alimentos. 

A partir desta divisão, a empresa iniciou um novo ciclo, contatando indústrias 

de balas do Rio Grande do Sul e terceirizando produtos com a sua marca, 

permanecendo neste processo até final do ano de 2003. Esta terceirização ajudou a 

consolidar a marca Simonetto no mercado, favorecendo o início de sua indústria, 

que foi inaugurada em setembro de 2004. 

Hoje a empresa Simonetto Alimentos encontra-se com a sua matriz 

estabelecida no local da antiga distribuidora e possui sua planta industrial localizada 

em outro endereço, ambas em Tapejara RS. Na sua matriz funciona a parte 

administrativa da empresa, onde são faturados, carregados e distribuídos todos os 

produtos que atendem o mercado interno, sendo que, toda a exportação da empresa 

é faturada e expedida diretamente da indústria. 

Atualmente a capacidade produtiva da empresa é de 1.200 toneladas/mês, 

sendo vários produtos como balas, pirulitos, caramelos e uma ampla linha de 

preparados em pó, como pó para sorvete, gelatina e refresco. A empresa conta com 

aproximadamente 207 funcionários, possui uma frota própria de 10 caminhões e 20 

automóveis. A empresa comercializa sua produção em 50% no mercado interno e 

50% no mercado externo, sendo que no mercado externo a mesma possui clientes 

em mais de 50 países. 

Sua Visão é: Ser reconhecida como uma das maiores empresas brasileiras 

do setor de balas e pirulitos, atuando com distribuição efetiva nos segmentos de 

mercado definidos pela empresa. 
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Sua Missão é: Produzir alimentos de alta qualidade, crescendo e inovando 

em harmonia com a comunidade e o meio ambiente, proporcionando satisfação aos 

consumidores, clientes, fornecedores, funcionários e sócios. 

Seus Valores e Princípios são: 

1. Ética; 

2. Qualidade total; 

3. Criatividade e inovação; 

4. Trabalho em parcerias: funcionários, clientes e fornecedores; 

5. Planejamento e controle, com definição clara de responsabilidades, tarefas e 

metas. 

Seu Negócio: Produzir alimentos de alta qualidade. 

Seus Princípios Éticos: ter convicção de que, para atingir os objetivos, deve 

agir de forma correta e transparente com os funcionários, clientes, fornecedores, 

prestadores de serviços, órgãos públicos, entidades sociais, comunidade em geral. 

Bem como, exercer com responsabilidade sua função social. 

Tem como compromisso a qualidade de vida e desenvolvimento de seus 

funcionários, efetiva participação na comunidade, considerando os valores básicos 

com decisões e atitudes baseados na dignidade, liberdade, integridade, lealdade, 

honestidade e justiça. 

Não admite qualquer atitude voltada por preconceitos relacionados à raça, 

naturalidade, religião, ideologia política, sexo, deficiência de qualquer natureza, 

entre outros, nas contratações e promoções dos funcionários, os quais devem 

preencher os requisitos técnicos e o perfil para o cargo, mantendo um ambiente de 

trabalho que respeite a dignidade de todos os funcionários oportunizando o 

crescimento profissional isento de qualquer tipo de discriminação. 

Sua Responsabilidade Ambiental: 

As atividades devem ser desenvolvidas em harmonia com a comunidade, 

interagindo de forma profissional, apoiando o desenvolvimento sócio-econômico. 

A Simonetto Alimentos tem compromisso com a preservação do meio 

ambiente e com a qualidade de vida de seus funcionários, parceiros integrados e a 

comunidade. Para garantir às gerações futuras um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, os processos produtivos são constantemente aprimorados e adequados 

a atender a legislação ambiental. 

Seu Mercado: atualmente a Simonetto Alimentos atende todo o Brasil. 
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Dentro dos processos internos a empresa divide-se entre a região sul que abrange 

os estados do Rio grande do Sul, Santa Catarina, e Paraná, e a região Brasil que 

envolve todos os demais estados. Sendo assim a empresa atende uma grande 

variedade de clientes, do atacado ao varejo. 

A empresa concentra o seu maior fluxo de vendas na região sul do Brasil, 

aonde possui maior número de clientes ativos, e onde tem o maior número de 

vendedores externos que trabalham na área de vendas para atender seus clientes. 

A Simonetto Alimentos também tem sua marca reconhecida 

internacionalmente em mais de 50 países, sendo os principais Angola, África do Sul, 

Costa Rica, Paraguai, Bolívia e Haiti.  Parte da venda feita para o exterior é 

executada por algumas trades e supervisionada pelo diretor de exportação da 

empresa, que realiza pessoalmente o restante das vendas. Os pedidos são 

passados para a Simonetto, onde pessoas especializadas fazem o processo interno, 

onde posteriormente os mesmos são transportados por contêineres para os portos 

de Itajaí-SC, São Francisco do Sul-SC e Rio Grande – RS. 

A empresa também produz para alguns clientes do mercado externo com 

suas marcas próprias, como Argentina e Angola, e para os demais países os 

produtos são embalados com a sua marca. 

Sua Área Fiscal: é uma empresa de médio porte, que trabalha no regime de 

tributação Lucro Real, por tal, possuindo como um dos principias arquivos para 

entrega ao fisco, os SPED’s.  

Seu setor de contabilidade é interno, não depende de profissionais externos 

em sua área, sendo que trabalha constantemente pensando no futuro, se 

adequando às novas leis e normas, antes das mesmas entrarem em vigor, para 

melhor absorver os impactos e experiências que novos processos que o fisco exige. 

 

4.2 ANÁLISES ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO SPED 

Para o processo de implantação do Bloco K do SPED fiscal, a empresa 

dispôs aos envolvidos cursos sobre o assunto, além de treinamentos práticos sobre 

este novo bloco exigido pelo fisco. 

A empresa também executou treinamentos internos, para que todos os 

setores e trabalhadores ficassem sabendo que a empresa está a cada dia mais 

preparada para o futuro, além dos gestores terem a filosofia de que todos devem 

fazer parte de melhoras da empresa. 
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4.3 IMPLANTAÇÃO DO SPED 

A empresa objeto deste estudo, Simonetto, já possui o SPED (todos) 

implantado desde 2010, e ao passar dos anos foi aperfeiçoando seus processos 

mediante as exigências que este sistema do governo exige. 

Nestes últimos anos, este sistema mencionado, exigiu das empresas uma 

nova condição, criou um novo bloco, denominado K, objeto de foco deste estudo, 

onde a Empresa deverá começar a entregar ao fisco mediante sua Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas CNAE, somente em 2017. 

O bloco K exige que a empresa leve aos arquivos de SPED Fiscal toda a 

sua engenharia de produto, no caso da empresa estudada, toda a sua formulação 

de produtos, processos industriais como cozimento, perdas no processo, 

rendimentos de matérias primas, evaporação de matérias orgânicas entre outros 

dados. 

Toda esta informação utilizada no bloco K, será usada para cruzamento, de 

entradas de mercadoria versos produto acabado. Como hoje já se possui o processo 

de entrada e saída no inventário do SPED, ou seja, de que o quanto entrou em 

estoque mais o que se tinha em estoque menos o que foi vendido tendo assim o seu 

saldo final a ser levado aos inventários de pagamentos de guias de impostos, o 

governo não sabia exatamente quanto estoque realmente entrava em um processo 

de elaboração, ou seja, não sabia do estoque intermediário da empresa. 

Nestas condições o governo terá exatamente a quantidade de estoque por 

processo de industrialização, que será as notas de entrada versos a engenharia de 

um produto que resultará a um estoque acabado e do acabado para venda, onde 

terá o estoque por movimento fiscal, ou seja, vendas. 

 

4.4 RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SPED 

Com todas as exigências do novo bloco criado, a empresa estudada teve 

que rever processos e inclusive mudar rotinas de entrada e saídas, além reavaliar 

condições de fabricação. 

Para todos estes critérios mencionados diretores da empresa reuniram-se e 

foram estipuladas as situações decorrentes e seus prazos de formalização, já que o 

processo é segregado de vários setores. 

Segue o quadro para expor as etapas: 
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Prazo de Implantação De 06/2015 a 11/2016. 

Número de Pessoas 6 

Áreas Envolvidas 
TI, Contabilidade, Gerentes Industriais, 
Almoxarifado, Estoque, Engenharia de 

Alimentos. 

Investimento de Softwares De R$2000,00 a R$3000,00 

Contratação de Funcionários Não. 

Quadro 4: Recursos Envolvidos, 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Para o projeto ser realizado foi necessário ter 6 pessoas envolvidas, 1 de 

cada setor, Contábil, TI, Gerentes Industriais, Almoxarifado, Estoque e Engenharia 

de Alimentos. 

Não houveram novas contratações. O valor investido em softwares, para 

atender funcionalidades, foi de dois a três mil reais. E o projeto teve início em julho 

de 2015, e finalizado em setembro de 2016, com 100% de eficácia. 

 

4.5 PROCESSOS EXECUTADOS 

 Para que o processo fosse executado cada setor da empresa ficou 

responsável por um processo a ser feito. 

- Setor Contábil: responsável por vinculação de matérias primas da empresa as 

notas fiscais de entrada, avaliação de grupos tributários, classificação de impostos e 

nomenclaturas de produtos (NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul). Processo 

de transferência de estoque entre matriz e filiais. 

- Almoxarifado: responsável pelo estoque de matérias primas e embalagens, para 

que as mesmas fossem exatamente adicionadas no processo industrial, como estas 

na engenharia do produto no sistema, para que não haja falta nem sobra dos 

mesmos. 

- Engenharia de Alimentos: responsável por passar de forma exata as fórmulas 

criadas dos produtos, para que a pessoa que lança e vincula no sistema deixe-as 

mais correta possíveis. 

- Gerentes Industriais: responsáveis por passarem a quem lança no sistema todos 

os rendimentos das embalagens, o mais exato que possível, ainda mais sabendo 

que é vendido diferentes pesos no mercado interno e mercado externo. 

- Estoque: responsável pelo produto acabado, este cuidará pela exata separação e 

carregamento, para que não haja valores diferentes do que foi produzido com que 

sobra depois das saídas por venda. 
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- TI: responsável por lançar os grupos tributários, cadastro de formulas, 

nomenclaturas de produtos e rendimentos de embalagens. 

 

4.6 PROCESSOS INTERNOS ANTES E DEPOIS 

Em uma avaliação de processos antes e depois de implantação do novo 

bloco de informações do SPED, a empresa apresentou grande evolução. Processos 

que antes estavam defasados e na maioria errados, começaram a ganhar corpo, 

como o mais notável a engenharia de produtos. 

Por exemplo: a empresa estudada fabrica balas, e possui uma linha 

específica que utiliza leite in natura que hoje chega aos 40% do faturamento, teve 

um grande aspecto positivo neste processo. Graças aos ajustes feitos, o sistema 

consegue de forma plena fazer o controle de estoque de matéria prima utilizada, 

além de ser possível saber e quantificar qual o % de perda de insumos para fabricar, 

relevantemente sabendo que quando é produzida uma bala de leite que será 

transformado em Doce de Leite (leite que passa por processo de evaporação, 

gerando uma pasta), sua perda neste processo chega a 80%. 

Em um geral, este processo de inserção do Bloco K, fez com que cada 

produto fosse revisado, de seus insumos até embalagens, além de ser mensurado 

perdas em rótulos e seus verdadeiros rendimentos, para que assim o sistema 

conseguisse tirar exatamente a quantidade exata de rótulos utilizados em uma 

demanda de produção feita por requisições internas e depois processadas aos 

estoques físicos acabados. 

 

4.7 AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

Para um projeto ser executado, existe vários aspectos positivos e negativos, 

como todo o processo de SPED teve para ser implantado. No quadro a seguir segue 

estes aspectos e representados se positivo ou negativo do processo de implantação 

deste novo bloco de informações exigidos pelo fisco. 

Aspectos Positivo Negativo 

1 - Valor do Custo de Produtos  X 

2 - Qualidade de Gestão de Custos X  

3 - Número de Pessoas  X 

4 - Processos Internos X  

5 - Melhorias Internas X  

6 - Controle de Entradas e Saídas X  

7 – Estoques X  

Quadro 5: Aspectos Positivos e Negativos, 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O quadro acima, detalha os principais aspectos que a empresa teve por 

delimitação como positivos e negativos. 

1 - Valor do custo de produtos: recebeu um aspecto negativo porque os produtos 

tiveram um reajuste em seus valores, por certa forma antes o sistema não possuir 

exatamente o valor de matéria prima que estavam sendo usadas em seu processo 

de industrialização. Como a empresa do estudo fabrica balas, um centavo errado em 

cada uma balinha, em uma caixa pode resultar em uma perda significativa na hora 

da venda, mesmo que sempre trabalhando com um indicador na margem mínima de 

resultado chamado de “% de erros em produção”. 

2 - Qualidade de Gestão de Custos: tendo em vista este indicador comentado, não 

basta ter somente este, deve se ter o produto exatamente ajustado em seu 

processo, pois com a competição que existe nas vendas, trabalhar por margem de 

segurança ao invés de realmente acontecido, pode tornar os preços praticados 

muito fora do que os concorrentes executam. Assim este aspecto recebeu uma boa 

avaliação positiva, por a empresa agora ter em um clique automatizado, todos os 

custos de produção de um item na sua mão. 

3 - Número de Pessoas: este aspecto teve um lado Negativo, pois depois de todos 

os processos implantados, o setor fabril, deteve de uma pessoa específica para 

somente ficar fazendo análise de informações, tanto de produção quanto de 

auditoria de almoxarifado, para assim cruzar quantidade de matéria prima usada, 

correspondente com o que está no relatório que foi adaptado ao sistema para 

mostrar quantidades de matérias primas na fabricação de uma determinada 

quantidade de massa de bala. 

4 - Processos Internos: estes processos, receberam avaliação positiva, porque 

graças a exigência do bloco K, a empresa tem processos mais seguros, e exatidão 

em qualquer relatório do sistema, que induza: custos de produtos e gastos de 

estoque, sem contar em processos de formação de preço, que como foi 

mencionado, 1 centavo pode resultar em uma perda ou em uma ótima venda. 

5 - Melhorias Interna: este quesito de avaliação foi positivo. Neste a empresa teve 

melhorias significativas em melhor comunicação em todos os setores. Criação de 

estratégias para melhorar funções e habilidades de pessoas e além de ser criado 

manuais de cozimento, preparação e embrulhamento do produto feito. 
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6 - Controles de Entradas e Saídas: este aspecto ganhou status positivo, que 

mediante a introdução deste bloco K, foi possível minuciar as entradas e saídas, 

fazendo com que cada processo fosse revisado e melhorado, para que assim 

batesse exatamente todas as informações, tanto nos aspectos de entrada versos 

produzido, quanto produzido versos vendido. 

7 - Estoques: este também recebeu qualificação de aspecto positivo, pois antes da 

implantação, haviam muitas perdas no estoque de produtos acabados, com ele foi 

revisado todos os processos e denotados erros que estavam acontecendo e assim 

revisados e incorporados processos para não haver mais falhas entre entradas de 

produtos acabados versos produtos vendidos, que nunca era o que tinha em 

estoque físico com o sistema. 

 

4.8 EMPRESA ANTES E DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO 

Analisando a empresa antes e depois da implantação do bloco K, foi 

denotado que a empresa teve grande melhoras, tanto operacionais como em seus 

processos internos quanto os seus horizontes corporativos. 

Segue no quadro a seguir as melhorias obtidas após implementação do 

bloco K do SPED. 

Avaliações da Empresa Após Implantação Status 

Melhora nos Processos Gerenciais Sim 

Implantação de Melhorias Sim 

Sincronia entre Setores Sim 

Melhoria em Custos de Produtos Sim/Não 

Custos da Empresa Não 

Pessoal Sim/Não 

Quadro 6: Antes e Depois da Implantação, 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Foram criadas algumas avaliações internas para mensurar o resultado sobre 

o processo de implantação do Bloco K do SPED na empresa. Dentro destas 

avaliações foi designado se o status foi efetivo para a empresa, sendo bom ou ruim 

após todo o processo. 

- Melhora nos Processos Gerenciais: a empresa teve uma melhora grande em seus 

processos, após o estudo foi detectado que estes estão 100% engrenados aos 

objetivos do SPED, em relatórios da Empresa, foi visto que estoques gerados pelo 

Software ERP, bate milimétricamente com o estoque físico. 

- Implantação de Melhoria: foi denotado que o sistema possui exatamente todos os 

processos de química, cozimento e rendimentos que um produto possui, exatamente 
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com o que o engenheiro alimentício possui em seus comparativos em ferramentas 

de Excel. 

- Sincronia entre Setores: para não haver segregação de funções, a empresa passa 

de um setor para outro as informações, como já relatado, sendo assim, hoje as 

informações fluem mais ao natural. Além de haver um aumento de confiança entre 

setores, antes muitos não entendiam que era melhor outro setor, por exemplo, TI 

lançar as fórmulas no sistema, mas não porque o TI viraria o engenheiro químico e 

sim porque teria precauções de erros entre outros. 

- Melhoria em Custo de Produtos: neste quesito a empresa evoluiu e muito, com 

uma nova gestão de processos e melhoria significativa entre setores, hoje sabe-se 

que os produtos dentro do ERP, possui 100% os dados coesos, assim tornando a 

empresa mais competitiva e melhor de controlar compras de matérias primas usando 

módulos específicos de ERP para compras. 

- Custo empresa: este é um assunto muito viabilizado por qualquer empresa. Neste 

assunto o SPED deixa de ser um parceiro, pois o aumento de obrigatoriedades, 

surge o aumento de serviço assim necessitando de mais profissionais para executar 

as tarefas, sem contar que estes profissionais custam um pouco mais porque em um 

processo tão importante não será qualquer profissional escolhido. 

Também há aqui envolvido o quesito de cursos, com novas instruções e 

ramificações, a empresa teve que disponibilizar cursos, entre outros novos 

processos, para melhor qualificar setores e treina-los para os processos novos. 

- Pessoal: neste termo foi bom e ruim a implantação do SPED, mediante a ter que 

executar processos mais bem definidos, foi necessário contratar pessoal mais 

qualificadas. Mas por outro lado, profissionais mais qualificados produzem mais, 

ajudando assim os gestores nas tomadas de decisões além de terem maior 

flexibilidade para novas ideias a serem implantadas. 

Desta forma o SPED possibilitou inúmeras melhorias para a empresa, bem 

como alguns aspectos negativos, em uma média se tem 75% de aprovação para 

com uma melhoria para a empresa. Bem como os 25% restantes, em todos os casos 

analisados corresponde sempre ao quesito custo. Que por sinal, nos dias atuais é 

normal quando se quer um bom produto com preço competitivo, qualidade e bom 

lucro associado. 
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4.9 PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE SETORES SOBRE A IMPLANTAÇÃO 

Para se ter uma melhor reflexão sobre o estudo, foi realizada uma rápida 

pergunta aos gestores de setores, - Qual foi a sua percepção, sobre este processo 

realizado de implantação do Bloco K do SPED Fiscal na Empresa? Segue no quadro 

a seguir as percepções: 

Setor Visão obtida 

Contabilidade 

Como quase todo o brasileiro tem a cultura do jeitinho, entendo que 
só em função de atender a legislação os processos acabam tendo 
maior importância. Eu, particularmente, faço da legislação uma aliada 
e uso todas as ferramentas para melhoria dos processos e 
excelência nos resultados. 

TI 
O SPED trouxe muitos benefícios, principalmente no quesito de 
procedimentos operacionais, depois de todos aplicados, sistema teve 
uma outra cara, começou a bater melhor os resultados. 

Almoxarifado 

De começo achava essas mudanças péssimas. Hoje depois de 
aplicados os procedimentos novos, e tendo todo o controle de 
estoque na mão a hora que precisar e gerado pelo sistema, vi que foi 
a melhor coisa desde minha entrada no setor, 

Estoque 
Foi péssimo ter que refazer um monte de processos novos, toma 
muito tempo a mais para fazer a separação dos pedidos, além de ter 
que contar o estoque com maior periodicidade. 

Gerentes Industriais 
Todos esses processos de implantação nos deixaram com medo, 
eram muitos processos a serem feitos, mas agora depois de toda a 
indústria já ajustado aos processos, está sendo uma maravilha. 

Engenheiros de Alimentos 
Ter que reescrever cada fórmula, além de revisar tudo, deu um 
trabalhão. Mas hoje posso ver quanto cada caixa gasta de matéria 
prima em seu processo, sem precisar fazer este cálculo na mão. 

Quadro 7: Percepção de Gestores de Setores, 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Fica evidenciado, de que todos estes processos de implantação houveram 

melhorias significativas. De certa forma, analisando, o que vários setores relataram, 

nota-se que houve uma grande resistência nas mudanças e padronizações 

requeridas pelo SPED. Mas houve também um pensamento positivo após todo o 

processo concluído. 
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5 CONCLUSÃO 

A contabilidade se encontra com um novo formato frente à realidade do novo 

cenário no gerenciamento das organizações, principalmente depois da introdução do 

Sistema Público de Escrituração Digital dentro do mundo contábil.  

Diante da pesquisa, verificou-se que o problema proposto foi respondido e 

os objetivos alcançados, uma vez que foram evidenciadas as vantagens e 

desvantagens do SPED e seus processos para implantação em uma empresa.  

Os principais problemas enfrentados para implantação deste Bloco K foram: 

o aumento de trabalho, alto custo de implantação, falta de pessoas com 

conhecimento técnico, falta de conhecimento dos processos e tecnologia.  

As vantagens da implantação para a organização foi a mudança cultural na 

empresa, fazer com que setores acompanhem mais as legislações vigentes, tanto 

fiscais quanto de vigilância de alimentos, treinamentos para aperfeiçoamento nas 

áreas foram mais bem aceitos como custo e não uma despesa e sem contar a 

relação entre setores e nos procedimentos para melhorar as operações e resultados 

esperados.  

Com a implantação deste, foi evitado o retrabalho, de maneira os setores, a 

sobrar tempo para sair da rotina de digitar e passar a analisar os dados gerados, 

oferecendo enormes vantagens para a empresa. 

Com tudo, a implantação do SPED que antes de sua implantação, que era 

tratado como uma ameaça a empresa, nos dias atuais se tornou uma oportunidade, 

de reorganizar processos defasados e fazer uma empresa de cara nova e focada no 

seu trabalho que é vender. 
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