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Resumo 

Este estudo analisou a relação entre as áreas produtivas e de controladoria de 

empresas, visando o desenvolvimento de um manual para auxiliar pequenos e 

médios empresários ao atendimento da nova legislação do Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED) do Governo Federal Brasileiro, através da 

elaboração do livro de registro e controle da produção e do estoque.  

Introdução 

Integrante ao Programa SPED, o recente Bloco K apresenta o registro de 

estoque e produção o qual o governo terá acesso aos detalhes do processo 

produtivo e à movimentação completa de cada item no estoque, possibilitando 

o cruzamento quantitativo dos saldos apurados eletronicamente com os 

informados pelas empresas em seus inventários (ADRIANO,2014). 

No Brasil, as Pequenas e Médias Empresas (PME) são responsáveis por cerca 

de 57 milhões de empregos, ou seja, 60% dos postos de trabalho brasileiros e 

representam 20% do Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) (LONDON, 2013). 

Segundo Barros Filho e Turbino (2015), as PME possuem problemas de fluxo 

de informações e o mapeamento e controle de estoque é fundamental.  

Nesse contexto o trabalho a ser realizado sobre a implementação do Bloco K 

do SPED Fiscal consiste em um estudo de caso envolvendo três segmentos 

industriais, a saber, gráfico e comunicações, metalúrgico e alimentício. O 

estudo irá produzir um manual orientativo para pequenas e médias empresas, 

no sentido de apoiá-las na implementação dessas novas exigências legais e 

contábeis industriais. 

Objetivos 

O objetivo primário do estudo consiste em desenvolver uma ferramenta que 

seja capaz de integrar a área de produção com a controladoria empresarial, 

visando atender a nova legislação do Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED) do Governo Federal Brasileiro. 

 



Metodologia 

A metodologia adotada para este estudo foi constituída em três etapas. A 

primeira delas pode ser classificada como pesquisa exploratória de dados 

secundários, com base documental e bibliográficas (MARCONI E LAKATOS, 

2007). Durante essa etapa foram levantados artigos científicos, obras literárias, 

trabalhos de conclusão de curso e estudos relacionados ao tema. 

A segunda etapa da pesquisa foi realizada com base em entrevistas 

semiestruturadas, a partir de um roteiro pré-estabelecido, classificando assim a 

pesquisa como exploratória. Para a realização dessas entrevistas foram 

selecionadas três empresas de ramos de atuação distintos que proporcionou 

aos pesquisadores uma visão mais ampla da atual situação das empresas 

nesse processo de adaptação ao novo sistema de cobrança do governo.  

A terceira etapa da pesquisa pode ser classificada como exploratória, uma vez 

que se baseia em uma nova amostra aplicada em um número expressivo de 

empresas que correspondem ao universo da pesquisa. Tais empresas foram 

submetidas ao questionário, o qual foi desenvolvido através dos dados obtidos 

nas entrevistas da segunda fase e o conhecimento adquirido com os 

documentos da primeira fase. O questionário utilizado para a coleta de dados 

dessa etapa envolveu uma pesquisa descritiva através de um levantamento de 

campo. 

Desenvolvimento 

Após a coleta de dados das entrevistas, questionário e pesquisa, tem-se duas 

etapas:  análise e processamento dos dados.  

A análise dos dados é feita através dos resultados obtidos no questionário. 

Essa fase é importante pois essas respostas podem ter percepções 

divergentes das encontradas nas entrevistas. Dessa forma, é possível que 

surjam dúvidas e novo contato com entrevistados.  

A partir dessa etapa e com os dados processados, é realizado um manual de 

boas práticas para a implementação do Bloco K nas pequenas e médias 

empresas.  



Resultados Preliminares 

• Resultados das entrevistas: 

1) Há uma dificuldade de implementação de todas as exigências do 

Bloco K; 

2) As principais dificuldades apontadas foram: integração entre 

sistemas de controladoria e “chão de fábrica”, cadastro de todas 

as partes que compõe o produto e a falta de informação de como 

será submetida e cobrada essa nova exigência; 

3) O Bloco K pode trazer benefícios como: aumento de 

produtividade, custo real de um produto e concorrência mais 

justa. 

• Resultados do questionário: 

Nenhuma empresa declarou ter domínio sobre o assunto ( Bloco K). 

Apenas 33,3% das empresas respondentes do questionário conhecem 

um pouco sobre o Bloco K. 

66, 7 % dos respondentes acreditam que existem benefícios associados 

ao novo Bloco. 

A maioria das empresas respondeu que nem todos os processos 

produtivos são mapeados. A frequência de atualização das fichas 

técnicas de produto e a realização de inventário são muito menores que 

do que a exigência do Bloco K (um mês). 

• Manual de boas práticas para a implementação do Bloco K, contendo: 

objetivo do manual, diretrizes e bases legais, conceitos, procedimentos, 

controle, submissão do Bloco K e responsabilidade da equipe. 

Fontes Consultadas 

DE ARAÚJO, Cláudia da Luz Brant; MAIA, Luiz Cláudio Gomes. Gestão pública 
e governo eletrônico: estudo sobre sítios institucionais de prefeituras no estado 
de Minas Gerais.	  Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico, n. 10, p. 76-
103, 2014. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia científica. 5.ed. São Paulo: 
Atlas, 2007. 
 


