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RESUMO 

 

 O respectivo estudo traz à tona uma reflexão necessária em relação aos avanços 

tecnológicos e a implantação de novas ferramentas regulatórias que o Fisco estabelece sobre as 

empresas. Muitas vezes tratamos com certo receio algumas mudanças que com o decorrer do 

tempo são necessárias. O SPED vem trazendo várias mudanças na rotina das empresas, e não 

está sendo diferente com a implantação do Bloco K. No primeiro momento as empresas viram 

o Bloco K como mais uma obrigação que traria custos de implantação e serviria para 

“dificultar” as operações da empresa. De certa forma, os empresários têm razão. Todas essas 

exigências que o Fisco fez nos últimos anos acarretaram em custos com parametrização, 

softwares ERP, treinamento de funcionários e mudança na cultura organizacional. Porém, é 

preciso analisar essas inovações com uma visão mais ampla. As empresas que querem se 

desenvolver com uma estrutura sólida precisam se apoiar nos benefícios que o Bloco K pode 

trazer para elas.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study brings up a necessary reflection in relation to technological developments and the 

implementation of new regulatory tools that the IRS establishes on the companies. Many times 

we treat with a certain fear some changes, but these changes are required. The SPED are 

bringing changes in routine of companies, and is not being different with the K Block. At first 

the companies saw the K Block as another obligation that would bring costs of deployment and 

would serve to "complicate" the company's operations. In a way, entrepreneurs are right. All 

these demands that the IRS has made in recent years concluded in ERP software costs, 

employee training and change in organizational culture. However, it is necessary to analyze 

these innovations with a broader view. Companies that want to develop with a solid structure 

need to rely on the benefits that the K Block can bring to them. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o passar dos anos, novos avanços tecnológicos nos são apresentados e fazem parte 

de nossa vida. A tecnologia deixou de ser uma coadjuvante a ponto de se tornar necessária. Não 

é difícil pensar em métodos e processos que utilizamos de meios tecnológicos para tornar uma 

tarefa mais fácil, prática, e até mesmo mais segura. O governo por sua vez também dá a devida 

atenção e investe tempo e recursos para desenvolver meios que visam diminuir a sonegação e 

maximizar a captação de recursos do contribuinte. Com novas tecnologias implantadas, 

consequentemente novos padrões e exigências do fisco também precisam ser atendidas. Os 

problemas começam a ocorrer quando o contribuinte não tem conhecimento ou a informação 

necessária para estar atendendo tais exigências, e ainda que tenha conhecimento, todas as 

mudanças necessárias acarretam em custos e despesas para as organizações. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar todos os desafios e as dificuldades que as 

empresas encontram na parametrização de seu sistema para adequar-se as exigências 

governamentais, e na implantação do sistema em si. 
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2 MÉTODO 

 

Por ser um tema extremamente atual, quando falamos em bibliografia para consulta 

poucos recursos que traziam conceitos concretos e objetivos estão disponíveis. A consulta em 

vários livros que abordavam o tema SPED foi realizada, mas nenhuma fazia referência clara 

aos blocos, e quando faziam, a informação sobre o bloco K em si era escassa. 

Grande parte da pesquisa e embasamento teórico foram feitos com base em sites da 

internet e consulta com professores da própria instituição de ensino, além nosso orientador que 

auxiliou disponibilizando conteúdos relacionados ao tema. 

O ponto principal para termos conhecimento prático dos problemas tratados no artigo 

foi realizando a consulta com profissionais de algumas empresas que estavam em processo de 

implantação do Bloco K. 
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3 ARTIGO CIENTÍFICO 

 

3.1 Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 

 

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) abrange todas as informações 

referentes à movimentação fiscal e documentação contábil da empresa. Antigamente, essa 

escrituração era realizada nos livros de entrada e saída de mercadorias, apuração de impostos, 

etc. O SPED basicamente consiste na substituição dos livros em papel por um “livro” eletrônico.  

Além de promover vários avanços e melhorias com seus benefícios, a principal mudança 

que vem ocorrendo com a implantação do SPED é a diminuição do uso do papel. As 

informações fiscais escrituradas passam a ser registradas e gravadas em um arquivo magnético, 

com certificação digital para assegurar a veracidade e validade jurídica das informações. 

A implantação desse sistema fez-se necessária quando o governo percebeu que ficaria 

muito difícil e trabalhoso realizar a fiscalização de todas as obrigações fiscais devido à grande 

quantidade de informações a serem analisadas. 

Dentro do SPED, há cinco vertentes: EFD – Escrituração Fiscal Digital, ECD – 

Escrituração Contábil Digital e a NF-e – Nota Fiscal Eletrônica, CT-e – Conhecimento de 

Transporte Eletrônico, e NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. 

 

3.2 EFD – Escrituração Fiscal Digital 

 

 Esse é justamente o conjunto de escriturações de documentos fiscais que posteriormente 

serão convertidos e salvos como um arquivo digital que será transmitido ao fisco no fechamento 

do período. Dentro dele é contemplado o registro das apurações de impostos referentes à 

operações e prestações diversas praticadas pelo contribuinte. 

 

3.3 ECD – Escrituração Contábil Digital 

 

 A ECD parte do mesmo princípio da EFD, porém, dentro dela há as peças contábeis que 

já conhecemos, como: Livro Diário, Livro Razão, Livro Balancetes Diário, Balanços e fichas 

de lançamento comprobatórias. Tais livros contábeis também devem ser assinados e 

certificados digitalmente e posteriormente transmitido ao fisco. 
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3.4 NF-e – Nota Fiscal Eletrônica 

 

 É basicamente a versão eletrônica utilizada para substituir as notas fiscais 

convencionais. Tais notas não necessariamente precisam ser impressas para serem registradas 

no destinatário. Sua impressão é realizada apenas para que acompanhe no transporte das 

mercadorias vendidas. As empresas atualmente utilizam softwares que leem o arquivo XML 

gerado na emissão da NF-e, e passam para seu sistema escriturar de uma maneira automatizada. 

Antigamente os dados das notas fiscais precisavam ser colocados manualmente pelo 

escriturário, hoje em dia já não se faz necessário. 

 

3.5 CT-e – Conhecimento de Transporte Eletrônico 

 

 Conhecimento de Transporte Eletrônico é o documento emitido pela empresa prestadora 

de serviços de transporte onde contempla dados do remetente e do destinatário. 

 Esse documento é emitido ligado à uma ou mais notas fiscais eletrônicas. 

 

3.6 NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 

 

 Entende-se por Nota Fiscal de Serviços Eletrônica o documento emitido informando um 

serviço realizado, ou que ainda está por realizar. O princípio de execução do processo de 

emissão é o mesmo que acontece com a NF-e, que nesse caso contempla as mercadorias em 

trânsito. 

 

3.7 Blocos do SPED Fiscal 

 

 Dentro do arquivo magnético transmitido pela EFD temos uma estrutura organizadas 

por blocos. São esses blocos que contemplam todas as informações econômicas e fiscais que 

antigamente eram apresentadas ao fisco por meio de livros impressos. 
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Tabela de Blocos 

Bloco Descrição 

0 Abertura, Identificação e Referências 

C Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI) 

D Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS) 

E Apuração do ICMS e do IPI 

G Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) 

H Inventário Físico 

K Controle da Produção e do Estoque 

1 Outras Informações 

9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital 

Adaptado de http://www.tax-contabilidade.com.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=62 – Blocos e 

Registros do SPED Fiscal. 

 

3.8 Bloco K 

 

 Controlar o estoque de uma empresa é bastante complicado, ainda mais quando essa 

empresa industrializa ou modifica sua matéria prima entregando um produto final acabado. Esse 

controle de produção e estoque começou em 1972, com o Livro Registro da Produção e do 

Estoque – Modelo 3 criado pelo Ajuste SINEF nº 02. O objetivo deste na época era demonstrar 

ao governo além dos estoques da empresa, o controle do custo médio das mercadorias e 

produtos utilizados no estabelecimento. Tal livro veio à tona atualmente com a obrigatoriedade 

do Bloco K do SPED, sendo o Bloco K citado como a “ressureição” do mesmo. 

O objetivo do Bloco K continua sendo o mesmo. A exigência do fisco é a divulgação e 

evidenciação de todo o processo de controle de produção e estoque detalhando suas 

informações, incluindo perdas, sobras e quebras de produção. Com a divulgação das 

informações da produção e estoque, a ideia é que o fisco tenha uma espécie de “raio x” do 

estoque, e de todas movimentações de mercadorias que ocorrem no chão de fábrica das 

industrias. 

 Os demais blocos do SPED fiscal utilizam cifras financeiras na divulgação de suas 

informações, porém, no Bloco K, a divulgação deve ser feita desconsiderando o valor de 

aquisição (custo do produto), e considerar a matéria-prima e demais insumos utilizando 

unidades de medidas para quantidade física.  

Em sua estrutura, o Bloco K contempla vários “braços” que recebem o nome de 

registros. Cada registro é responsável por uma atribuição dentro do Bloco K, e são essas 

atribuições que o governo exigirá sua divulgação. 

http://www.tax-contabilidade.com.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=62
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Adaptado de http://www.tax-contabilidade.com.br/pergResps/pergRespsIndex.php?idPergResp=1130 – 

Bloco K – Estrutura (Layout) 

 

K001 – É o registro de abertura para a divulgação do Bloco K, informando se há informações ou não. 

K100 – Registro que por sua vez deve informar as datas de início e término do período de apuração de 

ICMS e IPI. 

K200 – Tem o objetivo de informar os valores do estoque final do período de apuração em questão. 

K210 – Faz referência à desmontagem de mercadorias referentes à saída do estabelecimento de origem. 

K215 – Registro obrigatório caso haja a utilização do registro K210. Registro referente ao 

estabelecimento destino da desmontagem de mercadorias. 

K220 – Abrange operações com movimentação interna de mercadorias que não se encaixam nos 

registros citados anteriormente. 

K230 – Registro responsável por informar o estoque de produtos acabados. 

K235 – Registro que deve conter os insumos consumidos durante o processo de produção. 

K250 – Deve informar o estoque de produtos industrializados por terceiros. 

K255 – Cabe a este registro informar os insumos consumidos durante o processo de produção realizado 

por terceiros. 

K260 – Informa o produto ou insumo que seu destino será o reprocessamento ou reparo. 

K265 – Deve informar o consumo de mercadorias ou o retorno de mercadoria ao estoque ocorridos no 

reprocessamento ou reparo.  

K270 – Corrige os períodos de apurações anteriores dos registros K210, K220, K230, K250 e K260. 

K275 - Corrige os períodos de apurações anteriores dos registros K215, K220, K235, K255 e K265. 

K280 – Escritura a correção do apontamento do estoque escriturado no período de apuração anterior. 

K990 – Visa identificar o encerramento do Bloco K e informar a quantidade de linhas presentes no 

mesmo. 

Bloco Descrição Registro Nível Ocor.

K Abertura do Bloco K K001 1 1

K Período de Apuração do ICMS/IPI K100 2 V

K Estoque Escriturado K200 3 1:N

K Desmontagem de mercadorias - Item de origem K210 3 1:N

K Desmontagem de mercadorias - Item de destino K215 4 1:N

K Outras movimentações internas entre Mercadorias K220 3 1:N

K Itens Produzidos K230 3 1:N

K Insumos Consumidos K235 4 1:N

K Industrialização efetuada por Terceiros - Itens produzidos K250 3 1:N

K Industrialização em Terceiros - Insumos consumidos K255 4 1:N

K Reprocessamento/reparo de produto/insumo K260 3 1:N

K Reprocessamento/reparo - Mercadorias consumidas e/ou retornadas K265 4 1:N

K Correção de apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260 K270 3 1:N

K Correção de apontamento e retorno de insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 K275 4 1:N

K Correção de apontamento - Estoque escriturado K280 3 1:N

K Encerramento do Bloco K K990 1 1

http://www.tax-contabilidade.com.br/pergResps/pergRespsIndex.php?idPergResp=1130
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3.9 Desafios encontrados pelas empresas 

 

 Por ser um assunto consideravelmente recente, a falta de informação referente à 

obrigatoriedade na entrega do Bloco K vem sendo um dos principais fatores que estão deixando 

as empresas confusas. O governo estabelece a obrigatoriedade para a entrega do Bloco K a 

todos os estabelecimentos industriais ou aqueles equiparados pela legislação federal, além dos 

estabelecimentos atacadistas. O conceito de indústria considerado pelo governo é bem amplo, 

podendo o fisco exigir a entrega do Bloco K a empresas de outro setor se assim achar devido. 

As empresas que ainda assim não tiverem certeza quanto sua obrigatoriedade, devem analisar 

a legislação do IPI que a Receita Federal disponibiliza, e avaliem o que a Receita classifica 

como enquadrado e não enquadrado. 

Quanto a essa obrigatoriedade, os quadros abaixo ajudam a solucionar tais dúvidas quanto a 

data de entrega de suas obrigações assessórias. 

Quando 2017 2018 2019 

Quem 

Empresas com 

Faturamento igual ou 

superior a 300 milhões 

Empresas com 

Faturamento igual ou 

superior a 78 milhões 

Todos os estabelecimentos 

atacadistas classificados do CNAE 

10 a 32 e nos grupos 462 a 469 da 

CNAE e os estabelecimentos 

equiparados a industrial 

O quê K200 e K280 K200 e K280 K200 e K280 

CNAES 10 a 32 10 a 32 10 a 32 nos grupos 462 a 469 

Adaptado de  http://www.quirius.com.br/novidades-bloco-k-2017/ - Novidades Bloco K 2017 

 

Quando 2019*** 2020 2021 2022 

Quem 

Empresas com 

Faturamento igual ou 

superior a 300 milhões 

Empresas com 

Faturamento igual 

ou superior a 300 

milhões 

Empresas com 

Faturamento igual 

ou superior a 300 

milhões 

Empresas com 

Faturamento igual 

ou superior a 300 

milhões 

O quê Bloco K Completo Bloco K Completo Bloco K Completo Bloco K Completo 

CNAES 

11 e 12 e nos grupos 291, 

292 e 293;*** Para os 

estabelecimentos 

atacadistas classificados 

nos grupos 462 a 469 do 

CNAE e os 

estabelecimentos 

equiparados a industrial, 

com escrituração 

completa conforme 

escalonamento a ser 

definido 

27 e 30 
23 e nos grupos 294 

e 295 

10, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24, 25, 26, 28, 31 

e 32 

Adaptado de  http://www.quirius.com.br/novidades-bloco-k-2017/ - Novidades Bloco K 2017 

 

http://www.quirius.com.br/novidades-bloco-k-2017/
http://www.quirius.com.br/novidades-bloco-k-2017/
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O maior problema das empresas com relação ao Bloco K que conseguimos identificar é 

a resistência para a divulgação referente suas fichas técnicas (fórmulas). Muitos 

administradores e cúpulas de tomada de decisão se mostram totalmente receosos e temerosos 

com essas informações que certamente quebrariam qualquer tipo de “sigilo” industrial, ou 

deixa-se claro a “receita de bolo” utilizada em seus produtos. É extremamente compreensível 

essa resistência criada, principalmente por grandes empresas que investem muito em pesquisa 

e desenvolvimento para desenvolver um determinado produto. Nesse cenário, a empresa pode 

utilizar algumas estratégias para que não comprometa suas atividades “escancarando” seu 

processo produtivo, como informar no Bloco K o consumo médio dos insumos utilizados na 

produção e sumarização de informações. 

 Outro “problema” encontrado, que nesse caso pode ser considerado como uma 

oportunidade, é a respeito da parametrização dos itens de estoque da empresa. Não é difícil 

encontrar empresas que tem algumas divergências de informações e erros no cadastro dos 

materiais. O Bloco K contém em sua estrutura vários registros que devem ser preenchidos de 

acordo com a natureza das operações sem que haja inconsistências. Para que as empresas 

estejam preparadas para a entrega do Bloco K, elas devem revisar todo o seu cadastro de 

materiais.  

 Conforme apresentado no quadro que tratava do ano em que o governo vai começar a 

exigir as informações das empresas, ficou claro que o Fisco deixou a declaração do Bloco K 

mais “branda” até 2019 para que as organizações tenham tempo de se adequar as exigências. 

Até lá, o Fisco exige a apresentação apenas dos registros K200 (Estoque escriturado, que é o 

saldo em estoque do período final de apuração) e K280 (Correção de apontamento do estoque 

escriturado, esse que tem como objetivo escriturar a correção dos apontamentos de estoque).  

 A apresentação de informações incorretas ao Fisco estadual pode acarretar em multas, 

além do não recolhimento dos tributos sobre a escrituração da informação incorreta, gerando 

multas também sobre esses valores. 

 Além da parametrização e todos acertos necessários no cadastro de materiais do estoque, 

as empresas precisam garantir que seu sistema seja capaz de serem implantados mecanismos 

que atendam a demanda do Bloco K. 

 Atualmente no mercado de softwares de gerenciamento de informações, existem os 

MES (Manufacturing Execution System). Esses sistemas são responsáveis por fazerem a 

ligação entre a área de planejamento com a produção, trabalhando com precisão, eficácia e sem 

gerar divergência de informações. Esse tipo de software trabalha alimentando os tão conhecidos 

ERP (Enterprise Resource Planning) com dados coletados fazendo a leitura de códigos de barras 
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ou RFID. Além disso, ele é capaz de se integrar a equipamentos industriais responsáveis pela 

medição de consumo e produção instalados diretamente no chão de fábrica. Essa capacidade de 

medição e controle dá ao administrador mais segurança e confiabilidade nas informações de 

estoque e produção apresentadas. 

 O impacto financeiro nas empresas vai ser grande, pois contemplam além de 

investimento na atualização do sistema ERP, a capacitação de profissionais e a revisão dos 

processos administrativos. 

 Se a empresa é beneficiada com alguns benefícios fiscais relacionados a produção, como 

FCI, Transfer Price ou Drawback, é extremamente importante que as informações apresentadas 

no Bloco K estejam de acordo com as obrigações acessórias solicitadas para a obtenção de tais 

benefícios. Caso haja uma divergência de informações, certamente o fisco irá questionar tal 

divergência. 

 

4.0 Benefícios e oportunidades do Bloco K 

 

 Por mais que o interesse do fisco seja o principal motivo para a adoção do Bloco K do 

SPED fiscal, as empresas podem encontrar certos benefícios e oportunidades com mais essa 

obrigação. 

 Todo esse processo de parametrização e implantação de ferramentas que estejam 

preparadas para atender o fisco servirá para os administradores conhecer melhor sua empresa, 

principalmente seu processo produtivo como um todo. Por mais que ele tenha conhecimento do 

processo em si, ele precisará ter um controle maior sobre todas suas perdas, refugos e quebras 

de produção. Obviamente a redução desses índices beneficiará a empresa tornando o processo 

produtivo mais proveitoso quando falamos em desperdício de matéria prima e insumos. 

 Além disso, todos os processos da produção serão melhor controlados e checados, desde 

a compra das matérias prima e insumos até a venda do produto final. As empresas passarão a 

ter uma percepção melhor de todos seus custos do processo produtivo. A obrigatoriedade do 

Bloco K servirá como uma ferramenta importantíssima para todas as empresas que querem 

crescer de forma estruturada. 

 Em um contexto geral, o mercado brasileiro se torna mais justo com a adoção do Bloco 

K. Práticas antes consideradas comuns como benefícios à determinados clientes que iam na 

contramão do que a lei permite, agora se tornam impossíveis, pois o Fisco passa a ter 

conhecimento de todo o processo produtivo, desde a matéria prima que dá entrada na empresa, 

tudo o que é utilizado e aquilo que é perda, até o produto final. 
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4.1 Papel do contador 

 

 A contabilidade é uma área bem ampla, onde o profissional que dentro dela está, pode 

optar por diversas vertentes e oportunidades. 

 Com o avanço da tecnologia e a exigência do Fisco cada vez mais relacionada a 

automatização dos processos, o contador nunca esteve tão envolvido com a implantação dessas 

ferramentas no dia a dia das empresas. 

 Por mais que os profissionais de TI das próprias empresas ou representantes das 

empresas fornecedoras de softwares ERP sejam responsáveis pela implantação de fato desses 

novos projetos, é indispensável a presença do contador para auxiliar no desenvolvimento e 

exigir um software que atenda a todos os requisitos do Fisco com a maior eficácia possível. 

 Antigamente o contador era visto como o profissional que era responsável apenas pela 

escrituração fiscal/contábil e recolhimento de impostos. Hoje em dia com o avanço tecnológico, 

a capacidade do contador na interpretação de dados melhorou muito, se tornando um 

profissional essencial na tomada de decisões estratégicas nas organizações. 

 Com sistemas de informações cada vez mais complexos, o profissional que se 

especializa em áreas relacionadas à tecnologia passa a ter um destaque maior no mercado de 

trabalho. Com essas habilidades adquiridas, o contador tem um papel extremamente relevante 

na estruturação dos processos e principais atividades da empresa, trazendo solidez e 

confiabilidade. 

 Devido à grande complexidade das legislações correntes no Brasil, principalmente 

relacionadas a tributação e afins, é extremamente necessário que o contador se mantenha 

informado e atualizado sempre. Dessa forma ele consegue desempenhar seu papel com 

excelência, sem receio de estar agindo em desacordo com o que determina o Fisco. 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Pudemos presenciar a cada ano novas exigências do governo sobre a atividade das 

empresas, principalmente as empresas industriais que modificam matérias primas e entregam 

um produto final ao cliente. Todo esse controle imposto pelo governo tem como finalidade a 

diminuição da sonegação fiscal e aumento no montante arrecadado para os cofres públicos. 

Com essas novas exigências, as empresas ficam obrigadas a fazer investimentos para 

que elas se adequem e fiquem capacitadas a entregar as informações solicitadas com coerência. 

Porém, as dificuldades encontradas pelas empresas não se resumem apenas no montante 

disponibilizado para esses novos investimentos.  

Antes de tudo, é preciso fazer toda uma análise do processo produtivo, além de revisar 

o cadastro de materiais e insumos utilizados, até que se obtenha um processo de produção 

confiável e sem divergências entre o que é registrado e aquilo que realmente acontece. 

O Bloco K não é beneficiário apenas para o governo. Ele também serve como um 

instrumento de análise, trazendo à tona informações específicas e exatas sobre os custos do 

processo produtivo, servindo como uma ótima ferramenta para planejar e ter visão do futuro da 

organização.  

A reflexão necessária a se fazer, é que, por mais que gastos sejam efetivados na 

implantação desse novo sistema, é preciso encarar tais gastos como investimento. Pois tudo o 

que foi investido irá facilitar e automatizar o processo de controle produtivo, trazendo mais 

agilidade, praticidade e segurança nos procedimentos e informações geradas e posteriormente 

transmitidas ao Fisco. 
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