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RESUMO 
 
 
O objetivo do estudo é verificar qual a Contribuição do Profissional Contador na implantação do 
Bloco K, que é uma nova obrigação fiscal, solicitada pela Secretaria da Receita Federal a partir 
de 2017. Esta nova obrigação integra um dos blocos do Projeto Sped Escrituração Fiscal 
Digital - ICMS/IPI e visa atender ao fisco por enviar em arquivo digital o livro Registro do 
Controle da Produção e do Estoque. Considera-se que para atender a esta Obrigação fiscal, os 
profissionais contadores necessitam dos conhecimentos interligados à Contabilidade 
Societária, Contabilidade Fiscal e Contabilidade de Custos, que serão discorridos ao longo do 
trabalho. Sobre estes ramos serão descritas as suas obrigatoriedades, conceitos e funções 
dentro da organização para o Controle do Estoque e Controle da Produção. Foi feita uma 
Pesquisa descritiva e qualitativa por meio de questionários enviados para responder à questão 
proposta. 
 
Palavras-chave: SPED, Bloco k. Controles. Estoques. Produção.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Com o desenvolvimento das indústrias no século XXI observa-se o crescimento 

contínuo do consumo de produtos industrializados pela população. Antes de chegarem ao 

mercado ou serem consumidos, esses produtos sofrem transformações em seus processos 

operacionais. Esses processos requerem tempo, mão-de-obra, matérias-primas, passam por 

testes de qualidade, entre outras atividades fundamentais para o término do processo 

produtivo.  

Para termos os produtos finais as empresas responsáveis pela sua fabricação ou 

industrialização, tem um processo de gestão (planejamento, execução e controle) que converte 

os “recursos de entradas” (‘matérias-primas e insumos’, investimentos ‘financeiros e 

tecnológicos’) em “recursos em saídas”. Esses recursos incluem, também, gastos referentes às 

áreas produtivas, de distribuição, dos Recursos Humanos, da Contabilidade e da venda. 

(Lunkes, Schnorrenberger, 2009, p. 30). 

A Contabilidade contribui e é indispensável no processo operacional. Essa importância 

se dá porque a contabilidade vai ponderar as finanças da empresa no mercado e o retorno que 

produzirá, registrando e mensurando todas as atuações ‘das áreas de produção, 

comercialização e finanças’ (Padoveze, 2009 – p. 70 e 71).  

Para Oliveira [et.al.] (2014, p. 3) a Contabilidade: 

“ é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e 
registro dos atos e fatos de uma administração econômica, servindo 
como ferramenta para o gerenciamento da evolução do patrimônio de 
uma entidade e, principalmente, para a prestação de contas entre os 
sócios e demais usuários, entre os quais se destacam as autoridades 
responsáveis pela arrecadação dos tributos de uma nação ou região.” 

 Mediante a leitura desse conceito, ressalta-se a importância do Gerenciamento do 

patrimônio, que é feito através do Planejamento e Controle com o auxílio dos seus registros. O 

destino de tais registros é dado a Relatórios Financeiros Contábeis, elaborados após processo 

de escrituração que serão utilizados tanto por usuários internos, quanto por usuários externos 

da organização. Associados à esses relatórios financeiros elaborados pela organização estão 

áreas que irão utilizá-los como: a Contabilidade Financeira, as Auditorias, a Controladoria, a 

área Fiscal, o Orçamento, a Contabilidade de Custos, e o profissional staff (Iudícibus, 2010 – p. 

7, p.8).  

 Ao considerar essas áreas, pode-se afirmar que a contabilidade é uma área 

indispensável para atender “vários grupos de pessoas” com necessidades diferentes de 

informações, que podem não combinar entre si. Exemplo dessa situação é a Contabilidade 

Societária que diverge da Contabilidade Fiscal (Oliveira, 2009, p. 6). 

Essas áreas da contabilidade e outras que também são necessárias ao 

desenvolvimento da organização devem “trabalhar” juntas entre si. Para que isso aconteça sem 
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prejudicar a organização no seu ciclo operacional, conta-se com o auxílio do Processo de 

Gestão, responsável pelo acompanhamento do que ocorre e das soluções aos problemas. 

Parte desse processo inclui o Planejamento e o Controle que encaminha o assunto a 

uma das áreas descritas anteriormente: a Contabilidade Gerencial, também conhecida por 

Contabilidade de Custos, que emprega o uso das informações inseridas nos Sistemas de apoio 

à Gestão para aprimorar a administração da empresa.  

De acordo com Padoveze (2010, p. 58) o subsistema de Gerenciamento de custos é 

imprescindível “quando há necessidade de se atender às exigências fiscais de integração e 

coordenação da contabilidade de custos com o restante da escrituração” (grifo nosso). 

 A ‘Escrituração’ é então utilizada e registrada tanto em âmbito Societário como, 

principalmente, no âmbito Tributário. Nas duas situações será seguida a legislação vigente, 

‘responsável’ por registrar em livros ou em fichas informações referente às atividades fabris da 

instituição, que futuramente auxiliará os gestores na visão empresarial da situação atual da 

mesma e qual o seu retorno aos acionistas (Oliveira [et.al.] 2014; p. 47).  

O Profissional Contábil coopera com a Organização, nesta tarefa por registrar tais fatos 

operacionais e/ou administrativos. A alínea b, do Art. 25, do Decreto-Lei 9.295/46 descreve 

como atribuição profissional do Contador a “escrituração dos livros de contabilidade 

obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da organização contábil e 

levantamento dos respectivos balanços e demonstrações”. 

O artigo 3º da Resolução CFC nº. 560/83 que dispõe ainda sobre as prerrogativas dos 

profissionais da contabilidade em seus itens 9 e 13, abaixo transcritos, complementam o 

Resolução CFC nº. 560/83:  

“9 – Escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos relativos 
aos patrimônios e às variações patrimoniais das entidades, por 
quaisquer métodos, técnicas ou processos; 

(...) 

13 – Controle de formalização, guarda, manutenção ou destruição de 
livros e outros meios de registro contábil, bem como dos documentos 
relativos à vida patrimonial”. 

Para obedecer a essa e outras Legislações Brasileiras vigentes pertinentes à profissão, 

o Contador, na maioria das vezes, exerce uma função que une a contabilidade societária e a 

contabilidade fiscal. É evidente que o contador seguirá inteiramente as técnicas contábeis 

societárias e as técnicas contábeis fiscais (legislação tributária) no que diz respeito “ao registro 

contábil e divulgação do tributo” (Oliveira [et.al.] 2014; p. 3, p. 4). 

Mediante o exposto, conclui-se que os profissionais contábeis e as empresas são 

responsáveis por acompanhar às novas exigências impostas pelas Leis, e as aderirem em seu 

sistema de informações gerenciais, dentre os mais diversos casos de atualizações que possam 

incluir ou retirar obrigações.  

Um fato a acompanhar é a alteração na legislação fiscal Brasileira no que se refere ao 

Sistema Público de Escrituração Digital, que segundo o site do SPED “consiste na 
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modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas 

pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores”.  

Incluído ao Projeto SPED, para fins de Escrituração Fiscal Digital, há o SPED EFD 

ICMS/IPI para contribuintes do IPI e do ICMS. A partir de 2017 será incluso o Bloco k – 

Controle da Produção e do Estoque. A determinação desta obrigação faz com que o 

contribuinte (organização) informe ao Fisco as dados quantitativos e qualitativos do processo 

produtivo referente ao consumo de materiais de estoque e outros itens utilizados por ele 

(Ajuste SINIEF 13/15). 

Pacheco, Elton (2014) cita que o Bloco K contemplará “o controle de todas 

movimentações do estoque, incluindo perdas de processo, quebras por transporte, 

movimentações para terceiros e de terceiros, ajustes de inventário, compras, vendas e outras 

saídas de qualquer natureza”. Além desses, o Controle da Produção e do Estoque considerará 

todos os controles operacionais (produtos em elaboração) os produtos acabados, e envolve 

várias áreas das empresas.  

A fim de atender a essa exigência do fisco, é necessário o conhecimento não só do 

ciclo operacional da empresa, mas também o conhecimento sobre as áreas responsáveis pela 

gestão e mensuração desse ciclo. É indispensável, então, saber: Qual a contribuição do 

Profissional Contábil na implantação do Bloco K?  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

 A partir de 2017 o contribuinte enquadrado no SPED EFD - ICMS/IPI deverá apresentar 

ao fisco uma nova obrigação instituída: o Bloco k - o Registro do Controle da Produção e do 

Estoque, que era escriturado e guardado como livros impressos. Com essa obrigatoriedade de 

envio de informações através de sistemas de informações, o contribuinte deverá “automatizar” 

o processo de planejamento e controle da produção e do estoque.  Faz-se importante verificar 

qual a contribuição do profissional contador na implantação desta nova obrigação, para que 

este profissional possa atender às novas exigências a serem apresentadas ao fisco.  

 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Analisar qual a contribuição dos Profissionais Contadores na Implantação do Bloco K.  

Verificar se seus conhecimentos em algumas áreas, como a Contabilidade Societária, a 

Contabilidade Fiscal e a Contabilidade Gerencial são necessários para a implantação do 

Controle da Produção e do Estoque nos sistemas internos.  

Descrever quais as dificuldades dos profissionais contábeis em inserir o Bloco K – Controle da 

Produção e do Estoque dentro dos sistemas organizacionais. 
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3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

   

Uma nova alteração na Legislação do ICMS (Fiscal) obriga algumas empresas a incluir 

nas suas informações fiscais enviadas através do SPED Fiscal, o Bloco k – Controle da 

Produção e do Estoque. Dessa forma, as instituições necessitam adequar o sistema ERP de 

acordo com esse controle de estoque e da produção, a fim de evitar problemas junto ao fisco. 

Necessita-se de conhecimentos operacionais, gerenciais, fiscais e societários para acatar a 

nova solicitação imposta pelo Fisco, além do conhecimento de Sistemas de Informações 

Gerenciais para a transmissão do arquivo pronto. Nesse contexto temos a seguinte Pergunta:  

Qual é a contribuição do profissional contábil na implantação do Bloco K? 

 

 

3.1 Justificativa 

 

 

 Destaca-se o Bloco k como projeto de pesquisa por ser uma nova obrigação exigida 

por Lei, que afeta as empresas Brasileiras. É necessário que o Contador, como profissional 

responsável pelo envio de informações do Contribuinte, integre área fiscal da instituição com as 

demais áreas da empresa; por interligar os conhecimentos fiscais com os conhecimentos 

gerenciais, associados à produção e ao almoxarifado que controla os estoques (como a 

engenharia e a administração).  

O Controle do fisco por meio do Bloco K integra todas essas informações, em um 

sistema de informação, que enviará o documento digital com todas as informações das áreas 

citadas. É imprescindível, então, que o Contador controle a confiabilidade das informações 

registradas, levando em consideração a mensuração, a descrição e os valores do processo 

produtivo e do estoque associados a diferentes necessidades e interesses de cada área da 

empresa. Justifica-se o interesse da contribuição do profissional nas funcionalidades das áreas 

da empresa para que cumpra com a obrigação que inclui envio de dados das áreas 

operacionais. 

 

 

3.2 Delimitação do Tema 

 

 

A Revisão Bibliográfica iniciará com uma breve descrição do Perfil do Profissional 

Contábil. Serão revisados os conceitos e as legislações sobre os ramos da Contabilidade 

Societária, da Contabilidade Fiscal e da Contabilidade Gerencial que fazem parte do 

conhecimento básico que o contador poderá utilizar na implantação do Bloco K, por serem 

áreas relacionadas ao controle da produção e do estoque. Ressalta-se que na Contabilidade 
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Fiscal serão considerados somente os Impostos sobre Produtos Industrializados e os Impostos 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, por tratar-se de um tema relacionado ao projeto 

SPED EFD – ICMS/IPI. Dos 12 módulos existentes no Sped, delimita-se a consideração 

apenas a Escrituração Fiscal Digital – ICMS/IPI, que é o único sistema validador que receberá 

o arquivo digital da Obrigação do Bloco K. Para fins de revisão de literatura sobre a 

Contabilidade Gerencial é importante considerar a contabilidade de Custos, limitando-se ao 

custeio por absorção que é aceito pelo Fisco no Brasil. 
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4 REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

 

4. 1 O Perfil do Profissional Contador 

 

 

 Sá (2012, p. 95) define o perfil do Contador Moderno como o “de um homem que 

precisa acumular muitos conhecimentos, com um mercado de trabalho garantido”, e ainda 

exerce a função de participar no desenvolvimento das instituições. 

 Dentre as funções que o Contador desempenha, cita-se a Elaboração de 

demonstrações, a Análise e Gestão que gerencia as áreas operacionais, além de elaborar e 

analisar os custos; e a Auditoria e fiscalização que inclui o controle interno da instituição e a 

auditoria externa (CFC, 2013. p. 28).  

 KOUNROUZAN, em seu artigo O Perfil do Profissional Contador (p. 2), cita que “o 

contador não pode ficar limitado ao desempenho da função de informante”, ao invés disso deve 

preparar-se para solucionar problemas. KOUNROUZAN (p. 4 e p. 5) descreve ainda, que 

dentre uma das competências do Contador está a de conhecer “normas e princípios contábeis, 

ser capaz de desenvolver, analisar e implantar sistemas de informações contábeis e de 

controle gerencial”. 

Ao falar sobre o Profissional Contábil, Oliveira [et.al.] (2014, p. 20) dizem que além dos 

aspectos legais e fiscais das atividades e funções o profissional deve desenvolver “outros 

aspectos importantes, tais como os gerenciais, de produtividade, de eficiência e estratégicos”.  

Em 2016, tem-se a Contabilidade e o profissional contador como ‘peça essencial’ no 

auxílio e no desenvolvimento da organização, para que traga aos acionistas e à própria 

empresa retornos financeiros ou institucionais, e ao mesmo tempo atenda às exigências 

impostas pelo Governo quanto às legislações societárias e fiscais, e demais legislações 

impostas a serem seguidas.  

 

 

4. 2 A Contabilidade como ferramenta de Planejamento e Controle  

  

 

 Desde o início do século XXI, os noticiários vêm descrevendo um aumento expressivo 

em empresas de grandes portes, empresas de médio porte e MEI’s. Em virtude disto, algumas 

pessoas tem o desejo de investir em negócios com o intuito de aumentar seus patrimônios. 

Quando os investidores querem ampliar suas aplicações financeiras em novas instituições com 

retornos lucrativos, decidem aplicar os seus investimentos em ações de empresas com certa 

“saúde econômica”, que pode ser conferida através dos relatórios contábeis financeiros 
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(fidedignos) que mostrem a real situação da instituição. Relatórios estes que se originam do 

setor Contábil, e podem mostrar os riscos que a instituição pode vir a ter.  

Antes de auxiliar os gestores na análise dos riscos, a Contabilidade em si, passou por 

muitas mudanças que foram imprescindíveis para a evolução da profissão e sua valorização no 

mercado de trabalho. 

De acordo com Padoveze (2009, p. 69) a função contábil na empresa “implica um 

processo de acompanhamento e controle que perpassa todas as fases do processo decisório e 

de gestão e, seguramente, as etapas do planejamento”.  

 Iudícibus (2010, p. 11) diz que o objetivo da contabilidade é “o de prover seus usuários 

em geral com o máximo possível de informação sobre o patrimônio de uma entidade e suas 

mutações”. Ele também descreve que por décadas o contador se limita a “cumprir as 

formalidades legais e contratuais”.  

Neste contexto, o Contador obedece às legislações vigentes e ao mesmo tempo 

contribui para que os processos internos e de gestão da organização em que está inserido 

aconteça de modo eficaz e eficiente. É imprescindível, então, o acompanhamento e o 

atendimento das atualizações referentes às obrigações impostas pela Legislação Brasileira; 

mesmo que envolva modificações no ciclo operacional, ou até mesmo no registro tais 

operações.  

Quando tal atualização aponta para mudanças nos registros da organização, os 

Contadores preparam-se para realizar transformações nos procedimentos contábeis.  

Alterações estas, originárias das Normas Brasileiras de Contabilidade e/ou nas Legislações 

Tributárias no Brasil, que poderão interferir não só em aspectos contábeis, como também, em 

âmbitos fiscais, operacionais e/ou gerenciais das instituições. Necessita-se então, não só do 

conhecimento contábil/tributário, mas também de conhecimentos específicos associados às 

áreas fundamentais dessas operações. 

 Atrelada a esses conhecimentos está a Contabilidade, como ferramenta para a 

organização no Planejamento e no Controle utilizado. As organizações têm responsáveis que 

elaboram projetos, organizam recursos e controles operacionais. Essas atividades são 

divididas três fases: Planejamento, Execução e Controle. Dentre essas as principais são o 

Planejamento que estabelece os objetivos, linha de ação e a sua execução; e o Controle, 

responsável por verificar se as ações desenvolvidas foram realizadas de acordo com o 

Planejado (Silva e Niyama, 2012). 

  Iudícibus (2010, p. 5) define Planejamento como “o processo de decidir que curso de 

ação deverá ser tomado para o futuro”, em que poderá abranger apenas um segmento da 

empresa ou toda a empresa.  Iudícibus (2010, p. 5) conceitua também, o controle de modo 

amplo como um processo que certifica que a organização esteja “agindo em conformidade com 

os planos e políticas traçados”. A partir dessa definição, destaca-se a importância da 

informação contábil como uns dos principais instrumentos para um planejamento bem 

elaborado, e para o controle empresarial.  
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Lunkes e Schnorrenberger (2009, p. 45) definem o planejamento operacional como “um 

plano detalhado para as obrigações do dia a dia”. Os autores citam também as “quantidades a 

serem comercializadas e produzidas, projeção de custos e despesas” como características 

desse planejamento. 

Ligada diretamente ao Planejamento e sua execução, a gestão se depara com outra 

fase do processo de gestão: o controle, que será usado para o “estabelecimento de padrões, 

orçamentos e outras formas de previsão (...)”. Podemos afirmar que para uma empresa ser 

bem sucedida, ela deverá ter o um ótimo planejamento e controle entrelaçados e o resultado 

desse trabalho afetará o custo diretamente. (Martins, 2010) 

Caracterizada por ser a ‘ciência do controle’, a Contabilidade induz ao 

acompanhamento e controle do processo gerencial e do planejamento. Esses processos estão 

avaliados e controlados pelos sistemas de informações contábeis que considera variáveis 

internas e externas na gestão empresarial estratégica (Padoveze, 2005).  

Crepaldi (2010, p. 4) afirma que: 

“A contabilidade, dentro do sistema de informações da empresa, 
auxilia sobremaneira na geração de informações para o planejamento 
e o controle das atividades e, por conseguinte, sua estrutura, quer 
seja apresentação das informações, quer seja o registro e a 
avaliação, deverá atender a essa finalidade”. 

O controle utiliza os registros dos eventos operacionais e financeiros do planejamento 

para verificar a implantação de ações, e sugere quais melhorias adotar durante a execução do 

processo (Cardoso, Poueri, Busanelli, 2007). 

A função do controle vincula as preferências e os objetivos definidos pelos sistemas 

operacionais da empresa, ao fazer isto, reúne o controle ao processo de execução e de 

planejamento (Padoveze, 2009). 

As modificações e os aperfeiçoamentos dos processos produtivos têm como finalidade 

de amparar a Organização a perdurar por muito tempo no mercado, a fim de conquistá-lo. Isso 

pode ser feito pela obtenção de atualização tecnológica e de um gerenciamento mais eficaz, 

alcançado através de reestruturação do planejamento e controle.  

 As diversas áreas da contabilidade auxiliam neste objetivo das organizações ao longo 

dos anos. Faz-se isso por respeitar um dos princípios fundamentais da Contabilidade 

determinado pela Resolução CFC 1.282/2010: o Princípio da Continuidade, que pressupõe a 

continuidade das operações no futuro para as organizações.  

Padoveze (2009, p. 70) diz que a contabilidade “mensura os eventos econômicos, 

classifica-os e incorpora-os a seu sistema de informação, fazendo seu papel de controle e 

avaliação econômicos do sistema da empresa”.  

Quando as instituições, por meio de seus profissionais, reúnem e coordenam todas as 

informações de modo apropriado, as áreas terão capacidade para atender as necessidades 

internas e/ou as necessidades externas da organização. Um dos usuários externos das 

informações geradas é o Governo, que impõe, por meio de leis, quais são as obrigações a 



10 

 

serem cumpridas por determinadas organizações, o que inclui envio de informações em 

arquivo digital.  

Associa-se a prestação de informações solicitada pelo Governo Brasileiro com a nova 

Obrigação que entrará em vigor – o Bloco K.  Tal obrigação importa dados referentes ao 

estoque e a Produção, carecendo assim, não só da Contabilidade, mas também das demais 

áreas vinculadas à atividade fim da empresa e do Profissional responsável por recolher todas 

esta informações. 

Neste momento é criado um elo entre a Contabilidade e outras áreas da empresa, 

como a Engenharia de Produção, Recursos Humanos e a Tecnologia de Informação entre 

outras áreas. Todas as áreas citadas têm suas funções, obrigações e importâncias dentro da 

administração empresarial. Uma das funções de cada área da empresa é enviar informações e 

documentos importantes que prestem “esclarecimentos” sobre suas atividades funcionais à 

área Contábil, que irá mensurar e registrar esses fatos ocorridos dentro de seus Sistemas ERP. 

 Ainda que os diversos ramos da contabilidade e de outras áreas sejam muitos 

importantes para as organizações - privadas ou públicas - serão abordadas somente a 

Contabilidade Societária (Financeira), a Contabilidade Fiscal, e a Contabilidade Gerencial (de 

Custos), conforme quadro abaixo: 

Características 
Contabilidade 
Gerencial 

Contabilidade 
Financeira 

Contabilidade  
Fiscal 

adoção e elaboração Facultativa Obrigatória obrigatória 

utilizada para relações internas relações externas relações tributárias 

vínculo à legislação não está condicionada 
às disposições legais 

condicionada às 
disposições legais 

condicionada às 
disposições legais e 
tributárias 

vínculo aos Princípios 
Contábeis (estrutura 
conceitual) 

não precisa 
acompanhar 

deve acompanhar todos 
os Princípios Contábeis 

não precisa, mas 
normalmente, 
acompanha – embora o 
Fisco tenha o poder de 
determinar tratamento 
diferente ou criar 
exceções 

produto principal relatórios para 
planejamento e controle 

conjunto completo de 
demonstrações 
contábeis 

relatórios específicos 
exigidos por lei 

visão da empresa interesse nas partes empresa como um todo Empresa como um todo 

a informação é rápida (aproximações) relevante e confiável precisa (objetiva) 

a informação busca Utilidade essência econômica 
das transações 

objetividade e 
legalidade 

Fonte: Szuster [et. Al.] (2013, p. 18) 

 

 

 

4. 2. 1  Contabilidade Societária 

 

 

A Contabilidade Societária do século XXI, também chamada de Contabilidade 

Financeira, é conhecida pelo controle e pela gestão dos bens e direitos patrimoniais, e pelo 

registro e mensuração financeiro econômica. Isso ocorreu como fruto do intenso trabalho e 
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estudo de muitos profissionais diante da ciência contábil como um todo. Pode-se afirmar que 

toda essa evolução foi fundamental para a valorização do profissional Contador como também 

gestor organizacional. 

 Para Crepaldi (2010, p. 2) o que fez da contabilidade uma ferramenta imprescindível 

para a organização foi “o desenvolvimento do mercado acionário e o fortalecimento da 

sociedade anônima como forma de sociedade comercial”. 

Szuster [et.al.] (2013, p. 15, grifo do autor) define a contabilidade como “a ciência social 

que tem por objetivo medir, para poder INFORMAR, os aspectos quantitativos e qualitativos do 

patrimônio de quaisquer entidades”. 

A Contabilidade Societária é instituída legalmente no Brasil pela Lei nº 6.404 de 15 de 

Dezembro de 1976, que dispõe sobre a Lei das Sociedades por Ações, e traz algumas normas 

técnicas contábeis quanto aos registros societários que deverão ser feitos.   

Uma prática contábil instituída no o art. 177 da Lei das S.A é a escrituração dos atos e 

fatos contábeis que devem seguir os preceitos “da legislação comercial e desta Lei e aos 

princípios de contabilidade geralmente aceitos (...)”. Para Oliveira [et.al.] (2014, p. 47) a 

escrituração “é a denominação que a legislação societária, contábil e tributária escolheu para 

expressar o ato de se efetuarem registros em livros contábeis, fiscais ou em fichas”. 

 Dentre a Contabilidade e suas várias ramificações, verificava-se que a Lei das 

Sociedades por Ações divergia em muitos aspectos da Legislação Tributária e da lei que rege o 

Imposto de Renda, até que essas divergências foram enfraquecidas por algumas das 

modificações feitas na Lei das Sociedades por Ações descritas abaixo: 

O § 2º do art. 177, da Lei nº 6.404/76 foi modificado pela Lei 11.941/09 dando a 

seguinte redação:  

“A companhia observará exclusivamente em livros ou registros 
auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das 
demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei 
tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui 
seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de 
métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, 
lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações 
financeiras” (grifo nosso). 

Ainda sobre a alteração na Lei das S.A, o § 5º do mesmo art. 177 da Lei nº 6.404/76 - 

incluído pela Lei nº. 11.638/2007 - determina que “as normas expedidas pela Comissão de 

Valores Mobiliários” devem “ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de 

contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários”.  

Compreende-se que a edição da Lei nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09, que modificam 

a Lei das S.A., foram feitas a fim de ‘amenizar’ o conflito de interesses entre a Contabilidade 

Societária e a Contabilidade Fiscal. Desse modo os dois ramos da contabilidade passaram a 

atuar conectados, porém, com duas diferenças: os registros são usados para fins diferentes e 

as novas mutações Tributárias não interferem no domínio Societário (Martins [et.al.], 2013. p. 

21). 
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 Após a edição da Lei das S.A, a Resolução CFC nº 1.055/05 deu origem  ao Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis. Com objetivo definido no art. 3º da mesma Resolução, que 

permite ao novo Comitê emitir “normas pela entidade reguladora brasileira, visando à 

centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a 

convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais”.  

 Entende-se que os profissionais da Contabilidade devem seguir as orientações da Lei 

das S.A., as técnicas das Normas Brasileiras de Contabilidade, e os Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) para fins financeiros. Além de seguir os registros auxiliares referentes às 

outras legislações em vigor.  

Pode-se afirmar que as normas da Contabilidade Societária passaram a atuar junto às 

normas da Contabilidade Fiscal, contudo ambas as áreas usarão a Contabilidade e seus 

registros para diferentes atividades fins. (Martins [et.al.], 2013. p. 21). Em outras palavras, as 

contabilidades fiscal e societária estão sempre vinculadas em suas demonstrações e registros, 

mas os critérios de classificação e a finalidades são diferentes, por isso faz-se necessária 

conhecer a Contabilidade tributária, como conceito e sua legislação principal.   

 

 

4. 2. 2  Contabilidade Fiscal  

 

 

 A Contabilidade Fiscal, também chamada de Contabilidade Tributária, é outro ramo da 

Contabilidade de extrema importância tanto para os profissionais da área, quanto para as 

organizações. Esta área está diretamente ligada ao atendimento das exigências impostas pelo 

Governo, dentre elas as legislações tributárias sobre a retenção de impostos, a apresentação 

de obrigações acessórias entre outras atividades que incluem o setor. 

 Fabretti (2014, p. 5) define a Contabilidade Tributária como o “ramo da contabilidade 

que tem por objetivo aplicar na prática conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade 

e da legislação tributária, de forma simultânea e adequada”. 

 Oliveira (2009, p. 5) atribui como uma das funções da Contabilidade Tributária “o uso 

de regras e princípios próprios para interpretar e aplicar as normas legais provenientes da 

legislação tributária e apurar rigorosamente os proventos que devem ser tributados das 

empresas”. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 introduz os princípios gerais 

da tributação no Brasil, e em seu art. 145 determina que a União, os Estados e o Distrito 

Federal, e os Municípios poderão instituir tributos, que são subdivididos em: impostos, taxas e 

contribuições de melhoria. 

A principal legislação da Contabilidade Tributária no Brasil é o Código Tributário 

Nacional, instituído pela Lei nº. 5.172, de 25 de Outubro de 1966 como complemento dos 

dispostos na CF/88 - que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional, e institui normas gerais 
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de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios; acompanhado de outros decretos 

leis e/ou normas complementares pertinentes à tributação e obrigações.  

O art. 96 da Lei nº. 5.172/66 (Código Tributário Nacional) conceitua sobre a legislação 

tributária que “compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e 

as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações 

jurídicas a eles pertinentes”. 

A fim de aplicar as normas da legislação tributária na Contabilidade Fiscal, alguns 

autores consideram importante saber quais aos elementos fundamentais dos tributos. Pêgas 

(2014, p. 44) descreve quais são estes em seu livro:  

 O Contribuinte; 

 O Fato gerador; 

 A Base de cálculo; e 

 A Alíquota. 

 

Estes elementos são considerados no CTN e correspondem à retenção de impostos, 

que variam de acordo com a atividade geradora do tributo. Pode-se citar o Imposto sobre 

Produtos Industrializados, que é retido por organizações inscritas no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica como estabelecimento industrial (art. 8º, do RIPI/10) ou estabelecimento 

equiparado à indústria (art. 9º, do RIPI/10), que tem como fato gerador do tributo quaisquer 

operações descritas no art. 4º do Regulamento do IPI, a saber: operações que modifiquem a 

natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o 

aperfeiçoe para consumo. Executar algumas das atividades mencionadas faz da organização 

um contribuinte do Imposto sobre Produto Industrializado, o IPI.  

Além do IPI, há o Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. O 

ICMS é um imposto de competência estadual que se dá pela comercialização de mercadorias, 

sejam essas matérias-primas, produtos intermediários ou produtos finais.  

O quadro abaixo demonstra a competência e a incidência de tais impostos com as 

legislações pertencentes a cada imposto acima citado: 

IMPOSTOS IPI ICMS 

COMPETÊNCIA União (art. 153, da CF/88) 
Estados e Distrito Federal 

(art. 155, da CF/88) 

LEGISLAÇÃO 
Regulamento do IPI 
Decreto nº. 7.212/10 

Regulamento do ICMS 
Decreto nº. 27.427/00 

TRIBUTO INCIDE SOBRE Produtos Industrializados 

Operações relativas à 
circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e 

intermunicipal e de 
comunicação 

Fonte:  Elaborado pelos autores, de acordo com a legislação tributária vigente. 
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 Ao falar sobre tributos, o CTN divide as obrigações fiscais em dois campos: obrigação 

principal e a obrigação acessória, definidas no art. 113, descritos a seguir: 

 “§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, 
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e 
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objetivo as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3.º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade 
pecuniária”. 

 Da obrigação acessória, cita-se a escrituração de livros fiscais que são mantidos pelas 

organizações. De acordo com Favero [et.al.] (2011, p. 128) esses livros levam em 

consideração a “forma de tributação, como também as particularidades impostas pelos órgãos 

Estaduais ou Municipais onde as mesmas estão instaladas”.  

Os livros fiscais obrigatórios são exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal 

percebe-se que estes têm relação com as informações relacionadas ao pagamento do tributo e 

o registro das informações de todas as ações das empresas. O Parágrafo único, do art. 195, do 

CTN que obriga as organizações a conservarem “os livros obrigatórios de escrituração 

comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados”.  

Iudícibus e Marion (2010, p. 69) e outros autores ao falarem dos livros fiscais exigidos 

descrevem que “os mais importantes são:  

 Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR); 

 Livro de Apuração do IPI – mod. 8; 

 Registro de Entrada de Mercadorias – mod. 1 e 1-A; 

 Registro de Saída de Mercadorias – mod. 2 e 2-A; 

 Livro de Apuração do ICMS – mod. 9; 

 Livro de Inventário – mod. 7; 

 Apuração do ISS; 

 Livro de Apuração de Documentos Fiscais Externos – mod. 57; 

 Registros de Utilização de Documentos Fiscais e Ocorrências – 
mod. 6; 

 Registro de Controle de Produção e do Estoque – mod. 3; 

 Registro de Empregados, Livros ou Fichas etc ”. 

 

Dos livros fiscais citados acima, as obrigações fiscais e as outras informações 

contábeis solicitadas pelo Governo, são transmitidas pelos contribuintes à Receita Federal via 

internet. Este envio de informações é realizado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

que será descrito a seguir. 
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4. 2. 2. 1 O Sped  

 

 

O projeto SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital instituído pelo Decreto 

nº 6.022 de 2007, que se iniciou com os projetos da Escrituração Contábil Digital (ECD), da 

Escrituração Fiscal Digital (EFD) e da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) (Revista do CRC-RJ n.º 39, 

ano VIII. p. 12). 

Segundo o art. 2º do Decreto 6.022/07, com redação dada pelo Decreto nº. 7,979, de 

2013, “o Sped é o instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, 

armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e 

fiscal”. O Sítio do Sped diz que o projeto foi criado com o objetivo de “promover a integração 

dos fiscos, mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais”, 

além de padronizar as obrigações acessórias para os contribuintes.  

Em 2016, há 12 módulos para validação e registro dos livros e dos documentos fiscais 

e contábeis em meio digital, no SPED: 

 CT-e – Conhecimento de Transporte Eletrônico; 

 ECD – Escrituração Contábil Digital;  

 ECF – Escrituração Contábil Fiscal; 

 EFD Contribuições – Escrituração Fiscal Digital Contribuições; 

 EFD ICMS / IPI – Escrituração Fiscal Digital ICMS / IPI; 

 EFD Reinf – Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da 

Contribuição Previdenciária Substituída; 

 e-Financeira; 

 eSocial; 

 MDF-e – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais; 

 NFC-e – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica; 

 NF-e – Nota Fiscal Eletrônica; e 

 NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. 

 

Embora o projeto SPED possua 12 módulos de validação, o registro da produção do 

estoque – o Bloco K faz parte do SPED EFD ICMS/IPI, que será entregue pelo PVA programa 

validador e assinador. 

  

 

4. 2. 2. 2 O Sped - EFD ICMS/IPI 

 

 

A Escrituração Fiscal Digital – ICMS/IPI é regida pelo Convênio ICMS nº 143 de 2006, 

modificada pelo Ajuste SINIEF 02, de 03 de abril de 2009, e tem por objetivo “simplificar os 

processos e reduzir as obrigações acessórias impostas aos contribuintes”.  
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A cláusula primeira, do Convênio ICMS nº 143/06 institui o módulo do SPED - EFD 

ICMS/IPI, como um “arquivo digital, que se constitui em um conjunto de escrituração de 

documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos” e da Receita Federal. A 

Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI recebe ainda os registros de apuração dos impostos dos 

contribuintes sobre operações e prestações de serviços.  

Os contribuintes do ICMS e do IPI apresentarão mensalmente o arquivo digital 

elaborados em seus próprios Sistemas de Informação - Sistemas ERP. O Contador tem 

contribuição fundamental na geração de tal arquivo, que deverá ser elaborado de acordo com 

as orientações do Ato COTEPE/ICMS nº 9, de 18 de Abril de 2008, que dispõe sobre as 

especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD. 

O Ato COTEPE ICMS 09/08, contém as regras do Manual de Orientação do Leiaute da 

Escrituração Fiscal Digital – EFD, além de conter a Tabela dos Blocos que devem ser enviados 

à Secretaria da Receita Federal.  

O ATO COTEPE ICMS 52/13 adicionou à tabela de Blocos e Registros, que faz parte 

da EFD – ICMS/IPI, o Bloco K, com efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2015. Observa-se a 

tabela modificada e atualizada a seguir: 

 

2.5.1 – Tabela de Blocos e Registros 

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 

Fonte: Ato COTEPE ICMS/IPI 52/13. 

 

Com a inclusão do Bloco K no SPED – EFD ICMS/IPI, o Contador passa a acompanhar 

melhor as informações referentes ao Controle da Produção e do Estoque. Para que isto ocorra 

da melhor forma possível, é imprescindível correlacionar todo o conhecimento envolvido nesta 

Obrigação Acessória – o Bloco K.  
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4. 3 O Bloco K 

 

 

 A inclusão do Bloco K na EFD – ICMS/IPI obriga os contribuintes a apresentar as 

alterações em estoque e o processo produtivo como mais uma obrigação fiscal. Para que isto 

ocorra, a organização deve mensurar o seu ciclo operacional interno em harmonia com todas 

as áreas envolvidas neste processo, a citar a Engenharia, a Produção, a Controladoria, os 

Recursos Humanos e a Tecnologia de Informação (Rocha, 2014). 

 

 

4. 3. 1 Conceito 

 

 

 O Bloco K é o arquivo digital do Livro Registro de Controle da Produção e Estoque 

enviado ao Fisco e à Receita Federal, que contém os dados referentes ao Almoxarifado e à 

Produção. O Bloco K é, ainda, uma nova obrigação acessória integrante do SPED - EFD 

ICMS/IPI exigida a partir de 2017. Segundo o Guia Prático EFC – ICMS/IPI as “informações da 

produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado” serão 

declaradas mensalmente pelo Bloco K. 

 

 

4. 3. 2 A Origem do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque 

 

 

Em 1970, foi criado o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscal 

pelo Convênio S/N (ICMS), de 15 de Dezembro, com o objetivo de simplificar o cumprimento de 

todas as obrigações por parte dos contribuintes (inciso II, do art. 1º).  Segundo o Convênio S/N 

de 1970, os responsáveis consideraram “a racionalização e a integração de controles e 

fiscalização”, além da “necessidade de unificar os livros e documentos fiscais a serem 

utilizados pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto de 

Circulação de Mercadorias” para a criação desse sistema. 

 Junto à criação deste Sistema, foram determinadas algumas regras fiscais que os 

contribuintes deveriam seguir a partir daquela nova normatização tributária. Uma das regras 

instituída foi a obrigatoriedade dos livros fiscais a serem mantidos pelo contribuinte de acordo 

com o art. 63, do Convênio S/N de 1970.  

Dos livros determinados no art. 63, estava o livro Registro de Controle da Produção 

e do Estoque, modelo 3 no inciso V, originando a obrigatoriedade de tal livro para a 

Contabilidade Fiscal.  De acordo com o § 4º, do mesmo art. 63, tal livro seria utilizado “pelos 

estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas”, 

podendo sofrer adaptações quando requeridas pelo Fisco. 
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De acordo com o art. 72 da seção IV, do Capítulo VII – Livros Gerais, do Convênio S/N 

de 1970 (grifo nosso), no Registro de Controle da Produção e do Estoque registrará a 

escrituração “dos documentos fiscais e dos documentos de uso interno do estabelecimento, 

correspondentes às entradas e às saídas, à produção, bem como às quantidades referentes 

aos estoques de mercadorias”.  

A figura abaixo contém o Modelo Instituído para impressão do Livro Registro Controle 

da Produção e do Estoque. 

Fonte: Modelos de Documentos e Livros Fiscais, do Convênio S/N de 70: Registro de Controle da Produção e do 

Estoque Modelo 3. 
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Apesar da obrigatoriedade do Livro Registro Controle da Produção e do Estoque, 

impresso e apresentado conforme modelo estabelecido, era permitido que o referido livro fosse 

substituído por fichas impressas com os mesmo elementos do livro, confeccionadas de 

acordo como o art. 10 da mesma norma, e autenticadas pelo Fisco estadual ou pela Junta 

Comercial, em conformidade com o exposto no § 7º, do art. 72, do Convênio S/N de 70, 

conforme a ficha modelo de substituição a seguir:  

 

Fonte: Modelos de Documentos e Livros Fiscais, do Convênio S/N de 70: Ficha – Índice de Utilização de Fichas de 

Controle da Produção e do Estoque. 

 

A obrigatoriedade do Livro RCPE - Modelo 3 foi transferida para 1º de Janeiro de 1972, 

pelo Ajuste SINIEF 06/71. Alterado posteriormente pelo Ajuste SINIEF 02/72, sendo prorrogado 

ano a ano pelos Ajustes SINIEF n.º: 02/73, 01/74, 03/75, 02/76, 01/78 e 02/79 até o ano de 

1981; no qual o Ajuste SINIEF 03/81 prorrogou por prazo indeterminado o disposto no Ajuste 

SINIEF nº 02/72. 

Após a obrigação ser adiada em 1981 por tempo indeterminado, o Registro Controle da 

Produção e do Estoque ficou de lado em meio às muitas outras obrigações determinadas pela 

legislação tributária.  

O retorno da obrigatoriedade do Livro Registro Controle da Produção e dos Estoques 

deu-se em 2013, mediante a evolução tecnológica dos Sistemas de Informações e das 

mudanças de melhoria no Processo Operacional. Assim, os contribuintes passariam a enviar 

as informações da movimentação da Produção e dos itens de Estoque ao Governo, em formato 

digital, por meio da utilização do projeto SPED – EFD ICMS/IPI, em seu campo de 

preenchimento: o Bloco K. 
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4. 3. 3 Obrigatoriedade do Bloco K 

 

 

No Ajuste SINIEF 02/09, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital – EFD, foi 

acrescentado o inciso VII – Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, do § 3º, 

da cláusula primeira, por intermédio de alteração feita pelo Ajuste SINIEF 18/13. O mesmo 

ajuste acrescentou, também, à cláusula terceira, o § 7º que obrigava os contribuintes do ICMS 

e/ou do IPI, com atividade econômica industrial ou equiparada a indústria, a escriturarem no 

SPED EFD o Livro Registro Controle da Produção e do Estoque a partir de 1º de Janeiro de 

2015.  

Posteriormente o CONFAZ, através do Ajuste SINIEF 17/14 modificou o prazo do Bloco 

K, na EFD, estabelecido nos termos do §7º da Cláusula terceira do Ajuste SINIEF 2/2009, para 

a data de 1º de Janeiro de 2016. 

O Ajuste SINIEF 02/09 sofreu ainda outras alterações em texto e sobre a prorrogação 

do prazo para apresentação da obrigação acessória, pelos Ajustes SINIEF 33/13, 10/14, 17/14, 

8/15, 13/15 e 01/16 e pela Resolução SEFAZ n.º 995/2015.  

O § 8º, da cláusula terceira, do Ajuste SINIEF 02/09 (acrescentado pelo Ajuste SINIEF 

8/15) junto ao § 5.º, do art. 1.º, do Anexo VII – da Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI), 

anexo à Resolução SEFAZ nº. 720/14 (acrescentado pela Resolução SEFAZ n.º 945/2015) 

descrevem o que é o estabelecimento industrial, com referência ao Bloco K. Estes 

estabelecimentos devem possuir quaisquer processos que se caracterizem como uma 

industrialização, em que seus produtos finais sejam tributados pela legislação do ICMS e do 

IPI, mesmo que isentos ou de alíquota zero. 

Em resumo, a Obrigatoriedade vigente do Bloco K após todas as alterações feitas no 

Ajuste SINIEF 02/09 segue o seguinte texto:  

Redação dada ao § 7º da cláusula terceira pelo Ajuste SINIEF 1/16. 

“§ 7º A escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e 

do Estoque será obrigatória na EFD a partir de: 

I - 1º de janeiro de 2017, para os estabelecimentos industriais 

classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE) pertencentes a empresa com 

faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00; 

II – 1º de janeiro de 2018, para os estabelecimentos industriais 

classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional 

Econômicas (CNAE) pertencentes a empresa com faturamento anual 

igual ou superior a R$ 78.000.000,00; 

III – 1º de janeiro de 2019, para: os demais estabelecimentos 

industriais; os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 
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462 a 469 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) e os estabelecimentos equiparados a industrial”.  

 Observa-se que o envio das informações a serem apresentas em arquivo digital 

através do Bloco K – Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque – ao Fisco e à 

Secretaria da Receita Federal, bem como a obrigação em formato impresso do Livro Modelo 3, 

tiveram o prazo estendido em meio à obrigação acessória.   

Vários fatores influenciaram na prorrogação do prazo da obrigatoriedade de 

apresentação. Dentre estes vários fatores de influência, pode-se mencionar um de grande 

importância, que é a responsabilidade compartilhada pelas áreas relacionadas, que devem 

mensurar e registrar corretamente todas as informações, ou seja, as áreas da organização 

devem ter um bom relacionamento e diálogo, desde o departamento operacional até o 

departamento administrativo. 

 

 

4. 3. 4 Por que é necessário 

 

 

Em 2016 o Governo, ainda, não é capaz de mapear os processos produtivos das 

empresas, tão pouco as mudanças nos inventários das mesmas, com a finalidade de evitar 

fraudes e sonegação. O Bloco K está sendo implementado para acabar com este e outros 

problemas relacionados ao controle produtivo, ainda tem a intenção de automatizar ainda mais 

a lista técnica de materiais e o B.O.M (Bill of Materiels). Através do SPED, o Governo tem a 

competência de cruzar os dados recebidos pelas indústrias com os saldos apurados em 

estoques. Esta ferramenta permite que o fisco identifique algumas irregularidades como as 

“Notas Frias”, notas subfaturadas, modificações feitas após a realização do Inventário Físico 

nos registros dos estoques (Rocha, Celso – 2014). 

 

 

4. 3. 5 Controle do Estoque 

 

 

Ao contabilizar dos estoques, os Contadores em meio societário se orientam pelo 

Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1) – Estoques, correlacionado ao IAS 2. Ao realizar a 

compra, a organização irá reconhecer suas mercadorias como ativo, e atribuirá valores a estas 

mercadorias em conformidade com os métodos e critérios permitidos para registrar os 

estoques. De acordo com esta norma, serão registrados nos Estoques: os ativos mantidos para 

venda, os ativos que estejam em processo de produção para venda, ou os ativos na forma de 

materiais ou suprimentos que serão consumidos ou transformados no processo de produção. 

O CPC 16 determina a contabilização dos estoques pelo “valor de custo ou pelo valor 

realizável líquido, dos dois o menor”. O item 11 da norma considera como custo de aquisição, 
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os valores do preço da compra, adicionado dos impostos de importação e dos tributos não 

recuperáveis, acrescido de custos de transporte e do seguro.  

 Para fins fiscais o art. 289, do Decreto nº. 3.000 de 1999 descreve o Custo de 

Aquisição “com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques existentes, 

de acordo com o Livro de Inventário (...)”.  

Ao adquirir mercadorias, a empresa irá fazer um registro inicial dos estoques por meio 

de análise que irá mensurar e avaliar as entradas e as saídas do período. Tal análise é 

também chamada de Controle de Estoque, que poderá registrado pelo Inventário Periódico 

uma vez ao ano; ou pelo Inventário Contínuo ou Permanente (Silva e Lins, 2010. p. 17). 

Como os preços das mercadorias adquiridas variam de acordo com as compras, é 

necessário um Critério de Avaliação de Estoques que obedeça tanto à Legislação Societária, 

quanto a Legislação Fiscal ao efetuar os registros destas mercadorias. O IR/99, o art. 292 ao 

art. 296, considera os critérios para a avaliação dos estoques que pode ser utilizado por estes 

dois ramos da contabilidade. Neste Regulamento determina-se a avaliação dos estoques a 

cada período de apuração de acordo com o imposto a que seguem, a saber, o ICMS e o IPI.  

O Regulamento do IR/99 permite que as mercadorias, as matérias-primas e os bens 

em almoxarifado sejam avaliados pelo Custo de aquisição (art. 293) ou pelo “Custo médio ou o 

dos bens adquiridos ou produzidos mais recentemente” (art. 295). 

 Mediante o exposto, pode-se afirmar que os Métodos de avaliação dos Estoques 

permitidos são: 

 Custo Médio: que é calculado dividindo o saldo existente no almoxarifado pela 

quantidade de itens após cada entrada de material (Dutra, 2010. p. 93); ou 

 PEPS: Primeiro que Entra, Primeiro que Sai (First in, First on) as mercadorias antigas e 

seus respectivos valores são os primeiros a saírem dos estoques, restando em estoque 

os itens e valores das mercadorias compradas por último (Martins, 2010. p. 119).  

 

As quantidades, os valores unitários e os valores totais das mercadorias serão 

registrados na Ficha de Controle de Estoque, que registra os materiais com suas descrições, e 

as suas circulações no período, a Ficha de Controle do Estoque é indispensável para efetivar o 

custo dos produtos dentro do ciclo operacional e é uma ferramenta de auxílio no Controle deste 

(Dutra, 2010. p. 87). 

O Controle do Estoque também é realizado pela contagem física dos itens de estoque 

que serão utilizados na produção e estão registados nos sistemas financeiros. Esse 

acompanhamento permite que o custo da produção e o custo unitário do produto acabado 

sejam calculados (Dubois, Kulpa e Souza, 2009. p. 51).  

Crepaldi (2010, p. 141, grifo nosso) menciona que as operações com mercadorias 

“compreendem o levantamento do inventário, o registro dos fatos que envolvem mercadorias, 

que são: estoque inicial, compras, vendas e o estoque final; a apuração do custo das 

mercadorias vendidas e do resultado com mercadorias”. 
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É importante ressaltar que além do Bloco K, o Fisco obriga os contribuintes do ICMS e 

do IPI a apresentarem o Registro de Inventário através de arquivo digital, como uma 

obrigação acessória para fins de validação; que obedece ao disposto do inciso VI, do art. 33, 

do Livro VI – Das Obrigações Acessórias em Geral, do RICMS/00. Este Inventário é enviado à 

Secretaria da Receita Federal pelo Bloco H, que é um dos blocos de registros da Escrituração 

Fiscal Digital ICMS/IPI.  

As mercadorias compradas deverão ser registradas de acordo com a legislação, 

devendo então, o contador conhecer e preencher corretamente os campos solicitados pela 

legislação fiscal quanto à mensuração dos itens no Inventário. 

O § 4.º, do art. 7.º, do Capítulo VI – do Livro Registro de Inventário, do Anexo II – Dos 

Livros Fiscais, do Livro VI – Das Obrigações Acessórias em Geral, do RICMS/00 impõe que o 

Registro de Inventário deve ser preenchido em colunas, seguindo os ‘dados’ de escrituração a 

seguir:  

COLUNAS ESCRITURAÇÃO 

I - Classificação Fiscal A indicação da posição, subposição e item em que a mercadoria 
esteja classificada na tabela do IPI, sendo que essa exigência não 
se aplica a estabelecimento comercial não equiparado a indústria. 

II - Discriminação Especificação que permita a perfeita identificação das mercadorias, 
tais como: espécie, marca, tipo, modelo. 

III - Quantidade Quantidade em estoque na data do balanço. 

IV - Unidade Especificação da unidade de medida (quilograma, metro, litro, dúzia 
etc.), de acordo com a legislação do IPI. 

V - Valor a) Coluna “Unitário”: valor de cada unidade de mercadoria pelo 
custo de aquisição ou de fabricação mais recente, ou pelo preço 
corrente de mercado ou de bolsa, prevalecendo o critério de 
valoração pelo preço corrente, quando este for inferior ao preço de 
custo, sendo que, no caso de matéria-prima ou produto em 
fabricação, o valor será o de seu preço de custo; 
 
b) Coluna “Parcial”: valor correspondente ao resultado da 
multiplicação da quantidade pelo valor unitário; 
 
c) Coluna “Total”: valor correspondente ao somatório dos valores 
parciais constantes no mesmo código referido no inciso I deste 
parágrafo. 

VI - Observações Anotações diversas. 
Fonte: RICMS/00 - § 4º, do Art. 7, Anexo II, Livro VI – das Obrigações Acessórias em Geral. 

 

 Após a mensuração da compra de materiais nos sistemas da empresa, o Profissional 

Contábil irá registrar no Inventário e no Bloco K o controle das movimentações do período, 

além de informar qual o saldo final dos Estoques Escriturados. 

 O Guia Prático da EFD ICMS/IPI, no que tange ao Registro de Controle da Produção e 

do Estoque, descreve quais os tipos de mercadorias deverão ser informados no campo do 

Estoque Escriturado. De acordo com este guia, o estoque final escriturado será o resultado do 

estoque inicial somado às entradas, à produção e a movimentação interna na empresa, e 

excluirá a saída, o consumo e a movimentação interna dos seguintes itens: 

 Mercadorias para Revenda; 

 Matérias-primas 
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 Embalagens; 

 Produtos em Processo; 

 Produtos Acabados; 

 Subprodutos; 

 Produto Intermediário; e 

 Outros Insumos. 

 

As mercadorias compradas pelas empresas é um dos elementos formadores dos estoques 

industriais mencionados por Padoveze (2010, p. 322), além dos gastos com pessoal, gastos 

gerais e dos gastos com máquinas e equipamentos que são utilizados no processo produtivo. 

Este processo é apresentado na figura a seguir: 

 

 

Fonte: Fluxo dos Estoques Industriais, PADOVEZE (2010, p. 322). 

 

Martins (2010, p. 116) diz que as “matérias-primas, os componentes adquiridos 

prontos, as embalagens e os outros materiais diretos utilizados no processo de produção são 

apropriados aos produtos (...) por seu valor histórico de aquisição”. Ao considerar a variação 

desses materiais, considera-se necessária a realização de um Controle da Produção. 

 

 

4. 3. 6 Controle da Produção 

 

 

  A área de Engenharia é a responsável pela produção e pelo envio de informações aos 

Contadores da organização. Segundo Padoveze (2009, p. 88) utiliza-se um sistema, o B.O.M. 

(Bill of Material), para “elaborar as listas dos materiais constantes de cada produto final, dentro 

Envia Materiais (em processo) Expede os

para fábrica Incorpora aos produtos

materiais; acabados

Mão de obra, (vendas)

gastos e

depreciação

Requisição Custo dos

de materiais Produtos

Vendidos

Estoca materiais Estoca produção Estoca produtos

não requisitados inacabada acabados não vendidos

FÁBRICA

Produção

Acabada

ALMOXARIFADOS
PRODUÇÃO EM 

ELABORAÇÃO

PRODUTOS 

ACABADOS
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de um encadeamento lógico de estruturação das partes para os conjuntos, até se chegar ao 

produto final”. 

Esta estrutura de produtos faz parte dos Produtos em Processos, que é um dos mais 

difíceis de ser apontado corretamente. O custo dos produtos em processos envolve um 

emaranhado de informações que acumula os valores dos itens retirados no almoxarifado por 

solicitação para manufatura, somados aos valores empregados na produção (Padoveze, 2009. 

p. 242 e p. 243). 

 A apropriação dos gastos produtivos será ajustada ao tipo de produção, que pode ser 

realizada por Ordem, ou por Produção Contínua. A atividade operacional que utiliza a 

Produção por Ordem apropria os custos na encomenda solicitada ou em cada ordem produtiva, 

e retornará os gastos do Produto Acabado ao Estoque, ou enviará os valores para o CMV 

quando na venda do Produto. A Produção Contínua agrega os valores produtivos até o 

encerramento do período, e apura-se o Custo Total, baseado no custo médio do período 

(Martins, 2010. p. 145).  

 O controle da Produção é efetuado através dos registros dos materiais que saem do 

almoxarifado e são encaminhados à produção. Tais registros, manuais ou sistêmicos, 

contabilizam as quantidades produzidas e seus valores pelo Método de Custeio utilizado em 

cada empresa (Dutra, 2010. p. 239). 

O custo de fabricação resultará da soma dos estoques de matéria-prima e insumos, da 

mão-de-obra, e dos custos gerais da produção. Os custos de fabricação serão contabilizados 

na conta Estoques – Produtos em Elaboração, e será alocado no Estoque Final quando a 

produção for encerrada. O custo dos produtos só será realizado após sua venda (Dutra, 2010. 

p. 49). 

 A Contabilidade de Custos acompanha todo este processo e faz parte da Contabilidade 

Gerencial dentro de uma organização, utilizada para tomada de decisão e controle de todo o 

processo operacional. 

 

 

4. 4 Contabilidade Gerencial  

 

 

Segundo Padoveze (2009, p. 113) a Contabilidade Gerencial “surgiu da necessidade 

do gerenciamento contábil interno em função das novas complexidades dos processos de 

produção, objetivando informações para tomada de decisão”.  

A contabilidade gerencial de custos tem por objetivo escriturar as entradas e as saídas 

do estoque, e calcular os custos de produção. Observa-se que a Contabilidade de Custos está 

inclusa no ramo da Contabilidade Gerencial (Padoveze, 2009. p. 234, p. 273). 

Crepaldi² (2010, p. 2, grifo do autor) define a Contabilidade de Custos como “uma 

técnica utilizada para identificar, mensurar e informar os custos dos produtos e/ou serviços. Ela 
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tem a função de gerar informações precisas e rápidas para a administração, para a tomada de 

decisões”. 

Ao contrário da Contabilidade Societária e da Contabilidade Fiscal que são conduzidas 

por Legislações que determinam como devem se feitos os registros, a Contabilidade de Custos 

não segue uma legislação específica. Porém, mesmo sem esta obrigatoriedade, os 

profissionais da área de Custos trabalham para que todas as atividades desenvolvidas na 

empresa respeitem às legislações impostas em outras áreas contábeis. 

A contabilidade de custos, em âmbito industrial, possui muitas terminologias que 

diferenciam o que são gastos, desembolsos, custos, despesas e perdas (Martins, 2010. p 24 – 

26). Dentre as muitas definições deste ramo Contábil, vale ressaltar a importância do conceito 

próprio de custos, definido por Dutra (2010, p. 17) como “a parcela do gasto que é aplicada na 

produção ou em qualquer outra função de custos, gasto esse desembolsado ou não”.  

Estes custos envolvem matérias-primas e insumos, gastos com mão-de-obra e outros 

custos de fabricação, cada um classificado de acordo com sua utilização na fabricação. Para 

considerar os métodos de custeios, necessita-se saber a classificação dos custos para apurá-

los posteriormente.  

 

 

4. 4. 1 Classificação dos Custos 

 

 

 Os Custos podem ser classificados visando à apropriação aos produtos ou o nível por 

atividades. Quando o custo é Apropriado quanto ao Produto, ele é subdividido considerando as 

características e as medidas dos recursos utilizados. Os Custos Diretos são medidos e 

associados diretamente à produção, variando o consumo de acordo com a quantidade 

produzida. Já os Custos Indiretos são utilizados na produção, mas não podem ser medidos 

de modo preciso, devendo então ser alocados aos custos através do rateio calculado 

(Crepaldi², 2010. p. 8). 

Quando o custo é apropriado de acordo com as atividades desenvolvidas, ele é 

subdividido em Custos Fixos, Custos Variáveis ou Custos Semivariáveis ou Semifixos.  

 Sobre os Custos Fixos, pode-se afirmar que continuam o mesmo independente de 

quanto se produz. Os Custos Variáveis ocorrem paralelos à quantidade produzida, quanto 

mais produz em termos de quantidade, mais se gasta em termos de matérias-primas e insumos 

(monetários). Os Custos Semivariáveis ou Semifixos agregam valor à produção 

considerando inicialmente alguns gastos fixos, e considera posteriormente o restante da 

produção com os gastos variáveis (Crepaldi², 2010. p. 8, p 9). 

 Estas classificações são empregadas na apuração dos Custos de Produção que são 

realizados. Ao calcular os custos produtivos que serão levados ao resultado, a organização 

deverá utilizar um método de custeio, que também é utilizado para auxiliar em tomadas de 

decisão (Dutra, 2010. p. 241).  
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4. 4. 2 Métodos de Custeio 

 

 

Para fins de Contabilidade, os métodos de Custeio são utilizados para calcular os 

gastos referentes ao processo produtivo. Crepaldi² (2010, p 228) define Método de Custeio 

como o “método usado para a apropriação de custos”.  

Os métodos de custeio mais citados pelos autores de contabilidade de custos são o 

Custeio por Absorção, o Custeio Direto ou Variável, o Custeio Padrão, e o Custo ABC – Custo 

baseado em Atividades.  

O art. 290, do Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999, que regulamenta a tributação, 

fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza, fala sobre os Custos de Produção, que deverão conter, “obrigatoriamente:  

I - o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens 
ou serviços aplicados ou consumidos na produção (...);                     

II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão 
direta, manutenção e guarda das instalações de produção;               

III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de 
depreciação dos bens aplicados na produção; 

IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a 
produção; 

V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na 
produção”. 

Observa-se que o método de custeio exigido pelo Fisco no custo de produção é o 

Custeio por Absorção, pois este obedece à legislação tributária e a aplicação dos princípios 

contábeis (Crepaldi², 2010. p. 229).  

 O Custeio por Absorção apura somente os custos referentes à produção, ou seja, nos 

custos serão considerados somente os gastos das áreas produtivas, excluindo-se as despesas 

e outros gastos administrativos que não estejam associados à produção (Martins, 2010. p. 37). 

Ao apropriar todos os gastos diretos e indiretos das áreas produtivas, o custeio por 

Absorção calcula o Custo da Produção do Período, e quando se divide esse resultado pela 

quantidade produzida no mesmo período, tem-se o Custo Unitário de Produção (Dubois, Kulpa 

e Souza, 2009. p. 128 – 130).  

Além do Custeio por Absorção, algumas instituições utilizam o Custeio Padrão. Oliveira 

[et.al.] (2014, p. 138) fala que este método de custeio poderá ser aceitável pelo Fisco quando 

adaptado “em intervalos razoáveis para refletir as condições correntes, a fim de que na data do 

balanço tais padrões aproximem-se de modo razoável dos custos reais computados sob um 

dos métodos reconhecidos”. 

Silva e Niyama (2012, p. 193) define custo padrão como “um método que auxilia na 

formação do custeamento, tendo a finalidade de identificar responsabilidades, de avaliar o 

desempenho e eficácia operacional e determinar o custo real”.  
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 O custo padrão fixa as quantidades dos elementos pertencentes ao processo produtivo, 

e compara as quantidades e os valores aos itens de estoque, material de uso e consumo, 

produtos em elaboração e todos os outros gastos pertinentes à capacidade produtiva da 

empresa (Martins, 2010. p. 318). 

Após a consideração de todos os pontos relevantes para o conhecimento em especial 

do Bloco K, como obrigação acessória do Registro do Controle da Produção e do Estoque, 

observa-se que a Contabilidade Societária e a Fiscal combinam no registro e na classificação 

dos Estoques e dos itens da Produção. O Controle desses registros é associado à Ficha de 

Controle do Estoque. Esta ficha utiliza o critério do Método de Avaliação do Estoque pelo Custo 

Médio ou pelo PEPS no registro do Inventário (Bloco H) e no Estoque Escriturado. No estoque 

escriturado, tem-se os produtos em processos ou os produtos acabados, que fazem parte da 

movimentação de material das ordens de produção. As ordens de Produção também 

necessitam de controle, que envolve a Contabilidade Gerencial e de Custos, no custeio desses 

produtos, que podem ser custeados pelo Custeio por Absorção ou pelo Custeio Padrão.  

A imagem a seguir traz em resumo o Bloco K e seus conhecimentos necessários para 

sua implantação:  

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para a elaboração do trabalho, foi feita a revisão de literatura sobre as áreas 

envolvidas no Controle da Produção e do Estoque, a saber, a Contabilidade Societária, a 

Contabilidade Fiscal e a Contabilidade Gerencial que engloba a Contabilidade de Custos. Além 

de considerar as normas impostas a estes ramos da contabilidade, fez-se uma revisão de 

literatura sobre o que é Permitido para fins de mensuração do Controle da Produção e do 

Controle do Estoque. 

Para responder à questão proposta no trabalho, foi realizada uma pesquisa qualitativa 

descritiva através do envio de questionários a alguns Profissionais Contadores que se 

dispuseram a responder algumas perguntas pertinentes ao Bloco K.  

De acordo com Oliveira² (2003, p. 135) na metodologia da pesquisa o autor “deverá 

caracterizar a natureza do problema, definir o tipo de pesquisa que desenvolverá”, além de 

descrever como será a execução do trabalho. 

A metodologia a ser utilizada é a metodologia qualitativa. De acordo com Marconi e 

Lakatos (2011, p. 269) esta metodologia “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano”.  

Pode-se afirmar ainda que a metodologia qualitativa emprega o conhecimento através 

da ‘descrição’ (Teixeira, 2011. p. 137).  

Para elaborar o trabalho, também foi utilizada a pesquisa descritiva que segundo 

Gonsalves (2011, p. 67) tem por finalidade “escrever as características de um objeto de 

estudo”. 

Na análise dos dados, utilizamos uma estrutura semelhante à utilizada por Cardoso, 

Souza e Almeida (2006) no artigo sobre o Perfil do Contador na Atualidade: um estudo 

exploratório.  

A Análise tem como base Contadores ativos no Conselho Regional de Contabilidade, 

no qual enviamos o questionário elaborado para 64 contadores; e foi extraído um total de 11 

questionários respondidos, que representa um percentual de 17,28% da “população”. Observa-

se que a participação desses Contadores é imprescindível, pois tais profissionais são peças 

fundamentais para conclusão da pesquisa, visto que grande parte está ligada diretamente à 

nova obrigação fiscal e operam em empresas que possuem sistemas equiparados e gestões 

contundentes para tal estudo. 

Na elaboração do questionário foram abordados alguns conhecimentos que parecem 

ser úteis e necessários para auxiliar os profissionais Contábeis na elaboração do Livro Registro 

Controle da Produção e do Estoque. Além de considerar algumas dificuldades que os 

profissionais podem vir a ter, como a falta de conhecimento a respeito da nova obrigação.  

O questionário constitui-se de perguntas abertas e fechadas, que trarão respostas 

qualitativas, a fim de identificar e descrever qual a Contribuição do Profissional Contábil na 

Implantação do Bloco K, além de verificar se as dificuldades citadas no questionário, em meio a 
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esta implantação, realmente existem. Os contadores receberam o questionário por e-mail e 

tiveram do dia 8 ao dia 15 de Julho para responder. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Buscou-se analisar as respostas dadas pelos profissionais de Contabilidade sobre sua 

Contribuição na Implantação do Bloco K – Registro Controle da Produção e do Estoque. Esta 

obrigação é elaborada de modo manual ou informatizada, porém restrita ao ambiente interno 

da empresa, e com o passar dos anos passou a ser registrada nos Sistemas Internos da 

organização. Como a movimentação dos estoques e da produção é muito grande, pode se 

tornar passível de erros, visto que a contabilidade mensura tal controle nos sistemas de acordo 

com o que é passado pelas outras áreas.  

Faz-se então, necessária a análise de como este profissional, o Contador, reagiu à 

implantação do Bloco K – Registro de Controle da Produção e do Estoque, e como ele pode 

contribuir para atender esta Obrigação Acessória. 

Ao iniciar a análise do questionário, fica evidente que o tempo de carreira dos 

entrevistados justifica a inteireza de informações e o conhecimento predominante em diversos 

assuntos. Evidencia-se também que os profissionais atuam em diferentes ramos da 

contabilidade. Tais afirmações podem ser conferidas nas tabelas a seguir: 

 

Tabela 1 – Tempo de carreira. 

Anos de Profissão Quantidade Percentual 

até 10 Anos 4 36% 

De 11 a 20 Anos 4 36% 

Acima de 20 Anos 3 28% 

TOTAL 11 100% 

 

Tabela 2 – Área de Trabalho 

Cargo / Função Quantidade Percentual 

Analista de Custos e 
Orçamento 

3 27,27% 

Analista Contábil 2 18,18% 

Analista Fiscal 2 18,18% 

Contador e Professor 1 9,09% 

Coordenadora Contábil e 
Fiscal 

1 9,09% 

Empresário Contábil 1 9,09% 

Sócio de Impostos 1 9,09% 

TOTAL 11 100,00% 

 

 

Questão 1- Você conhece o SPED? 

 Ao responderem se conheciam o Projeto Sped – Escrituração Fiscal Digital, todos 

contadores responderam que sim.  
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Conhecimento do SPED Percentual 

Sim  11 100% 

Não 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

  

Questão 2 – Caso tenha respondido sim à pergunta anterior, quais Subprojetos 

conhece? 

 Quando foram perguntados quais subprojetos tinham conhecimento, caso 

conhecessem ao SPED, a maioria conhece a ECD e a ECF (equivalente à 91%), o módulo a 

seguir mais conhecido foi o EFD ICMS/IPI (com 82%). Nota-se que os profissionais tem menos 

conhecimento na e-Financeira, na EFD Reinf, e na MDF-e. 

 

  Responderam SIM Responderam NÃO 

Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

CT-e 6 55% 5 45,45% 

ECD 10 91% 1 9,09% 

ECF 10 91% 1 9,09% 

EFD Contribuições 8 73% 3 27,27% 

EFD ICMS / IPI 9 82% 2 18,18% 

EFD Reinf 2 18% 9 81,82% 

e-Financeira 1 9% 10 90,91% 

eSocial 6 55% 5 45,45% 

MDF-e 2 18% 9 81,82% 

NFC-e 4 36% 7 63,64% 

NF-e 8 73% 3 27,27% 

NFS-e      5 45% 6 54,55% 

 

 

Questão 3 - Se conhece o SPED EFD ICMS/IPI, você sabe que o Bloco K - Registro 

Controle da Produção e do Estoque será obrigatório a partir de Janeiro de 2017? 

Dos Contadores que responderam a questão 3, apenas 2 profissionais desconhecem a 

Obrigatoriedade do Bloco K em 2017. Observa-se pelas respostas que aqueles que não 

conhecem a nova obrigatoriedade, são os mesmo contadores que não conhecem o SPED EFD 

– ICMS/IPI. 

 

Conhece Quantidade Percentual 

Sim 9 82% 

Não 2 18% 

TOTAL 11 100% 

 

  



33 

 

 

Questão 4 - Como você considera a contribuição do Contador ao implantar o Bloco K 

dentro de uma organização? 

 Quantidade Percentual 

Muito Importante 7 64% 

Importante 4 36% 

Sem importância 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

64% dos respondentes consideram o Contador como muito importante para a 

implantação da nova obrigação, a justificativa a essa opinião está na questão 5, que serve de 

complemento a essa pergunta nº 4. 

 

Questão 5 – Em sua opinião, qual a maior contribuição do Contador nesta implantação? 

 

A pergunta é aberta, dando oportunidade dos profissionais expressarem a sua opinião 

própria sobre o assunto. Dos contadores que consideram a Contribuição do Contador 

Importante, um diz que o contador pode contribuir em explicar as regras fiscais, visto que o 

trabalho operacional é realizado na empresa que conjuga todos os sistemas de compras, 

estoque, PCP e faturamento.  

Outra opinião dada é que o contador define a Classificação fiscal dos itens de estoque 

e, também, identifica quais são os componentes do custo do produto. 

Dos profissionais que responderam que a contribuição dos contadores é Muito 

Importante, quase todos mencionam que o profissional dá suporte à gestão e controladoria das 

áreas operacionais, com respeito às questões contábeis que envolvem o controle de estoques 

e da produção. Além de dar suporte à Tecnologia da Informação por adequar os sistemas à 

esse controle. 

 

Questão 6 - Quais os conhecimentos você considera importantes para a implantação do 

Bloco K na organização?  

 

CONHECIMENTO IMPORTANTE Quantidade 

Fiscal / Tributário 11 

Custos / Gerencial 11 

Processo Produtivo 11 

Inventários dos Estoques 10 

Planejamento e Controle 9 

Tecnologia da Informação –SIG 6 

Engenharia 5 

Financeiro / Societário 4 
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 Todos os contadores consideram importante o conhecimento de Contabilidade 

Fiscal/Tributária, de Custos/Gerencial e o conhecimento do Processo Produtivo. Seguidos dos 

Inventários dos Estoques e do Planejamento e Controle. Poucos consideram importante a 

Contabilidade Financeira/Societária, a Engenharia e a Tecnologia da Informação – SIG, como 

conhecimento necessário ao Bloco K. 

 

Questão 7- Você acredita que o conhecimento de Contabilidade Fiscal, Societária e de 

Custos Gerenciais está interligado na Implantação do Bloco K em uma organização, 

levando em consideração todos os registros de estoque e de produção? Justifique. 

 A questão 7 também foi uma questão aberta, visando saber qual a opinião dos 

contadores caso concordem com a integração entre os conhecimentos citados.   

 Apenas um contador excluiu a Contabilidade Societária dessa relação. Um segundo 

profissional não sabia a respeito. E os 9 demais contadores responderam que sim a esta 

ligação,  justificando o motivo. Uma das respostas o profissional citou a funcionalidade dos 

controles, dizendo que as solicitações dos fiscos não seriam atendidas caso seus controles não 

estivessem estruturados. Outro profissional se refere as essas áreas com atuações distintas 

que impactam na obrigação.  

Outra opinião expressa que os conhecimentos aplicados para direcionar a implantação 

correta do Bloco K é a classificação fiscal dos estoques e a identificação dos produtos que irão 

compor o produto final. Opinião semelhante à essa dada por outro profissional considera 

necessária a correta classificação fiscal e contábil dos itens e do processo produtivo e dos 

componentes de custos desses processos.  

 

Questão 8 - Antes da obrigatoriedade do Bloco K em 2017, como era feito o Livro 

Registro do Controle da Produção e Estoque? 

 A maioria dos Profissionais registra o Controle da Produção e Estoque de modo 

informatizado. Os registros de modo manual ou mecanizado, que eram utilizados antigamente, 

quando as empresas não tinham acesso a sistemas, são utilizados pela menor parte dos 

profissionais. 

 Manual Mecanizado Informatizado 

Profissional 1   x 

Profissional 2   x 

Profissional 3 x  x 

Profissional 4   x 

Profissional 5   x 

Profissional 6   x 

Profissional 7 x   

Profissional 8  x  

Profissional 9   x 

Profissional 10  x  

Profissional 11   x 
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Questão 9 - Você acredita que essa nova obrigação irá aumentar o controle do processo 

produtivo nas organizações? Qual impacto teria essa alteração? 

 

 Questão aberta, que visa saber como o profissional passa a encarar o processo 

produtivo na organização, a partir da nova obrigação.  

 Um dos profissionais respondeu que depende do controle anterior desenvolvido pelos 

profissionais na empresa.  

 A maior parte dos profissionais respondeu que a obrigatoriedade do Bloco K afeta sim 

o processo produtivo nas organizações, aumentando a preocupação e o controle em seus 

processos produtivos, porque divergências nos registros poderão acarretar questionamentos 

por parte dos Fiscos. 

 Foi citado também no questionário com respeito à interação entre setores diferentes. 

 

Questão 10 - O que mais lhe preocupa, como contador, com a obrigatoriedade da 

implantação do Bloco K? 

É possível perceber que os maiores motivos de preocupação dos contadores nesta 

nova obrigação acessória, é Ajustar o sistema de custos de acordo com as informações 

exigidas, além da Facilidade do fisco em apontar erros ou sonegação Fiscal. 

 

 

 

Questão 11 - Qual a sua maior dificuldade ao implantar o Bloco K?  

 Nessa questão, pode-se observar que a maior dificuldade que o Profissional Contador 

enfrenta é adequar o Sistema de Informação de Acordo com o que é exigido por Lei. Apenas 

um contador desconhece sobre a obrigação. Não há dificuldade em entender o que o fisco 

solicita, porém, alguns consideram também a Mensuração e controle dos estoques, a falta de 

informações e treinamento quanto a nova exigência, e as dificuldades em passar aos demais 

departamentos que o Bloco k não é estritamente contábil e fiscal também são apontados como 

dificuldades pelos profissionais. 

Profissional 1 x

Profissional 2 x x x

Profissional 3 x x

Profissional 4 x x

Profissional 5 x x x

Profissional 6 x x x

Profissional 7 x x x x

Profissional 8 x x

Profissional 9 x x x

Profissional 10 x x x

Profissional 11 x x x

O sistema de 

Informação 

Contábil não 

atende à nova 

exigência.

O sistema atende à nova 

obrigação fiscal, mas 

contém muitos erros que 

podem trazer punições 

fiscais para a 

organização. 

Ajustar o sistema de 

custos de acordo com 

as informações 

exigidas.

Falta de preparo 

e de atualização 

para atender à 

nova obrigação.

A facilidade do 

Fisco em 

apontar erros ou 

sonegação 

Fiscal.
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 Dos 11 profissionais, três deles veem dificuldades em diferentes âmbitos na empresa, o 

Profissional 4: cita mudança cultural da organização; Profissional 6: aponta para o sistema de 

informações que desenha o processo operacional de modo simples, sendo que o ciclo 

operacional é mais complexo, e o Profissional 11: percebe falhas nos processos utilizados há 

anos pela organização, mas que ainda é utilizados por superiores.  

 

 

Questão 12 - Com respeito às informações a serem enviadas, qual a maior dificuldade de 

mensuração e controle quanto aos estoques escriturados (matérias-primas, embalagens, 

produtos em processo, produtos acabados, subprodutos, produtos intermediários, 

outros insumos e mercadorias para revenda)? 

 A maior parte dos profissionais cita a Classificação Fiscal quando a dificuldade remete 

aos Estoques Escriturados. Em seguida estão as quantidades utilizadas. Considera-se que os 

profissionais tem menos dificuldades com respeito à discriminação e às unidades de medidas 

foram marcadas somente por 3 profissionais.  

 No campo outros dois profissionais citaram a Codificação única do produto, que pode 

ser utilizado para diferentes finalidades, porém o sistema não permite diferenciação dos 

mesmos. Há a citação da movimentação do período que deve estar correta, além das perdas 

nos processos.  

 

Profissional 1 x

Profissional 2 Não domina o assunto

Profissional 3 x x x

Profissional 4 x Mudança Cultural para adequações necessárias e relevantes

Profissional 5 x x x

Profissional 6 x

O sistema de Informação desenha o Processo Produtivo como 

perfeito, porém produtos com muitos componentes possuem um 

desenho mais complexo, não desenhado no sistema. 

Profissional 7 x

Profissional 8 x

Profissional 9 x

Profissional 10 x

Profissional 11 x x x
Explicar a superiores que os processos produtivos atuais 

contém falhas e devem ser mudados.

Não tenho 

dificuldade.

Entender o que 

o Fisco 

solicita.

Adequar o 

Sistema de 

Informação de 

acordo com o 

que é exigido.

Mensurar e 

controlar os 

estoques.

Falta de 

Informações e 

Treinamento 

quanto à nova 

exigência.

Dificuldades em 

passar aos 

demais 

departamentos 

que o Bloco K 

não é um 

assunto 

estritamente 

Contábil e 

Fiscal.

Outro

Profissional 1 x x x x

Profissional 2 x x

Profissional 3 x Codificação do Produto que é única

Profissional 4 x Lista Técnica

Profissional 5 x x x

Profissional 6 A movimentação do período que é a função do Bloco K

Profissional 7 x

Profissional 8 x

Profissional 9 x

Profissional 10 x

Profissional 11 x x
Perdas de Processo e de Projeto, e materiais com 

único cadastro e diferentes destinações.

Classificação 

Fiscal
Discriminação

Quantidades 

utilizadas

Unidades 

de medidas
Outro:
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Questão 13 - Com respeito às informações a serem enviadas, qual a maior dificuldade de 

mensuração quanto à produção? 

 Questão aberta elaborada para verificar a dificuldade de mensuração da Produção de 

cada Profissional. 

 Dois profissionais não atuam diretamente na área, mas acreditam que é difícil a 

mensuração exata dos estoques relacionados à produção. È mencionado ainda, a falta de 

parametrização ou ainda a ausência de sistemas PCP por outros 3 profissionais. 

 Outros 5 profissionais citam dificuldade com respeito ao processo produtivo, que 

envolve a o desenho da Estrutura dos Produtos em elaboração, ou Produtos fabricados; e  com 

respeito à utilização da matéria-prima encontram dificuldades na utilização de uma única 

matéria-prima em diversos produtos, ou ainda a substituição desta por outro produto que 

também pode ser utilizado. 

 

Questão 14 - Há algum comentário relevante que não foi considerado no questionário? 

 Questão aberta que permite a opinião do profissional com relação à algum ponto 

importante que não foi colocado no questionário. Oitos profissionais não tinham comentários a 

considerar.  

 Um profissional escreveu que a empresa necessita de recursos financeiros para 

cumprir a obrigação imposta, por investir em sistemas que sirvam de ferramenta de controle. 

 Um segundo profissional cita o cruzamento das informações enviadas com outras que 

serão entregues, dando o exemplo do Bloco H, fazendo com que o profissional fique mais 

atendo às informações enviadas.  

 E um terceiro profissional que expressou sua opinião disse a respeito dos prazos que 

variam de Janeiro de 2017 à Janeiro de 2019, dependendo do porte da empresa.  

 Com o estudo de todas as questões, sejam estas abertas ou fechadas, verificou-se que 

a maioria parte dos profissionais de diversos ramos da contabilidade possui certo entendimento 

do que é a obrigação Bloco K – Registro do Controle da Produção e dos Estoques, e o que 

envolve o envio dessas informações.  

Todos os profissionais conhecem o Sped – Sistema Público de Escrituração Digital, 

porém, a questão 2 atenta para o fato de os mesmos se limitarem a esse conhecimento de 

acordo com a função ou cargo em que estão inseridos, seria interessante que todos tivessem 

um entendimento do que é utilizado nas outras áreas. 

Os profissionais podem contribuir no controle da Produção e dos Estoques por associar 

seus conhecimentos fiscais com as demais áreas da organização. A questão 6 faz refletir que o 

Controle da Produção e do Estoque envolve mais as áreas Fiscal associada ao Custo e à área 

de Engenharia, que de fato é a responsável pelo processo produtivo e pela movimentação do 

estoques, remetendo apenas as informações ocorridas ao Contador. Considera-se difícil a 

exata mensuração por se tratar de controles e funções diferentes. 

Dentre as muitas dificuldades na mensuração do material, pode-se frisar a importância 

dos sistemas de informações que devem ser parametrizados para que haja o correto 
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armazenamento das informações para envio futuro. Vale salientar também que tais sistemas 

trazem dificuldades para os profissionais por não atenderem completamente as necessidades 

dos mesmos.  

Embora a implantação do Bloco K traga muitas dificuldades para os profissionais no 

que tange aos registros dos valores, das quantidades e das exigências fiscais, a imposição do 

Registro Controle da Produção e do Estoque fará as empresas aumentarem o controle das 

entradas e das saídas, o que poderá identificar e corrigir erros.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 Analisando o referencial teórico em comparação com o as respostas do questionário, 

verificou-se que a contabilidade Societária está associada à mensuração dos estoques, porém 

não tem grande relevância quanto ao atendimento da obrigação fiscal. 

Estará de fato envolvida na obrigação a Contabilidade Fiscal junto à Gerencial que é 

responsável pelo Custo da produção. Importante citar que os demais setores da empresa 

deveriam ser responsabilizados igualmente à Contabilidade Fiscal, pelo envio da informação. 

O controle da Produção e do Estoque é muito maior e envolve muito mais que as 

informações solicitadas pelo fisco. A maior dificuldade que os Contadores tem é com respeito 

ao processo produtivo, pois embora os sistemas de informações auxiliem aos profissionais no 

registros das informações, ele não dá suporte adequado quanto à precisão das quantidades e 

das informações fiscais dos produtos utilizados na produção, como exemplo a matéria-prima 

que pode ter várias formas de utilização em diversos produtos, porém não é permitida a 

flexibilidade quanto à esses registros. 

Respondendo ao problema proposto: Qual é a Contribuição do Profissional Contábil 

na Implantação do Bloco K?   

 Pode-se dizer que a Contribuição do Profissional Contador é muito importante, pois ele 

quem é o responsável por receber e apurar todas as informações pertinentes ao processo 

produtivo. Tal profissional deve absorver conhecimento de todos os elementos do ciclo 

operacional, das matérias-primas e insumos, dos produtos em processo e dos produtos 

acabados, para efetuar a mensuração e apuração dos custos de tais itens. Além de dar suporte 

as demais áreas da instituição quanto às informações que devem ser colhidas. 

 O Contador se torna o principal mediador para as áreas envolvidas nessa obrigação, 

pois necessita de total inteireza no processo produtivo e sistêmico, necessita de amplo 

conhecimento e domínio da legislação para atender toda a demanda que será exposta ao fisco 

por meio de tal obrigação. 

 Se o contador não obtivesse tais conhecimentos, principalmente os conhecimentos 

referentes as classificações fiscais dos produtos utilizados no processo produtivo e dos itens de 

material de uso e consumo, seria bem difícil atender a solicitação do envio destas informações 

do controle da produção e do estoque à Secretaria da Receita Federal.  

 Apesar de o Contador ter participação no planejamento das atividades operacionais da 

organização, como profissional encontra dificuldades em registrar o ciclo operacional da 

empresa, pois as informações geralmente são recebidas. O profissional está voltado às 

atividades no que tange à atender e cumprir as legislações Brasileiras em conformidade com 

as normas internacionais de Contabilidade. O profissional Contábil entende o que é solicitado 

pelo fisco, mas encontra dificuldades quanto ao controle de todas as informações que são 

solicitadas, pois estas são de responsabilidades de outras áreas da empresa, as áreas das 

atividades operacionais, e não da área contábil e administrativa em si.  
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 Em meio a todas estas considerações, considera-se também importante o 

desenvolvimento e a busca de outros estudos concernentes ao Controle da Produção e do 

Estoque, visto que os profissionais contábeis têm muitas outras dificuldades que poderão ser 

percebidas com novos estudos sobre o tema. Tais estudos poderão trazer soluções para 

alguns profissionais no atendimento da nova obrigação.  
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9 ANEXOS 

 

 

9. 1 Questionário – Bloco K 

 

A aplicação do Questionário tem por finalidade saber Qual é a Contribuição do 

Profissional Contábil na Implantação do Bloco K. Nova Obrigação SPED EFD – ICMS/IPI: 

Controle da Produção e do Estoque.  

Informar Cargo / função e tempo na área: _________________________________. 

 

1 – Você conhece o SPED?  

(   ) Sim.  

(  ) Nunca ouvi falar. 

(  ) Já ouvi falar, mas não sei do que se trata. 

(  ) Outro: 

 

2 – Caso tenha respondido sim à pergunta anterior, quais Subprojetos conhece? 

(  ) CT-e 

(  ) ECD 

(  ) ECF 

(  ) EFD Contribuições 

(  ) EFD ICMS / IPI 

(  ) EFD Reinf 

(  ) e-Financeira 

(  ) eSocial 

(  ) MDF-e 

(  ) NFC-e 

(  ) NF-e 

(  ) NFS-e      

 

3 – Se você conhece o SPED ICMS/IPI, você sabe que o Bloco K – Registro Controle da 

Produção e do Estoque será obrigatório a partir de Janeiro de 2017? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

4 - Como você considera a contribuição do Contador ao implantar o Bloco k dentro de 

uma organização? 

(   ) Muito Importante                 (   ) Importante    (   ) Sem importância  
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5 - Em sua opinião, qual a maior contribuição que pode ser feita pelo Contador nesta 

implantação? 

Resposta: 

 

6 - Quais os conhecimentos você considera importantes para a implantação do Bloco K 

na Organização? 

(   ) Financeiro / Societário 

(   ) Fiscal / Tributário 

(   ) Custos / Gerencial 

(   ) Tecnologia da Informação –SIG 

(   ) Planejamento e Controle 

(   ) Inventários dos Estoques 

(   ) Processo Produtivo 

(   ) Engenharia 

 

7 - Você acredita que o conhecimento de Contabilidade Fiscal, Societária e Gerenciais 

estão interligados na implantação do Bloco K em uma organização, levando em 

consideração todos os registros de estoque e de produção? Justifique. 

Resposta. 

 

8 - Antes da obrigatoriedade do Bloco K em 2017, como era feito o Livro Registro do 

Controle da Produção e do Estoque? 

(   ) Manual    (   ) Mecanizado              (   ) Informatizado 

 

9 - Você acredita que essa nova obrigação irá aumentar o Controle do Processo 

Produtivo nas organizações? Qual impacto teria essa alteração? 

Resposta 

 

10 - O que mais lhe preocupa, como contador, com a obrigatoriedade da implantação do 

Bloco K?  

(   ) Falta de preparo e de atualização para atender à nova obrigação. 

(   ) A facilidade do Fisco em apontar erros ou sonegação Fiscal. 

(   ) O sistema de Informação Contábil não atende à nova exigência. 

(  ) O sistema atende à nova obrigação fiscal, mas contém muitos erros que podem trazer 

punições fiscais para a organização.  

(   ) Ajustar o sistema de custos de acordo com as informações exigidas. 

 

11 - Qual sua maior dificuldade ao implantar o Bloco k?  

(   ) Não tenho dificuldade. 

(   ) Entender o que o Fisco solicita. 
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(   ) Adequar o Sistema de Informação de acordo com o que é exigido. 

(   ) Mensurar e controlar os estoques.  

(   ) Falta de Informações e Treinamento quanto à nova exigência. 

( ) Dificuldades em passar aos demais departamentos que o Bloco K não é um assunto 

estritamente Contábil e Fiscal. 

(   ) Outro: 

 

12 - Com respeito às informações a serem enviadas, qual a maior dificuldade de 

mensuração e controle quanto aos estoques escriturados (Matérias-primas, embalagens, 

produtos em Processos, Produtos Acabados, Subprodutos, Produtos Intermediários, 

outros Insumos, Mercadorias para Revenda)? 

(   ) Classificação Fiscal. 

(   ) Discriminação. 

(   ) Quantidades utilizadas.  

(   ) Unidades.  

(   ) Outro:  

 

13 - Com respeito às informações a serem enviadas, qual a maior dificuldade de 

mensuração quanto à produção? 

Resposta. 

 

14 - Há algum comentário relevante que não foi considerado no questionário?  

Resposta. 

 


