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Resumo: A Escrituração Fiscal Digital (EFD) foi estabelecida no Brasil pela Secretaria da Fazenda 

através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), em que as empresas devem informar aos 

órgãos públicos todas as informações de estoques, movimentações e inventários relacionados à 

matéria prima e ao produto acabado, assim como apresentar a lista técnica de materiais (Bill of 

Material) a ser utilizada na produção dos produtos acabados. Neste contexto, objetivou-se com este 

trabalho avaliar a oportunidade para que as empresas compartilhem com os Governos a classificação 

de risco ambiental destes materiais e indicadores de eco-eficiência, utilizando o mesmo fluxo de 

informação adotado nessa nova obrigação tributária. Os resultados demonstraram que tais 

informações possibilitam ao Estado exercer, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento de atividades, com o intuito de garantir os interesses e o bem-estar das gerações 

presentes e futura. 

 

Palavras-chave: Eco-eficiência. Análise de desempenho ambiental. Sistema Público de Escrituração 

Digital. Escrituração Fiscal Digital 

 

 

Abstract: Digital Tax Bookkeeping (EFD) was established in Brazil by the Ministry of Finance 

through the Public Digital Bookkeeping System (SPED), where companies must inform the public 

agencies all inventory information, transactions and inventories related to raw materials and finished 

product, as well as present materials BOM (bill of material) to be used in the production of finished 

products. In this context, the aim of this study was to evaluate the opportunity for businesses to share 

with governments the environmental risk classification of these materials and indicators of eco-

efficiency, using the same flow of information adopted this new tax obligation. The results 

demonstrated that such information enables the State to exercise, according to the law, the 

supervisory functions, incentive and planning activities, in order to ensure the interests and well-being 

of present and future generations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Conferência das Nações Unidas para o meio ambiente e desenvolvimento, também 

conhecida como Rio 92, foi convocada a partir do reconhecimento de que os padrões de produção e 

consumo, principalmente nos países desenvolvidos, haviam alcançados níveis insustentáveis, 

colocando em risco a estabilidade de diversos bens e serviços ambientais que garantem a continuidade 

das atividades produtivas e qualidade de vida Humana. 

Em 1991, o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) definiu eco-

eficiência como o melhor termo para exprimir eficiência econômica e ecológica. Ao aliar desempenho 

econômico com melhorias ambientais, o conceito não se contrapõe a concepção de limite do 

crescimento econômico, sendo bem aceito por grande parte dos empresários. Esse conceito vem sendo 

difundido em empresas, universidades e organizações, estabelecendo-se como um instrumento de 

mensuração e avaliação de desempenho empresarial, despertando maior interesse por parte dos 

governos e sociedades.  

Em 1997, cria-se o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

(CEBDS), que se integra a rede de conselhos vinculada ao WBCSD para disseminar o conceito de 

eco-eficiência, edita o Relatório de Sustentabilidade Empresarial, entre outras ações (CEBDS, 2003). 

Verifica-se neste conceito que os elementos básicos para atingir a eco-eficiência são: a 

redução do consumo de materiais com bens e serviços; redução do consumo de energia com bens e 

serviços; redução da dispersão de substâncias tóxicas; a intensificação da reciclagem dos materiais; 

maximização do uso sustentável de recursos renováveis; prolongação da durabilidade dos produtos e 

agregação de valores aos bens e serviços, com a utilização de uma ferramenta estratégica para a 

competitividade (WBCSD, 2000b). 

Na mesma direção do controle de produção, através da Escrituração Fiscal Digital (EFD), 

o Estado vem exigindo das empresas mudanças significativas nos padrões dos processos produtivos, 

comercialização e de consumo de matéria prima. Trata-se de entregar aos governos a digitalização do 

controle de produção e estoque, incluindo informações da lista técnica dos materiais, das perdas 

ocorridas no processo produtivo, dos insumos consumidos e das quantidades produzidas.  

Tais dados são informados em um único ambiente digital e disponibilizados para consulta 

de acordo com interesse de cada departamento e devem ser captados de forma correta e em tempo 

hábil, sendo imprescindível a comunicação transparente e efetiva entre os vários departamentos da 

empresa (engenharia, produção, administração, etc) (SPED, 2012).  

Sendo assim, as duas iniciativas ambiental e tributária, visam ao controle produtivo 

industrial nos quesitos: entender, avaliar, revisar e garantir a conformidade em toda cadeia produtiva 

envolvendo as áreas produtivas e administrativas das empresas. 

A abertura digital do SPED pode criar condições para que empresas comuniquem aos 

governos a classificação de risco dos materiais utilizando bases de dados razoáveis, confiáveis e 

unificadas, possibilitando assim a elaboração de indicadores ambientais e consequentemente a 

avaliação de desempenho ambiental da empresa e podem orientar para que incentivos e punições 

sejam introduzidos em lotes relativamente pequenos com perspectiva de aumento gradativo.  

Dessa forma, o Estado consegue induzir o comportamento dos agentes econômicos, 

estabelecendo as condicionantes que incentivam a inovação e a transparência, permitindo a partilha de 

responsabilidades entre as diversas partes interessadas e órgãos governamentais. 

Espera-se que este trabalho contribua para a disseminação do conceito de eco-eficiência, 

estimulando empresas e partes interessadas a usarem classificações de risco e indicadores ambientais 

como meio de desenvolver e implantar uma estratégia de negócio, em prol da sustentabilidade, e 

apoiar os governos no fomento de uma estratégia nacional para o desenvolvimento sustentável. 

 

 

 



 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia de pesquisa adotada para o desenvolvimento deste trabalho é de caráter 

qualitativo, exploratório, bibliográfico e tem como fonte de evidência a análise documental, partindo-

se de conceitos, normas e leis já estruturadas e pacificadas para se chegar à essência da proposta de 

indicadores ambientalmente orientados.  

 Fundamenta-se os conceitos de eco-eficiência, produção mais limpa,  

 Aborda-se a estrutura da ordem econômica, ambiental e tributária na Constituição Federal de 

1988, seus princípios e fundamentos, bem como os limites para que o poder público possa intervir 

no setor privado, na implementação de políticas públicas ambientais e no direcionamento da 

conduta dos agentes econômicos para que sejam atingidos os objetivos socialmente desejáveis e 

compatíveis com o Estado Democrático de Direito;  

 Apresenta-se as informações necessárias à contabilização do controle de produção e estoque de 

materiais, em atendimento à Escrituração Fiscal Digital (EFD);  

 Considera-se a viabilidade de sua utilização com vistas a alcançar um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, e a divulgação desses dados aos órgãos governamentais, em 

consonância com as disposições legais pertinentes. 

 

3 ABORDAGEM DE EFICIÊNCIA AMBIENTAL 

 

Os conceitos de Eco-eficiência, Produção Mais Limpa têm em comum a busca da 

produtividade dos recursos, reduzindo o uso de materiais e energia e integrando a prevenção da 

poluição ambiental com o processo de produção. O WBCSD descreve os 12 planos de que, se 

adotados, ajudará o mundo a avançar rumo a um futuro eco-eficiente. Dentre eles, os dedicados aos 

governos e lideres de negócio estão representados na Figura 1. 

 

Figura 1-Plano de ação para um futuro eco-eficiente 

 

 

 

1. Estabelecer metas macroeconómicas da eco-eficiência e critérios de conversão para o desenvolvimento 

sustentável.

2. Integrar medidas políticas para reforçar a eco-eficiência (através da eliminação de subsídios, interiorizando 

questões externas e efetuando mudanças na política tributária).

3. Trabalhar para mudar as regras e os sistemas das políticas internacionais para o comércio, transações financeiras, 

etc, como forma de apoiar uma maior produtividade de recursos e redução de emissões, assim como melhorias das 

condições dos desprivilegiados

Líderes Governamentais e 

funcionários públicos

10. Integrar a eco-eficiência na estratégia de negócio, incluindo nas estratégias operacionais, de inovação do 

produto e marketing 

11. Liderar os relatórios de ecoeficiência e de performance de sustentabilidade para os

stakeholders.

12. Apoiar as medidas políticas, que recompensam a eco-eficiência.

Líderes de Negócio

 
Fonte: WBCSD, (2000). 

 

Para o WBCSD, eco-eficiência é um conceito empresarial, porque se exprime na 

linguagem dos negócios, afirmando que tornar-se mais eficiente faz todo o sentido em termos 

empresariais e apela ao meio empresarial para atingir mais valor, utilizando menos materiais e energia 

e reduzindo as emissões, identificando três objetivos: Redução do consumo de recursos; Redução do 

impacto na natureza; Melhoria do valor do produto ou serviço. 

Programar a implementação da eco-eficiência nos processos de gestão de uma empresa é 

procurar oportunidades que podem ser encontradas em quatro áreas: A reengenharia de processos; 

revalorizar os seus subprodutos; reconceber os seus produtos e repensar os mercados  



 

 

O mundo empresarial não consegue atingir sozinho a eco-eficiência, declara-se que os 

governos podem implantar políticas que fomentem o crescimento econômico e favoreçam a redução 

da utilização de recursos e evitem a poluição, incentivando a eco-inovação.  Dentre as medidas 

políticas estão: Identificação e eliminação de subsídios perversos; Interiorizar os custos ambientais; 

Mudar os impostos sobre o trabalho e o lucro para a utilização de recursos e poluição; Desenvolver e 

implementar instrumentos econômicos e Promover iniciativas voluntárias e acordos negociados:. 

Mediante a necessidade de desenvolvimento da sustentabilidade organizacional, diversas 

metodologias para programar mudanças e práticas para o desenvolvimento sustentável foram 

desenvolvidas. Em relação a eco-eficiência, têm-se como as mais difundidas a produção mais limpa 

(P+L) e a avaliação de ciclo de vida (ACV). 

O centro das indústrias para o meio ambiente do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), desde 1975, vem formando parcerias com indústrias, setores 

governamentais e organizações não governamentais internacionais e promovendo ações para a 

produção e consumo mais limpo e seguro, visando a alcançar o desenvolvimento sustentável.  

Definindo Produção mais Limpa (P+L) como uma aplicação contínua de uma estratégia ambiental 

preventiva integrada aplicada a processos, produtos e serviços para aumentar eco-eficiência e reduzir 

os riscos para os seres humanos e para o meio ambiente (CEBDS, 2003).  

O objetivo dos conceitos de eco-eficiência e P+L é a busca da eco-eficiência, porém com 

diferentes estratégias: A P+L procura implantar ações que tragam ganhos ambientais, enfatizando os 

benefícios econômicos com resultados obtidos, enquanto, a eco-eficiência está focada na busca de 

mercado com preço competitivo e redução gradativa de impactos ambientais e eficiência ambiental. 

 

4 O PAPEL DO ESTADO NA ECO-EFICIÊNCIA E TRIBUTAÇÃO FISCAL. 

 

Na abordagem da eco-eficiência para o controle da degradação ambiental,  uma das 

alternativas é a criação de leis que descrevem condutas ambientalmente corretas e estabelecem 

sanções para aqueles que as descumprirem. Essas leis são elaboradas pelo Poder Legislativo e sua 

aplicação tem sido de extrema importância para a melhoria das condições ambientais. Entretanto, os 

mecanismos de direção e as normas cogentes (exemplo da ISO 14000) ainda não são suficientes para 

equilibrar o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais (SPAGOLLA, 2008). 
Tem-se que um forte aliado para o governo em busca da proteção ambiental é o setor 

empresarial, que figura como um dos maiores poluidores em razão da alta produtividade e dos 

processos de industrialização. Contudo, faltam incentivos e benefícios para que os empresários deixem 

de usar os recursos naturais de forma predatória, optando pela sustentabilidade. A seguir aborda-se a 

estrutura da ordem econômica e financeira na Constituição Federal de 1988, seus princípios e 

fundamentos, bem como os limites para que o poder público possa intervir no setor privado e 

direcionar a conduta dos agentes econômicos para que sejam atingidos objetivos socialmente 

desejáveis e compatíveis com o Estado Democrático de Direito. 

 

4.1. Economia e Meio Ambiente. 

Entre os princípios descritos na Lei Maior como fundamentos do desenvolvimento da 

ordem econômica, encontra-se o da defesa do meio ambiente, previsto pelo inciso VI do Art. 170, 

Emenda Constitucional nº 42, de 29 de dezembro de 2003, que acrescentou ao inciso a seguinte 

redação “defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação” (BRASIL, 1988).  

O artigo da proteção ambiental prevista pela Constituição Federal, Art. 225, em sua 

primeira parte, prevê o meio ambiente como um bem de uso comum do povo essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações. Prescrevem-se normas impositivas de conduta, destinadas a 

assegurar a efetividade do direito previsto e que ressaltam o dever do Estado em desenvolver políticas 



 

 

públicas voltadas à compatibilização do desenvolvimento econômico e do equilíbrio ambiental. 

Conforme relata no, §1°, IV “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade” (BRASIL, 1988). 

A defesa do meio ambiente e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

exposto no Art.225 é princípio constitucional que deve ser incorporado no processo econômico (Art. 

170, VI), bem como dedutível da norma expressa do Art. 225, §1°, IV, o que torna de imediato 

inconstitucional o desenvolvimento de atividade econômica que despreze os valores naturais. O Art. 

170 da Constituição Federal, principalmente no que se refere aos fundamentos, aos objetivos e aos 

princípios da ordem econômica e financeira, está diretamente relacionado à política ambiental prevista 

no Art. 225. A relação é: não há atividade econômica sem influência no meio ambiente, e a 

manutenção dos recursos naturais é essencial à continuidade da atividade econômica e à qualidade de 

vida da sociedade. 

   

4.2. Tributação e meio ambiente. 

Na busca pela defesa ambiental, elenca-se o direito como instrumento através do qual o 

Estado programa políticas públicas que incorporam a proteção do meio ambiente como fundamento de 

toda medida socioeconômica. Essas políticas públicas representam a ação do governo na 

implementação dos direitos fundamentais positivos, que exigem uma prestação ativa do poder público, 

como o previsto no Art. 225 da Constituição Federal (BRASIL, 1988)..  

O Direito Tributário surge como forma de orientação da conduta da sociedade em geral. 

A criação de incentivos fiscais para os agentes econômicos que utilizam a política sustentável dos 

recursos naturais nos seus processos de produção pode incentivar os empresários a adotarem a postura 

de defesa ambiental como forma de economia na carga tributária e adequa-se às necessidades 

mundiais de preservação ambiental (SPAGOLLA, 2008). 

Na previsão constitucional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

possuem autonomia para criar tributos e contribuições, dentre os previstos na Constituição Federal, no 

capítulo I do seu Título VI – Do Sistema Tributário Nacional. Neste sentido, constata-se que o 

legislador constitucional confere às pessoas políticas a competência tributária para criar impostos, 

taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. A grande questão 

é desvendar em que consiste cada um desses tributos e de que forma utilizá-los como instrumentos 

destinados a tutelar os bens ambientais (BRASIL, 1988).  

Segundo o Art.153 da Constituição Federal, compete à União instituir impostos sobre 

importação de produtos estrangeiros; exportação de produtos nacionais ou nacionalizados e produtos 

industrializados e é facultado ao Poder Executivo, a alteração dessas alíquotas, desde que, atendidas as 

condições e os limites estabelecidos em lei. 

As isenções tributárias, previstas no Art.151 da Constituição Federal, em seu inciso II, 

podem representar importante papel na viabilização da conservação ambiental, uma vez que os entes 

tributantes podem liberar do pagamento de tributos àqueles que contribuam para a preservação 

ambiental em qualquer de suas formas. 

A preocupação com a implementação de uma política de tributação ambiental, no 

contexto mundial, veio demonstrada durante a realização da conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, ECO-92. Segundo Costa (2005), Ao término dos trabalhos, nessa 

conferencia elaborou-se uma declaração de que um eficiente tributo ambiental deve obedecer a quatro 

critérios: eficiência ambiental; eficiência econômica; administração barata e simples e ausência de 

efeitos nocivos ao comércio e à competitividade internacionais:  

Por meio dessas políticas públicas de incentivo, pode o Estado conduzir a sociedade à 

preservação ambiental e ao desenvolvimento econômico sustentável, fins estes que, quando 

alcançados, refletirão diretamente na qualidade de vida da população. Fato que justifica a utilização do 



 

 

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) como instrumento de relação e comunicação entre 

governo e empresa em prol da defesa ambiental. 

 

5 SPED - SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL 

 

Diante das discussões que envolvem a carga tributária brasileira e a evasão fiscal, tornou-

se imprescindível uma atualização dos modos de aplicação da legislação tributária. Constituído pelo 

Decreto n º 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o projeto do Sistema Público de Escrituração Digital 

(Sped) integra o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) 

referente ao aperfeiçoamento do sistema tributário e estabelece a “unificação das atividades de 

recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 

escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único, 

computadorizado, de informações” (SPED, 2012). 

Desta forma, a informatização do sistema tributário é uma ferramenta criada pelo governo 

federal com o intuito de inibir ações criminosas contra o fisco nacional, induzindo, assim, que as 

organizações, principalmente as micro e pequenas, reformulem seus métodos de gestão e passem a 

incorporar o planejamento tributário e o sistema de informações nas entidades e tem como objetivo 

aperfeiçoar o sistema tributário brasileiro e evitar a sonegação fiscal.  

O SPED visa promover, integrar e compartilhar informações fiscais entre as 

administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios com o objetivo 

de racionalizar e modernizar a administração tributária brasileira, reduzindo custos e entraves 

burocráticos e tornando mais célere a identificação de ilícitos tributários. O SPED abrange vários 

projetos, tais como: 

 Escrituração Contábil Digital (ECD) 

 Escrituração Fiscal Digital (EFD)  Controle da produção e do estoque 

 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 

 Livro de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) 

 Central de Balanços 

 Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 

 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 

Com a implantação destes projetos, as entidades fiscalizadoras podem, de forma rápida, 

segura e consistente, realizar cruzamentos das informações fornecidas pelos contribuintes, verificando 

idoneidade do conteúdo a fim de evitar a sonegação e outras formas de evasão fiscal. 

 

5.1. Escrituração Fiscal Digital (EFD) 

O convênio ICMS 143/2006, posteriormente substituído pelo ajuste SINIEF 02/2009, 

instituiu a Escrituração Fiscal Digital – EFD, de uso obrigatório para os contribuintes do imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) ou do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O contribuinte deve manter o 

arquivo digital da EFD, bem como os documentos fiscais que deram origem à escrituração, na forma e 

nos prazos estabelecidos para a guarda de documentos fiscais na legislação tributária, observados os 

requisitos de autenticidade e segurança. 

Os arquivos devem ser assinados digitalmente e transmitidos via Internet ao ambiente 

SPED na escrituração dos seguintes Livros Fiscais: Registro de entradas; registro de saídas; registro de 

inventário; registro de apuração do IPI; registro de apuração do ICMS; controle de crédito de ICMS do 

ativo permanente – CIAP e registro de controle de produção e estoque (Bloco K). O Bloco K tem 

por objetivo prestar informações de estoque, movimentações e inventário mensal, relacionadas a 

matéria prima e produtos acabado, assim como apresentar à lista técnica do material utilizada na 



 

 

produção dos produtos em controle da empresa e de terceiros. A lista técnica é prevista pela 

engenharia da empresa e é tratada pelo SPED como consumo específico padronizado (SPED, 2014).  

As empresas devem informar o consumo específico padronizado e o percentual da perda 

normal prevista de um insumo/componente para se produzir uma unidade de produto. A Figura 2 lista 

as descrições das informações obrigatórias ao SPED/EFD, Bloco K, controle da produção e do estoque 

e o Bloco 0, abertura, identificação. 

 

Figura 2- Bloco K e Bloco 0 - Descrição das informações 

Abertura do

Bloco K

K001

Período de Apuração 

do ICMS/IPI

K100

 Movimentações 
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K220

Itens Produzidos
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Estoque 

Escriturado

K200

Industrialização 

Efetuada por Terceiros 

– Itens Produzidos 

K250

Industrialização em 

Terceiros Insumos 

Consumidos  

K255

Insumos 

Consumidos

K235

Encerramento do 

Bloco K 

K990

Bloco K 

Controle da Produção e do Estoque

Tabela de Identifição 

do Item (Produtos e 

Serviços)

(0200)

Alteração do 

Item

(0205)

Fatores de 

Conversão de 

Unidades

(0220)

Bloco 0 

Abertura, Identificação e Referências

Consumo Específico 

Padronizado

(0210)

 
Fonte: adaptado do guia prático EFD-ICMS/IPI (SPED, 2014). 

 

As legislações do ICMS (estadual) e a do IPI (federal) obrigam essas empresas a registrar, 

nos livros próprios, com uma folha para cada espécie, marca, tipo e modelo de mercadoria. Sendo 

assim, a Receita Federal detém registradas, as quantidades produzidas e as matérias primas 

consumidas em cada produto acabado, podendo projetar os estoques do contribuinte e industrialização 

de terceiros para cálculo do inventário mensal. Com isso, as empresas tornam-se vulneráveis à 

fiscalização e exposta ao Poder Público e privado.  

Os dados necessários para o cumprimento da Escrituração Fiscal Digital/EFD, seguindo a 

minuta do Guia Prático da EFD, são detalhados conforme: 

1. Tabela de identificação do item (pro. e serv.) – SPED-EFD – 0200. Objetiva informar as 

mercadorias, serviços, produtos ou outros itens concernentes às transações fiscais e aos 

movimentos de estoques em processos produtivos, bem como os insumos, A identificação do item 

recebe o código próprio do informante do arquivo em qualquer documento. A Tabela 1 apresenta 

as informações relevantes para o controle de Gestão Fiscal e contábil. 



 

 

Tabela 1- Identificação do item 

Campo Descrição

COD_ITEM Código do item

DESCR_ITEM Descrição do item.

COD_ANT_ITEM Código anterior do item com relação à última informação apresentada.

UNID_INV Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques.

TIPO_ITEM

Tipo do item - Atividades Industriais, Comerciais e Serviços:

00: Mercadoria para Revenda; 01: Matéria-Prima; 02: Embalagem; 03: Produto em Processo; 

04: Produto Acabado; 05: Subproduto; 06: Produto Intermediário; 07: Material de Uso e 

Consumo; 08: Ativo Imobilizado; 09: Serviços; 10: Outros insumos; 99: Outras.

COD_NCM Código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) (2) (3).

EX_IPI Código EX, conforme a TIPI.

ALIQ_ICMS Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas.  
Fonte: adaptado do guia prático EFD-ICMS/IPI (SPED, 2014) 

 

O COD_NCM - Os países membros do Mercosul adotam a Nomenclatura Comum do 

MERCOSUL (NCM), que tem por base o Sistema Harmonizado. Assim, dos oito dígitos que 

compõem a NCM, os seis primeiros são formados pelo Sistema Harmonizado (SH), enquanto o sétimo 

e oitavo dígitos correspondem a desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do MERCOSUL. O 

SH é um método internacional de classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos 

e respectivas descrições, que foi criado para promover o desenvolvimento do comércio internacional, 

assim como aprimorar a coleta, a comparação e a análise das estatísticas, particularmente as do 

comércio exterior. A composição dos códigos do SH permite que sejam atendidas as especificidades 

dos produtos, tais como origem, matéria constitutiva e aplicação, em um ordenamento numérico 

lógico, crescente e de acordo com o nível de sofisticação das mercadorias.  

O EX_IPI – deve-se informar com o Código de Exceção de NCM, de acordo com a 

Tabela de Incidência do Imposto de Produtos Industrializados (TIPI). 

Observa-se nas informações de NCM e EX-IPI uma relação entre a tributação fiscal e o controle 

do material, podendo ser este um indicativo entre governo e empresa para controle ambiental em nível 

de Mercosul. 

2. Consumo Específico Padronizado–SPED-EFD- 0210. Objetiva informar o consumo específico 

padronizado para se produzir uma unidade de produto, fabricados pelo próprio estabelecimento ou 

por terceiro, conforme apresentado na Tabela 2. Insumos são considerados nesta estrutura, se 

forem materiais substitutos deve ser informados somente no Registro K235 ou no Registro K255 

com a código do insumo substituído. A perda ou quebra normal percentual refere-se à parte do 

insumo que não se transformou em produto resultante, depende da eficiência dos processos de 

cada contribuinte. Não inclui quaisquer situações que impliquem a diminuição da quantidade em 

estoque sem relação com o processo produtivo.  

 

Tabela 2- Consumo Específico Padronizado 

Campo Descrição

COD_ITEM_COMP Código do item componente/insumo (Campo 02 do Registro 0200).

QTD_COMP
Quantidade do item componente/insumo para se produzir uma unidade do 

item composto/resultante.

PERDA
Perda/quebra normal percentual do insumo/componente para se produzir 

uma unidade do item composto/resultante.  
Fonte: adaptado do guia prático EFD-ICMS/IPI (SPED, 2014) 

 

3. Período de apuração do ICMS/IPI - K100. Informa-se o período de apuração do ICMS ou do 

IPI, Data inicio e final do período de apuração,  

http://www.tax-contabilidade.com.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=209
http://www.tax-contabilidade.com.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=211


 

 

4. Estoque escriturado - K200.  Objetiva informar o estoque final escriturado do período de 

apuração de acordo com o registro K100.. 

5. Outras movimentações internas entre Mercadorias K220. Objetiva informar a movimentação 

interna entre mercadorias que não se enquadre nas movimentações internas para uso da produção,  

6. Itens produzidos-K230 e K250- por terceiros e Insumos consumidos K235 e K255: em 

terceiros. Para os itens produzidos, informa-se a produção acabada de produto em processo (tipo 

03) e produto acabado (tipo 04). As informações relevantes destes estão descritas na Tabela 3.  

Tabela 3- Itens produzidos 

Campo Descrição

DT_INI_OP Data de início da ordem de produção.

DT_FIN_OP Data de conclusão da ordem de produção.

COD_DOC_OP Código de identificação da ordem de produção.

COD_ITEM Código do item produzido (Campo 02 do Registro 0200).

QTD_ENC Quantidade de produção acabada.  
Fonte: adaptado do guia prático EFD-ICMS/IPI (SPED, 2014) 

 

Para o consumo de mercadoria no processo produtivo vinculado ao produto resultante 

informado nos itens produzidos informa-se: a quantidade consumida e o código do material previsto 

ou substituto, conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4-insumos consumidos 

Campo Descrição

DT_SAIDA Data de saída do estoque para alocação ao produto.

COD_ITEM Código do item componente/insumo (Campo 02 do Registro 0200).

QTD Quantidade consumida do item.

COD_INS_SUBST
Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição 

(Campo 02 do Registro 0210).

QTD_ENC Quantidade de produção acabada.  
Fonte: adaptado do guia prático EFD-ICMS/IPI (SPED, 2014) 

 

Em resumo, as empresas devem informar à receita federal, por ordem de produção, todos 

os itens fabricados e os itens consumidos, com as respectivas quantidades fabricadas e utilizadas no 

processo produtivo na data de conclusão da produção, bem como, o consumo específico, perdas 

normais do processo produtivo e substituição de insumos para todos os produtos fabricados 

internamente e/ou de terceiros envolvidos na produção. 

O direcionamento e o uso indicadores com finalidades de proteção ambiental desempenha 

um importante papel, por existir abertura, dentro da lei, de concessão de benefícios fiscais para aqueles 

que prezam, no exercício de suas atividades econômicas, pelo uso sustentável e racional da natureza. 

 

6 NORMALIZAÇÃO E INDICADORES DE ECO-EFICIÊNCIA  

 

Os indicadores de eco-eficiência, propostos pelo WBCSD, baseiam-se em 8 princípios, 

que visam a assegurar o valor científico, à relevância ambiental, à precisão e à aplicabilidade para  

melhorar e monitorar o desempenho do negócio  com  medidas  transparentes, verificáveis e 

relevantes, reconhecendo que nas atividades empresariais  existem  aspectos importantes a montante 

(fornecedores) e a jusante (uso do produto). São eles: 

1. Ser relevantes e significativos na proteção do ambiente e da saúde humana e/ou na melhoria da 

qualidade de vida 



 

 

2. Fornecer informação aos órgãos de decisão, com o objetivo de melhorar o desempenho da 

organização 

3. Reconhecer a diversidade inerente a cada negócio 

4. Apoiar o benchmarking e monitorizar a evolução 

5. Ser claramente definidos, mensuráveis, transparentes e verificáveis 

6. Ser compreensíveis e significativos para as diversas partes interessadas 

7. Basear-se numa avaliação geral da atividade da empresa, produtos e serviços, sobretudo 

concentrando--se naquelas áreas controladas diretamente pela gestão 

8. Tomar em consideração questões relevantes e significativas, relacionadas com as atividades da 

empresa, a montante (ex. Fornecedores) e a jusante (ex. A utilização do produto) 

Estes princípios refletem uma preocupação com a significância dos indicadores de eco-

eficiência, no sentido em que sejam instrumentos de medição de performance, e que estejam 

relacionados a questões importantes para a empresa e suas partes interessadas. Que possam ser 

tangíveis e que apoiem a tomada de decisão nos processos de produção ou nos projetos dos produtos, 

de forma a reduzir o uso de recursos naturais e melhorar a eco-eficiência.  

O WBCSD recomenda a utilização da ISO 14031, relativa à Avaliação do Desempenho 

Ambiental, na orientação da seleção dos indicadores específicos do negócio. Esta norma descreve um 

processo de gestão interno e instrumentos concebidos para fornecer informação fiável e verificável. 

Define procedimentos gerais para a seleção de indicadores ambientais, recolhendo e analisando dados, 

avaliando e comunicando a informação resultante. De acordo com a classificação da ISO, o indicador 

mais importante que permite medir a eco-eficiência é o Indicador de Desempenho Operacional (IDO). 

  

7 ANALISE DOS RESULTADOS  

 

Todo o sucesso da eco-eficiência apoia-se em três objetivos: redução do consumo de 

recursos; redução do impacto na natureza; e melhoria do valor do produto ou serviço. Dentro do 

conceito de produção mais limpa, para alcançar tais objetivos, as empresas devem perseguir a redução 

ou minimização dos impactos ambientais, usando a gestão de conhecimento, disseminando as práticas 

de P+L, fortalecendo ações integradas entre aspectos de qualidade ambiental, segurança e saúde 

ocupacional e promovendo pesquisa de desenvolvimento de tecnologias limpas. Esses devem servir 

para as empresas como meio de desenvolver e implantar uma estratégia de negócio em busca da 

sustentabilidade, com o envolvimento de todas as partes interessadas, além de apoiar os governos a 

fomentar uma estratégia nacional para o desenvolvimento sustentável.   

Dentre esses objetivos, o único que não foi manifestado como preocupação das 

organizações para o cumprimento da escrituração fiscal digital (SPED- EFD) é a redução do impacto 

na natureza, que está inserido no objetivo desta pesquisa como a classificação de risco dos materiais e 

a divulgação dessa informação aos órgãos governamentais,  

Tanto para as iniciativas e normas da eco-eficiência quanto para os registros da EFD, a 

qualidade da informação é o principal fator para minimizar seus riscos, devido a sua exposição fiscal 

ou ambiental e a adoção de procedimentos contábeis inadequados. As empresas, para assegurarem a 

qualidade dos dados enviados a Receita Federal, necessariamente, devem planejar e controlar suas 

operações e realizar mudanças significativas em suas culturas, sistemas de informação e estrutura 

organizacional. A ausência ou falta de qualidade nos controles relacionados aos estoques e à produção 

pode expor as empresas a questionamentos e autuações pela Receita Federal (Fisco). 

Contudo, o resultado usou a produção mais limpa como medida de eco-eficiência no 

sentido de quantificar e avaliar os resíduos e perdas de materiais que são geradas durante o processo 

de produção propondo as seguintes etapas: 

1) Identificar quantitativamente os materiais poluentes: Identifica-se todas as matérias primas 

com previsão de perda no processo produtivo, ou os prováveis poluidores usando a classificação 

fiscal (NCM), disponível no SPED-EFD.  



 

 

a) Identificar matérias primas com perdas no processo produtivo. 

b) Identificar matérias primas com maior potencial de impacto ambiental. 

c) Elaborar balanço de massa dos produtos acabados. 

2) Classificar qualitativamente os riscos ambientais. 

a) Após identificar as matérias primas poluidoras, elabora-se o balanço de massa dos produtos 

acabados e intermediários, identificando os produtos com maior perda de matéria prima.  

b) Após identificar os produtos acabados como potencial poluidor, lista-se os aspectos e impactos 

ambientais dos produtos acabados, considerando cada operação de produção 

independentemente de sua quantidade, importância ou controle existente e usando método 

qualitativo de dados,  

c) Elabora-se a classificação de risco ambiental dos produtos acabados identificados como 

potencial poluidor (setor físico, processo, atividade). 

3) Divulgar a classificação dos riscos ambientais ao Governo. 

4) Elaborar indicadores ambientais. Para os produtos acabados com maior risco ambiental dentro 

da classificação, elabora-se os indicadores ambientais. 

 

1) Identificar quantitativamente os materiais poluentes 

Uma das preocupações das empresas é os percentuais de perdas de materiais no processo 

produtivo preestabelecidos pelas as áreas da engenharia na concepção do produto e disponibilizadas 

nas listas técnicas do material. Para o SPED, perda de materiais ou percentual de quebra normal 

refere-se à parte do insumo que não se transformou em produto, e esses devem ser o mais próximo da 

realidade. Acompanhar e gerenciar as perdas no processo produtivo, resíduos e rejeitos, ao longo de 

sua cadeia produtiva, é um dos princípios básicos da nova legislação fiscal.  

Nos registros de dados exigidos pelo SPED-EFD observa-se a oportunidade de identificar 

e quantificar tais resíduos, considerando as informações da lista técnica de materiais (Bill of Material) 

na sua concepção (registro 0210) e a estrutura real utilizada na produção (registro k235), apresentados 

na Figura 3. A partir destas listas técnica de materiais, contendo todos os dados de produção e previsão 

incluindo as quantidades de empregos de insumo e as quantidades consumidas de matéria prima, 

obtém-se os parâmetros de seleção dos materiais poluentes. 

 

Figura 3-Lista técnica de materiais X Estrutura real de produção 

REGISTRO 0200 - Identificação do item (produto) 

Tipo Item – Matéria Prima, produto ...

Unidade medida – Ton, KG ...

REGISTRO 0210 - Consumo Específico Padronizado

Tipo de Insumo-Mat. Prima, produto. 

Quantidade de emprego do Insumo

Percentual de perda previsto

Quantidade de produção Acabada

REGISTRO K230: Itens produzidos (produto) 

Data de produção

Quantidade  consumida

Código do item substituto

REGISTRO K235: Insumo consumido

NCM-Nomenclatura  Comum Mercosul

EX-IPI – EX-TARIFARIO de IPI

Ordem de produção

Tipo de Insumo-Mat. Prima, produto. 

 
Fonte: adaptado do guia prático EFD-ICMS/IPI (SPED, 2014). 

 

O NCM na sua composição permite que sejam identificadas as especificidades dos 

produtos, tais como: origem, matéria constitutiva e aplicação, em um ordenamento numérico lógico, 

crescente e de acordo com o nível de sofisticação das mercadorias. conforme exemplo Figura 4. 



 

 

Figura 4 - Exemplo da composição do NCM 

NCM 7210.49.10 

Ferro fundido, ferro e aço - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, 

de largura igual ou superior a 600mm, folheados ou chapeados, ou revestidos - 

Galvanizados por outro processo: - Outros - De espessura inferior a 4,75mm

seção XV Metais comuns e suas obras

capítulo 72 Ferro fundido, ferro e aço

posição 7210
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior 

a 600mm, folheados ou chapeados, ou revestidos

subposição 7210.4 Galvanizados por outro processo:

item 7210.49 Outros

sub-item 7210.49.10 De espessura inferior a 4,75mm  
Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, (2015). 

 

2) Classificar qualitativamente o risco ambiental 

Os indicadores devem se concentrar nas informações mais relevantes e que sejam fontes 

de influência ambiental, evitando produzir informação excessiva. A fim de fornecer informação mais 

útil ao órgão de decisões, propõe-se que seja elaborado um levantamento de aspectos e impactos 

ambientais para a classificação qualitativa e identificação dos materiais com maior probabilidade de 

risco, utilizando-se os seguintes conceitos:  

 Aspecto Ambiental: É o elemento das atividades, produtos ou serviços da organização que pode 

interagir com o meio ambiente.  

 Impacto Ambiental: Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica que resulte, no 

todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização.  

Após elencar os aspectos e impactos ambientais para o produto, realiza-se a etapa de 

avaliação de significância que contempla o julgamento da necessidade de ações e gerenciamento a 

partir do levantamento de uma série de informações, tais como: 

1. Severidade (S), Probabilidade (P), Detecção (D), Atividade (A): estes itens serão ponderados a 

partir do grau de criticidade de cada impacto, conforme descrito nas Tabelas 5 e 6. 

2. Resultado (R): o Resultado é a multiplicação da pontuação dos itens severidade, probabilidade, 

detecção e atividade. Tais itens obterão valores que variam de 1 a 5, dependendo do grau de 

criticidade de cada aspecto. A partir da valoração destes itens, será obtido um valor final, 

classificado como um risco ambiental, conforme mostrado na Tabela 8; 

3. Classificação do Impacto (C): o valor final obtido pelo item Resultado é a base para classificação 

do impacto ambiental, podendo ser classificados em: trivial, tolerável, moderado, relevante, 

irrelevante e intolerável, conforme lista da Tabela 8. 

O critério severidade possibilita verificar a potencialidade do nível de dano que o impacto 

ambiental pode produzir no meio ambiente, conforme mostrado na Tabela 5. Ressaltando que esse 

critério sobrepõe os demais parâmetros avaliados, por ser determinante na tomada de decisão, 

independente se os outros forem significativos. 

 

Tabela 5-Parâmetros de avaliação do critério severidade 

Severidade Grau

Impacto leve sobre o meio ambiente sem comprometimento legal e normativo 1

Impacto moderado sobre o meio ambiente sem comprometimento legal e normativo 2

Grande impacto no meio ambiente e comprometimento legal e normativo 3

Impacto generalizado ou localizado com comprometimento legal e normativo 4

Impacto generalizado com comprometimento legal e normativo 5  
Fonte: DE ANDRADE, (2013). 

 



 

 

O critério probabilidade verifica-se a possibilidade de ocorrência de algum dano 

ambiental proveniente da falta de execução de ações de gestão, controle e prevenção. O critério 

detecção determina a possibilidade de detecção de ocorrência de algum dano ambiental, estimando 

uma possível visualização do problema. O critério atividade estima o grau de dificuldade e o custo 

para execução das atividades capazes de deter ou mitigar os impactos que podem ocasionar um dano. 

A quantificação do valor do custo deve ser discutida com o gestor da organização, uma vez que esse 

valor depende do grau financeiro de cada empresa e deve ser classificado conforme a Tabela 6. 

 

Tabela 6-Parâmetros de avaliação dos critérios 

Probabilidade Grau Detecção Grau  Atividade Grau

Improvável: Baixíssima probabilidade 1 Certamente 1 Sem custo 1

Possível: Baixa probabilidade 2 Facilmente 2 Baixo custo 2

Ocasional: Moderada probabilidade 3 Detectável 3 Médio custo 3

Regular: Elevada probabilidade 4 Dificilmente 4 Elevado custo 4

Certa: Elevadíssima probabilidade 5 Somente com efeito 5 Elevadíssimo custo 5  
Fonte: DE ANDRADE, (2013). 

 

Aplicando esses critérios (Severidade, Probabilidade, Atividade e Detecção) obtêm-se 

resultados que serão utilizados para calcular o grau de impacto do produto, proporcionando como 

resultado final a classificação qualitativa do impacto ambiental, conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7-Classificação qualitativa do impacto ambiental 

Criticidade Tipo de Grau Nível de Ação

Até 9

Severidade menor que 3

Riscos 

Triviais
1

Não necessitam de ações especiais, e nem 

preventivas e sem detecção.

De 10 a 24 

Severidade menor ou igual a 3

Riscos 

Toleráveis
2

Não requerem ações imediatas, e poderão ser 

implementadas em ocasião oportuna.

De 25 a 84

Severidade menor ou igual a 4

Riscos 

Moderados
3

Requer previsão e definição de prazo (curto prazo) 

e responsabilidade para implementação das ações.

De 85 a 150
Riscos 

Relevantes
4

Implementação imediata das ações (preventivas e 

de detecção) e definição de responsabilidade. 

>150
Riscos 

Intoleráveis
5

Interrupção imediata e liberado a produção  

após implementação de ações de contenção.  
Fonte: DE ANDRADE, (2013). 

 

Os aspectos significativos encontrados na classificação qualitativa do impacto ambiental, 

que forem responsáveis por um impacto negativo, isso é, com o grau da classificação qualitativa do 

impacto ambiental e/ou severidade acima 02 devem ser inseridos nos registros do SPED-EFD (0200) 

para divulgação ao governo ou interessados, conforme mostrado na Figura 8-Classificação do impacto 

ambiental do produto. 

 

3) Divulgar a classificação dos riscos ambientais 

A divulgação da classificação de risco ambiental deve servir como instrumento de 

monitoramento, relação e comunicação entre governo e empresa em prol da defesa ambiental. A partir 

desta informação obtêm-se indicadores de eco-eficiência, em que cada empresa deve selecionar os 

mais apropriados, possibilitando acompanhamento, baseando a tomada de decisão e facilitando a 

comunicação e o diálogo entre as partes interessadas do negócio. 



 

 

A proposta é inserir nos registros do SPED, na informação do produto (0200), o grau de 

impacto do produto obtido da classificação do risco ambiental do material, fazendo essa informação 

parte dos dados mestre de materiais de controle de produção e estoque, conforme Figura 8. Tal 

informação será útil para a definição dos parâmetros dos indicadores de desempenho ambiental na 

empresa ou nos órgãos governamentais. 

 

Figura 3-Classificação do impacto ambiental do produto 

REGISTRO 0200 - Identificação do item (produto) 

Tipo Item – Matéria Prima, produto ...

Unidade medida – Ton, KG ...

NCM-Nomenclatura  Comum Mercosul

EX-IPI – EX-TARIFARIO de IPI

Classificação do Risco Ambiental do Material /produto
 

Fonte: adaptado do guia prático EFD-ICMS/IPI (SPED, 2014). 

 

O módulo do SPED-EFD desnuda as informações de controle de produção e estoque, 

demandando dados dos processos produtivos desde os insumos até o produto acabado, levando as 

empresas a redobrarem seus esforços para uma correta aplicação da contabilidade de custos. Somado 

isso às competências da Secretaria da Receita Federal, verifica-se a possibilidade de negociação junto 

a Receita Federal para adicionar, nos registros de controle de produção e estoques, a classificação do 

impacto ambiental do material. Tais informações podem ser utilizadas para elaborar os indicadores 

que auxiliem na gestão, controle e monitoramento dos dados enviados à Receita Federal.  

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada conclui que o SPED-EFD é um valioso e prático instrumento de 

comunicação entre empresas e Governos. No estudo da iniciativa para unificação das informações 

referentes ao controle da produção (SPED-EFD), verificou-se a viabilidade de identificar os materiais 

com potencial de perda no processo, com consequente risco ambiental, e percebeu-se a possibilidade 

de adicionar, a essas informações, o grau de risco ambiental de cada material e compartilhar com os 

Estados. Informações importantes de que os governos necessitam para a geração de indicadores de 

eco-eficiência no intuito de ajudar a integrar os objetivos ambientais nas políticas econômicas, 

contribuindo para um desenvolvimento mais sustentável. 

O direcionamento do sistema tributário para a questão ambiental torna-se perfeitamente 

viável ao considerar que as possibilidades de utilização dos tributos existentes para a defesa do meio 

ambiente são infinitas.  Entre os instrumentos analisados, os tributos apresentam-se como um dos mais 

eficientes. Vários são os impostos, nos âmbitos federal, estadual e municipal, utilizados indiretamente, 

através da concessão de incentivos fiscais, para que a defesa do meio ambiente seja concretizada.  

Percebe-se que o Estado pode conceder incentivos fiscais para as atividades que adotam a 

política de uso sustentável dos recursos naturais e captar verbas que financiem programas de 

prevenção e de restabelecimento do meio ambiente degradado.    
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