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Resumo

O crescente aumento de sonegação fiscal e desvios de produtos leva ao
Governo Brasileiro a buscar novas formas de controlar o cumprimento das
obrigações fiscais. Pioneiramente, o Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED traz grandes resultados, possibilitando cruzamento de informações.
Buscar novas soluções para aprimorar a eficiência do controle fiscal é
fundamental para aumentar a arrecadação numa fase econômica turbulenta,
mas sem elevar consideravelmente o custo-brasil. Nesse contexto, um sistema
de rastreabilidade baseado nos padrões de automação comercial e nas
obrigações fiscais em meio eletrônico do SPED pode ser implementado. Os
elementos essenciais para talsistema são:
1. Número único de identificação;
2. Tecnologia de Marcação Gráfica da Numeração;
3. Agregação;
4. Dados a serem capturados;
5. Eventos da cadeia logística; e
6. Transferência de dados.
Os padrões mundiais oferecidos pela organização GS1 oferecem suporte para
os elementos de 1 a 3. Sendo que os elementos de 4 a 6 podem ser
alcançados utilizando o SPED.
Esse sistema deverá aprimorar o controle fiscal com indicação dos possíveis
sonegadores no percurso da cadeia de suprimento, ou seja, dos insumos ao
consumidor final.
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1

Introdução

A sonegação é um grave problema para uma nação, corrompendo a
capacidade de investir e custear os serviços essenciais à sociedade, como o
de educação, saúde, segurança, entre outros. O Sonêgometro, sistema que
estima frequentemente o valor sonegado no país, apontou que a sonegação no
país em 2014 chegou a casa dos “500 Bilhões”, aproximadamente 10% do
Produto Interno Bruto do Brasil (ANDRADE, 2015). Segundo reportagem do
Jornal da Nova, “a arrecadação tributária brasileira poderia se expandir em
27,1%, no ano passado, de R$ 1,851 trilhão, para R$ 2,301 trilhões”
(ANDRADE, 2015).
Com o intuito de reduzir esse problema, os Fiscos Federal, Estaduais e
Municipais estão se modernizando e exigindo cada vez mais informações em
meio eletrônico dos contribuintes, para aprimorar os controles fiscais. Um bom
exemplo disso é o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, que
abrange as três esferas do governo, e teve como objetivo modernizar o
cumprimento de obrigações acessórias. O SPED compreende o projeto da
Nota Fiscal Eletrônica, Escrituração Fiscal Digital – EFD, Conhecimento de
Transporte Eletrônico – CT-e, Manifesto Fiscal de Documento Eletrônico –
MFD-e, entre outros.
Nesse contexto, buscar novas soluções para aprimorar a eficiência do controle
fiscal é fundamental para aumentar a arrecadação numa fase econômica
turbulenta. No entanto, para não elevar consideravelmente o custo-brasil, devese buscar soluções já em uso no dia-a-dia das organizações. A solução de
automação comercial mais conhecida em uso pelas empresas é o código de
barras. Ele vem sendo usado já há 30 anos no Mundo. No Brasil, segundo a
organização GS1, já há aproximadamente 58 mil estabelecimentos que utilizam
o código de barras nas suas operações, chegando no mundo a sua leitura à
casa dos 6 Bilhões diariamente. Mais recentemente, as empresas estão
aprimorando o uso do código de barras e ampliando o controle dos produtos
para toda a cadeia de suprimentos, desde a matéria prima até o consumidor
final, criando os sistemas de rastreabilidade de produtos.
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Com o intuito de aumentar a eficiência do Fisco com soluções já em uso, o
trabalho visa buscar uma solução de rastreabilidade com fins tributários,
através de padrões mundiais de automação comercial e das obrigações fiscais
em meio eletrônico existentes. Para tal, a divisão deste trabalho ficou assim
definida:
Capítulo 2 –Rastreabilidade: Conceituar e elencar os elementos necessários
Capítulo 3 – Identificação dos Produtos e Lotes:
Capítulo 4 –Classificação de Produtos
Capítulo 5 –Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)
Capítulo 6 – Proposta: Concepção de um sistema de Rastreabilidade para
Controle Fiscal através dos projetos do Sistema Público de Escrituração Digital
- SPED
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Rastreabilidade

2.1 Definição

O conceito de rastreabilidade já vem sendo objeto de estudo por vários autores
da administração que associam a rastreabilidade como uma ferramenta do
gerenciamento da qualidade (VINHOLIS & AZEVEDO, 2002), com o objetivo de
localizar um produto na cadeia logística (GS1a, 2015).
Para Morris K. Dyer, da década de 60, um dos pioneiros sobre esse assunto,
ao tratar sobre a rastreabilidade de produtos para sistemas espaciais da NASA,
descreve rastreabilidade como:
A habilidade de traçar o caminho da história, aplicação, uso e
localização de uma mercadoria individual ou de um conjunto de
características de mercadorias, através da impressão de
números de identificação. A identificação dos números pode
ser aplicada sobre itens individuais de ferramenta ou sobre
lotes de peças, ou podem ser códigos de datas para materiais
de produção contínua ou uma combinação disto (Dyer, 1966,
citado por Juran & Gryna Júnior, 1970).

Para GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação responsável por definir
padrões de automação comercial objetivando a melhoria para as cadeias de
suprimentos desde a matéria-prima até o consumidor final, a rastreabilidade
“representa a capacidade de recuperação do histórico, da aplicação ou da
localização de um produto, através da impressão de números de identificação.
Ou seja, a habilidade de se poder saber através de um código de barras qual a
identidade de uma mercadoria e as suas origens.” (GS1, 2015a)
Assim, temos a rastreabilidade como ferramenta de identificação do trajeto dos
produtos e seus insumos da produção ao consumo final. A identificação é vital
para melhorar a qualidade, custo e o tempo da cadeia produtiva.
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2.2 Sistema de Rastreabilidade

O termo sistema refere-se a um sistema de informações e todas as suas
características.Sistema de informação é definido como várias partes unidas,
formando um conjunto, que interage, coletando, armazenando e manipulando,
disseminando os dados e fornecendo feedback, atingindo assim objetivos ou
resultados (REZENDE.1999; STAIR,1999).
Segundo Stair (1999), o sistema de informação é composto das seguintes
partes:
1) Entrada de dados no sistema
2) Processamento
3) Saídas do sistema (Informação)
4) Feedback (Tomar a decisão)
Assim, oSistema de Rastreabilidade permite seguir e rastrear informações de
diferentes tipos (referente ao processo, produto, pessoal e/ou serviço) em um
departamento interno de uma empresa ou amplamente na cadeia logística
através de coleta de dados para tomar as decisões necessárias que
diferenciam conforme o tomador de decisão (VINHOLIS & AZEVEDO, 2000).
Geralmente nos recentes anos esse sistema de rastreabilidade entende-se por
um sistema informatizado responsável pelo armazenamento e rastreamento
das informações (VINHOLIS & AZEVEDO, 2002).
As indústrias, distribuidores e varejistas estão voluntariamente desenvolvendo
e utilizando sistemas de rastreabilidade em seus processos para melhorar a
eficiência, para ajudar na proteção de suas marcas e para garantir que seus
alimentos, medicamentos e materiais médicos ou brinquedos sejam seguros
(GS1, 2015a).
Atualmente, no Brasil vários setores já se destacam na utilização de sistemas
de rastreabilidade buscando almejando os bons retornos a empresa, dentre
eles se destacam (GS1, 2015b):


Cadeia de Medicamentos e Produtos para Saúde;
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Cadeia da Carne Bovina;



Produtos Alimentícios;



Produtos Frescos (FLV);



Matérias-primas e material de embalagem

As autoridades ao redor do mundo também estão começando a monitorar a
circulação de produto. Conforme mencionamos no capítulo 2, no Brasil o
Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM), um sistema de
rastreabilidade de medicamentos, foi instituído através da Lei nº 11.903 (Brasil,
2009), dispondo sobre o rastreamento da produção e do consumo de
medicamentos por meio de tecnologia de captura, armazenamento e
transmissão eletrônica de dados.O objetivo do SNCM é permitir o
monitoramento e garantir a segurança sanitária dos medicamentos brasileiros
desde a produção até a dispensação em farmácias de todo o país, prevenindo
falsificações e desvio de medicamentos, que deverá ser adotado por todos os
fabricantes de medicamentos até 2016 (PORTAL DO BRASIL, 2015)
Globalmente a Organização Mundial da Saúde, agência especializada em

saúdee subordinada à Organização das Nações Unidas, na ConvençãoQuadro para o Controle do Tabaco (CQCT) implementa o sistema de
rastreamento de produtos relacionados ao tabaco, com o objetivo de evitar seu
desvio para mercados ilegais. É fundamental que as autoridades possam
acompanhar o produto, a fim de identificarem onde ele foi desviado e para
questionarem os responsáveis pelo desvio (CAMPANHA PARA CRIANÇAS
LIVRES DE CIGARRO, 2015).
Análises dos especialistas do CQCT identificaram como elementos essenciais
para o sistema de rastreabilidade para os produtos de Tabaco (WHO FCTC,
2015):


Número único de identificação



Tecnologia de Marcação Gráfica da Numeração



Agregação



Dados a serem capturados
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Eventos da cadeia logística



Transferência de dados

Para a GS1, os principais requisitos obrigatórios para um sistema de
rastreabilidade com base em padrões são (GS1, 2015c) :
• Todos os itens rastreáveis devem ser identificados com o identificador
GS1 apropriado no momento de sua criação;
• A identificação deve permanecer com ou no item até sua utilização;
• Todas as localizações físicas devem ser identificadas com o
identificador GS1 apropriado em toda a cadeia de suprimentos;
• Dados sobre produtos e seu fluxo físico são capturados e
compartilhados como combinado entre os parceiros comerciais.

2.2.1 Número único de identificação

O Sistema de numeração deve possuir certos requerimentos:


Construído em padrões internacionais;



Legível às pessoas;



Expansível; e



Único, ou seja, o número não é repetido (WHO FCTC, 2015).

2.2.2 Tecnologia de Marcação Gráfica da Numeração

A tecnologia de marcação gráfica é o mecanismo usado para capturar os
dados sobre o produto. A escolha da tecnologia pode variar conforme a
capacidade individual do industrial mas deve estar em conformidade com um
padrão aberto(WHO FCTC, 2015).
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2.2.3 Agregação

Agregação estabelece a relação pai-filho entre o número único de identificação
da unidade do produto e as subunidades empacotadas dentro dessas. Nessa
maneira, o número de identificação de umaembalagem de produto individual é
relacionado ao número único de identificação da caixa em que ele está
empacotado. Isto irá permitir monitorar e rastrear o movimento das embalagens
individuais sem a necessidade de lê-los individualmente, que dependeria da
abertura de suas caixas (WHO FCTC, 2015).
Qualquer alteração das agregações, tal como uma remoção de uma caixa de
um palhete ou a obtenção de uma amostra para teste, requer ser registrada no
momento em que ocorrer na cadeia logística (WHO FCTC, 2015).

2.2.4 Dados a serem capturados
Algumas informações prática como a descrição do produto, mercado desejado
de venda, data de fabricação, unidade fabril, máquina e turno de produção
pode ser agrupado em uma única etiqueta(WHO FCTC, 2015).

2.2.5 Eventos da cadeia logística
Cada carregamento ou descarregamento na cadeia logística deve ser validado
as mudanças de posse das unidades e registrado esses eventos localmente.
Compartilhar e analisar esses eventos ajudará identificar pontos potenciais de
desvios de produtos (WHO FCTC, 2015).

2.2.6 Transferência de dados
A troca de dados acontece em dois níveis. Primeiramente, as trocas desses
dados registrados acontecem entre os parceiros da cadeia logística e as
autoridades nacionais. Essa troca de dados deve ser implementada ou pela
transferência de dados para o sistema nacional ou alternativamente através de
um mecanismo de consulta no qual obtém os dados quando necessários
diretamente dos industriais ou dos sistemas dos parceiros da cadeia logística.
O segundo nível de transferência de dados é entre as autoridades nacionais e
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internacionais, sendo essa cooperação internacional essencial (WHO FCTC,
2015). O trabalho envolve somente o controle dentro de nosso país, mas tais
níveis podem ser comparados ao que ocorre dentro de cada estado e a
necessidade de compartilhamento entre os estados.

13
3

Identificação de Produtos e Lotes

Dentro dos requisitos do sistema de rastreabilidade necessitamos identificar os
produtos e lotes, pois as descrições de produtos e serviços precisam ser
substituídas por sistemas de identificação que possam ser usados em todos os
setores da indústria e comércio mundialmente (PAOLESCHI, 2008). Os
sistemas para atender as necessidades logísticas utilizam números de
identificação exclusivos. A identificação é marcada nas embalagens individuais,
comerciais ou logísticas geralmente através de símbolos de códigos de barras.
Isso possibilita a captura de dados precisa e com baixo custo, fornecendo as
informações necessárias em todos os pontos da cadeia de suprimento
(PAOLESCHI, 2008).

3.1 Tipos de Unidades

3.1.1 Unidade de Consumo

“A unidade de consumo representa qualquer artigo disponível para venda ao
consumidor final” (OLIVEIRA, 2008). Estes são os itens de produtos que nós,
pessoas físicas, encontramos no varejo (supermercados e lojas) nos balcões e
levamos até o caixa (ponto-de-venda). É geralmente uma embalagem pequena
e que contém somente um único item.
Em regra geral, essa unidade não é utilizada entre os parceiros da cadeia
logística, em virtude de o varejista revender uma quantidade relevante dessas
unidades, assim ele adquire embalagens maiores com várias unidades de
consumo.
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3.1.2 Unidade de Expedição ou Comercial

Segundo Oliveira (2008):
A unidade de expedição, ou unidade comercial, compreende o
conjunto normalizado de unidades de consumo estabelecido para as
transações comerciais entre parceiros, como fornecedor/cliente. A
unidade de expedição pode representar também o conjunto de
unidades para venda num canal de distribuição distinto do retalho.

Segundo a GS1 Portugal (2015b), unidade comercial é a unidade das
transações comerciais entre os participantes da cadeia logística, ou seja, é a
unidade da encomenda e fatura, no qual o preço é estipulado entre as partes.
As unidades comerciais abrangem comumente diversas unidades de consumo
agrupadas em caixas de papelão.

3.1.3 Unidade logística

Derivando-se do próprio nome, ela tem propósito logístico, ou seja, abrange um
grupo misto ou homogéneo de unidades comerciais em unidades maiores para
facilitar o transporte e estocagem ao longo da cadeia de suprimentos
(OLIVEIRA, 2008).
Os pallets e containers são as unidades logísticas mais conhecidas.
Dificilmente as transações comerciais irão utilizar como unidade um
palletfechado (completo), esses são vistos ou solicitados como forma de
"utilização de carga" para facilidade nas movimentações logísticas (GS1
Portugal, 2015b).

A figura abaixo ilustra a diferença entre os três tipos de unidades descritas.
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Figura 3-1:Classificação das Unidades

3.2 Identificação das Unidades

As unidades poderão ser identificadas através dos padrões GS1, amplamente
utilizado nas transações comerciais para fins de reconhecimento de um produto
específico. Com o uso de documentos fiscais eletrônicos, o código padrão GS1
de identificação dos produtos passou a ser requisito obrigatório a ser informado
ao Fisco, quando o produto o possuir.
A expressão GTIN(Número global do item comercial) é um gênero de estrutura
de códigos utilizados para identificação de unidades de consumo e comerciais.
Eles diferenciam-se pelo tamanho, podendo ser de 8, 12, 13 ou 14 dígitos
como veremos a seguir.
Vamos descrever os principais códigos em relação aos tipos de unidades.

3.2.1 Consumo

As unidades de consumo utilizam basicamente os seguintes códigos:


GTIN 8: Código de tamanho reduzido que deve ser impresso apenas em
embalagens ou rótulos pequenos(GS1 Portugal, 2015b).
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GTIN 13: Código Padrão mundial para a identificação de produtos / bens
de consumo



GTIN 12: Código Padrão na América do Norte

3.2.1.1 GTIN 13

A estrutura do GTIN 13 é assim composta:
Nº
da
Licenciadora
Brasil= 789)
N1

N2

GS1 Identificam a empresa na Identificam o produto da Dígito
(GS1 GS1, varia de 4 a 7 dígitos empresa, varia de 5 a 2 Verificador
dígitos
N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

Os produtos são identificados pela empresa para cada espécie com
características distintas de outros da mesma empresa. A GS1 recomenda que
caso haja modificações relevantes no produto ou criações de produtos
semelhantes mas que diferenciados do originário deve ser criado novo número
GTIN para esse produto.

3.2.1.2 GTIN 8

A estrutura do GTIN 8 é:
Nº
da
Licenciadora
Brasil= 789)
N1

N2

GS1 Identificam o produto da Dígito
(GS1 empresa
Verificador

N3

N9

N10

N11

N12

N13

Cada GTIN 8 deve ser licenciado pela GS1, pois pode passar por avaliação
técnica(GS1 Portugal, 2015b).
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3.2.2 Comercial

As unidades comerciais podem ser codificadas de duas maneiras:


Usando um novo GTIN 8, 12 ou 13, diferente das unidades de consumo
que esse agrega;



Ou utilizada o GTIN 14 formado basicamente com o mesmo código da
unidade de consumo, como veremos a seguir.

Não iremos mencionar novamente o GTIN 8, 12 ou 13, pois já foram
anteriormente explicados.

3.2.2.1 GTIN14 – Unidade Comercial

O GTIN 14 possui quase a mesma estrutura do GTIN 13 conforme estrutura
abaixo, diferenciado somente o indicador logístico:
Indicador Nº da GS1 Identificam a empresa na Identificam o produto Dígito
Licenciadora GS1, varia de 4 a 7 da empresa, varia de 5 Verificador
(GS1 Brasil= dígitos
a 2 dígitos
789)
N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

O indicador pode assumir os dígitos de 1 a 8 para unidades comerciais com
medidas fixas, assim a empresa para um mesmo produto ex. Shampoo (GTIN
7891234567890) pode definir 8 tipos de pacotes com quantidades fixas de
Shampoo, ex:


Pacote 1: com 4 unidades de consumo (GTIN 1 789123456789 5)



Pacote 2: com 8 unidades de consumo (GTIN 2 789123456789 2



Pacote 3: com 10 unidades de consumo (GTIN 3 789123456789 8)



Pacote 4: com 15 unidades de consumo (GTIN 4 789123456789 1)



...
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O indicador 9 designa que o número de item identificado denota um item
comercial de peso variável e o indicador 0 aponta a própria unidade de
consumo(GS1 Portugal, 2015b).

O GTIN 14 é utilizado somente para unidades comerciais contendo somente
um específico produto, não podendo haver diferentes produtos com GTIN’s
diferentes no mesmo código GTIN 14. Outra característica do GTIN 14 é a
impossibilidade de utilização no ponto-de-venda do varejo, assim o uso será
somente para as transações entre os parceiros da cadeia logística.

3.2.3 Logísticas

As unidades logísticas são identificadas principalmente para o controle e
rastreabilidade de mercadorias no embarque, transporte, recebimento e
armazenagem (PAOLESCHI, 2008). “O cadastro de informações referentes à
carga, marcado em código de barras em cada unidade logística, permite o
gerenciamento da movimentação física das unidades individualmente,
proporcionando um elo entre o fluxo físico dos itens e o fluxo de informações a
eles associado.” (PAOLESCHI, 2008).
As unidades logísticas podem ser identificadas tal como as unidades
comerciais ou, além disso, através do código SSCC, que veremos a seguir.

3.2.3.1 SSCC – Código de série da unidade logística

O SSCC é um número que identifica cada uma das unidades logísticas, sejam
estas homogêneas ou mistas, e a sua estrutura é a seguinte (GS1 Portugal,
2015b):

Díg.
Nº da GS1 Identificam a empresa na Referência de Série
Exten- Licenciadora
GS1, varia de 4 a 7 dígitos
são
(GS1 Brasil=
789)

Dígito
Verificador
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N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15

N16

N17

N18

O SSCC identifica unicamente cada unidade logística, pois esse código é
formado pela identificação da empresa na GS1 e sua referência de série, ou
seja, número serial. Por identificar singularmente cada unidade logística, esse
código é de suma importância para o funcionamento de um sistema de
rastreabilidade.

Figura 3-2: Identificações das Unidades no decorrer da cadeia logística (GS1 BRASIL, 2015h)

3.3 Tecnologia de Marcação

O código de barras é uma forma de representar a numeração, que viabiliza a
captura automática dos dados por meio de leitura óptica nas operações
automatizadas (PAOLESCHI, 2008). O código de barras é o mais comum tipo
de suporte de dados das numerações de identificações dos produtos, mas
atualmente existe a tecnologia RFID. A tecnologia RFID permite a identificação
de produtos em alta velocidade, sem precisar da leitura direta do chip. A
Identificação por Radiofrequência (RFID) é uma tecnologia que envolve
etiquetas que emitem sinais de rádio e dispositivos chamados leitores que
recebem esses sinais. Essa tecnologia é atualmente utilizada como passes de
pedágio (Sem-Parar), em sistemas de controle de acesso a edifícios, passe de
ônibus (bilhete único em SP) etc (GS1 BRASIL, 2015e). Essa tecnologia é
baseada no EPC (Código Eletrônico de Produto), suportando todos os códigos
de identificação anteriormente mencionados. Os objetos identificados com EPC
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são serializados, o que significa que portam um número serial individualizado
(GS1 BRASIL, 2015h). Basicamente o EPC é formado pelos códigos padrões
GS1 mais um número serial.
A GS1 BRASIL, em seu portal, lista os principais padrões de suporte de dados
(2015g), vejamos:
Padrão
EAN/UPC

Código

Descrição

Conteúdo

Código

desenvolvido

GTIN

especificamente para leitura
no PDV (ponto de venda),
devido à agilidade propiciada
na captura da informação.
GS1

Compreende uma família de

GTIN

DataBar

códigos

Serial

que

podem

ser

escaneados no PDV, podem

Nº do Lote

ser muito menores do que os

Data de Validade

códigos EAN/UPC e ainda
codificar

informações

adicionais

como

número

serial, número de lote e/ou
data de validade. É uma
tendência global utilizar esse
código no setor de frutas,
verduras e legumes (FLV) e
outros produtos perecíveis. GS1-128

Código de barras que permite
codificar

todas

as

chaves

GS1. Utilizado na gestão de
logística e de rastreabilidade
por meio da codificação de

GTIN
Serial
Nº do Lote
Data de Validade
Quantidade
Peso Liquido
Peso Bruto

informações adicionais como
número serial, número de lote,
data

de

quantidades,

validade,
número

de

pedido do cliente etc
ITF-14

Código

de

desenvolvido
apenas
impresso

barras

para

GTINs,

codificar

pode

ser

diretamente

em

GTIN 14
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substrato corrugado (caixa de
papelão) oferecendo um bom
desempenho de leitura. Não
pode

ser

identificar

utilizado
itens

para

comerciais

que passarão pelo PDV.
GS1

Símbolo bidimensional para

DataMatri

aplicações

x

permite codificar informações

especiais

que

em espaços menores que os

GTIN
Nº de Registro da
Anvisa
Serial
Nº do Lote
Data de Validade-

códigos lineares e agregar
informações adicionais como
código do produto, lote e
validade. Principal código do
segmento

hospitalar,

por

permitir identificação de itens
muito

pequenos

possibilitando

a

e
sua

rastreabilidade.
GS1
Code

QR

QR

Codes

são

módulos

pretos densos distribuídos em

GTIN
URL

um formato padrão de caixa
em um fundo branco, um
primo

mais

sofisticado

do

código de barras que pode
conter

100

vezes

mais

informações

Vale destacar o padrão GS1 128, muito utilizado nas etiquetas de unidades
logísticas por conter várias informações úteis do produto e ser altamente
flexíveis (Figura 3-1). Ele pode conter uma informação essencial para este
trabalho, o número de série, que será descrito no capítulo 4.4.
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Figura 3-3: Etiqueta logística usando o GS1 128 (GS1 Portugal, 2015b)

3.4 Serialização de Produtos

Um dos requisitos do sistema de rastreabilidade é a serialização de produtos.
Vários setores já utilizam voluntariamente o número de série para identificar
individualmente cada produto, principalmente os produtos com alto valor
agregado, como:


Produtos eletrônicos;



Eletrodomésticos;



Bicicletas;



Celulares;



Computadores;



Softwares;



Entre outros.

Esses setores utilizam a serialização para fins de controle logístico, para fins de
assegurar a garantia somente para os produtos originaise manter o histórico do
produto e assistências.
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Figura 3-4: Número de série nos produtos

As Seguradoras também exigem esse número principalmente para os produtos
eletrônicos, celulares, notebooks e veículos, para constar na Apólice e assim
evitar fraudes por parte dos segurados e facilitar a busca por motivo de roubo
ou furto.Um bom exemplo da utilização dos números seriais na segurança é o
que está sendo adotado desde fevereiro de 2015 pelo Estado de São Paulo.
Para bloquear rapidamente celulares roubados, está sendo exigindo o IMEI
(Identificação Internacional de Equipamento Móvel), um número único de
identificação do celular, para registro do Boletim de Ocorrência nas Delegacias,
através dele as Delegacias solicitam o bloqueio às Operadoras para
cumprimento em no máximo 12 horas.
As agências reguladoras de alguns produtos também o exigem, para fins de
licença de uso e controle. No Brasil, os produtos mais conhecidos exigidos o
número de série são:


Veículos Automotivos;



Armas de fogo e



Medicamentos.

Sobre os medicamentos, a Anvisa , Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
dispôs sobre a implantação de um sistema nacional de controle de
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medicamentos e os mecanismos e procedimentos para rastreamento de
medicamentos na cadeia dos produtos através da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC N° 54 (BRASIL, 2013).
No Art. 4º dessa resolução adotou as seguintes definições:
V - Identificação exclusiva de produtos: atribuição de código
Identificador Único de Medicamentos (IUM), correspondente à menor
unidade de comercialização, conforme disposto na presente norma.
VII – Identificador Único de Medicamento – IUM: uma série de
caracteres numéricos, alfanuméricos, ou especiais, criada através de
padrões de identificação e codificação, que permita a identificação
exclusiva e inequívoca de cada unidade específica de medicamento
comercializada no mercado, conforme disposto na presente norma.
VIII – Número Serial: número individual, contido no IUM, não
repetitivo, de 13 dígitos, correspondente a cada unidade de
medicamento a ser comercializada no território brasileiro, codificado
no código de barras bidimensional e inscrito de forma legível a olho
humano na embalagem de comercialização, conforme disposto na
presente norma. (Grifo nosso)

O Identificador Único de Medicamentos – IUM é formado da seguinte maneira
(Art. 6º, RDC Nº 54, BRASIL, 2013):


Número do registro do medicamento junto à Anvisa, contendo 13 (treze)
dígitos



Número serial



Data de validade, no formato MM/AA e



Número do lote

Esse número que vai identificar o medicamento em toda a cadeia logística e é
a essência desse sistema nacional. Todos os eventos da cadeia são
registrados usando o IUM.
Do SNCM podemos abstrair a necessidade da serialização para fins de
qualquer controle, seja ele sanitário, fiscal ou outro. A própria Receita Federal,
na solução de Consulta DISIT/SRRF7ª Nº 58 (BRASIL, 2013), considerou a
importância do número de série para controle aduaneiro, afirmando:
É obrigatório que o número de série da mercadoria conste da Fatura
Comercial/Invoice e da Declaração de Importação (DI), sob pena de
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multa por omissão de informação necessária ao controle aduaneiro,
sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

O número serial nesse capítulo tratado pode estar vinculado a um GTIN
qualquer (8, 13 ou 14), não somente ao código SSCC, identificando
unicamente

qualquer unidade comercial ou

logística,

na cadeira de

suprimentos. No entanto, para embalagens de transporte o mais utilizado é o
SSCC, sendo comumente usados por muitos sistemas de rastreabilidade
privados.
Uma questão a ser analisada em sistemas de rastreabilidade é o uso da
numeração de série sequencial da ou randomizada. No SNCM, o parágrafo
único do art. 7, RDC Nº 54, (BRASIL, 2013) determinou o uso de numeração
randomizada.

3.5 Agregações usando os padrões GS1

As unidades consumo, comercial e logística circulam juntas, pois cada uma
delas é agrupada na unidade superior. As unidades de consumo, em suas
embalagens denominadas de primárias, ex. 1 litro de leite, com seu GTIN 13
são acondicionados em caixas de papelão (unidade comercial), identificados
normalmente com o GTIN 14 e o código de barra padrão ITF 14, e,
posteriormente, várias caixas são agrupadas no pallet, com um número SSCC
e etiqueta logística padrão GS1 128 (Figura 3-5).As embalagens posteriores a
primária do produto, ou seja, das unidades comerciais e logísticas, são
denominadas secundárias.
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Figura 3-5: Hierarquia entre as unidades e os seus padrões mais utilizados

O conceito de agregação no contexto de um sistema de rastreabilidade é algo
um pouco mais específico. Segundo BELLMAN (2014):
Agregação é o processo de vincular um grupo de pequenas unidades
(também chamadas de filhos) em uma maior (pai), e cria uma única
correspondência pai-filho entre eles. Exemplo: 3 números seriais de
uma unidade de produto (filhos) são agregados sob o número serial
de uma caixa (pai).

Assim, a agregação no sistema de rastreabilidade dependerá da serialização
das unidades para ocorrer. A unidade logística (pai) recebe um número serial e
as unidades comerciais (filhas) também seriadas são vinculadas àquela,
gerando os relacionamentos pai-filho, critério necessário para o sistema
compreender a hierarquia das unidades físicas e seus conteúdos (Figura 3-6).
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Figura 3-6: Agregações das Unidades
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4

Classificação de Produtos

Vimos no capítulo 4 os códigos de identificação de produtos, mas para a
concepção da proposta exige-se o conhecimento da classificação de produtos.
A Comissão Permanente Técnica da Organização Mundial das Alfândegas
(2013) fez a distinção entre código de identificação e código de classificação de
produtos:
A distinção conceitual entre os códigos de identificação do
produto e códigos de classificação do produto é algo
importante.Um código de classificação indica a relação do item
do produto com outros itens, se são semelhantes ou
desiguais.Um
código
de
identificação
identifica-o
inequivocamente.Os códigos de classificação tendem a serem
hierárquicos, com esquema dígitos exibindo classes e
subclasses de itens. Por outro lado, códigos de identificação
trabalha com o princípio de unicidade, onde há um
correspondente entre um código e um item. Uma classificação
de produtos ajuda colocar os produtos em categorias distintas
e não sobrepostos para propósitos negociais ou de tomada de
decisões regulatórias. Códigos de identificação ajudar no
rastreamento e contabilidade das mercadorias.

Assim, saber que somente com a identificação de produtos não é possível
identificar o tipo de produto e assim aplicar a correta classificação fiscal. O
GTIN, conforme já mencionado, identifica o fabricante e um tipo único de
produto, mas nada podemos subtrair de fato que tipo produto é, ou seja, não
conseguimos distinguir pelo GTIN se o produto é, por exemplo, arroz ou é
feijão. Faz-se necessário a um sistema de rastreamento fiscal a nível nacional
discriminar o tipo de produto para enquadra-lo corretamente.
Há alguns sistemas de classificações padrões que organizam produtos em
categorias pré-definidas, como:


Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM)



Sistema Harmonizado (SH).



Classificação Internacional Padrão do Comércio (SITC)



Classificação de Produtos por Atividade (CPA)



Classificação Global de Produtos (GPC)



Classificação UNSPSC - Classificação das Nações Unidas e outros.
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Neste trabalho iremos relatar somente a NCM (Classificação Fiscal) e a GPC
(Classificação comercial implementada pela GS1)

4.1 Nomenclatura Comum do MERCOSUL –NCM

A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) é baseado no sistema
harmonizado, um método internacional de classificação de mercadorias,
baseado em uma estrutura de códigos e respectivas descrições. Os principais
objetivos da criação do sistema harmonizado são (MDIC, 2015):


promover o desenvolvimento do comércio internacional



aprimorar a coleta, a comparação e a análise das estatísticas,
particularmente as do comércio exterior



facilitar as negociações comerciais internacionais, a elaboração das
tarifas de fretes e das estatísticas relativas aos diferentes meios de
transporte de mercadorias e de outras informações utilizadas pelos
diversos intervenientes no comércio internacional.

Os países do Mercosul adotam o NCM em suas relações comerciais entre si e
internamente,adaptando o Sistema Harmonizado. Foi adicionado aos seis
dígitos do Sistema Harmonizado o sétimo e oitavo dígito correspondentes a
desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do MERCOSUL (MDIC,
2015).

A sistemática de classificação dos códigos na Nomenclatura Comum do
MERCOSUL (NCM) obedece à seguinte estrutura (MDIC, 2015):
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00 00 00 0 0

A composição da NCM permite atender 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.
NCM é a classificação adotada pelos Fiscos no Brasil. O Ajuste SINIEF
11/2009, instituiu a obrigatoriedade dessa informação nos documentos fiscais
alterando o Convênio S/N°, de 15 de dezembro de 1970:
Art. 19. A nota fiscal conterá, nos quadros e campos próprios,
observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as
seguintes indicações:
IV - no quadro “DADOS DO PRODUTO”:
c) o código estabelecido na Nomenclatura Comum do
Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH, nas operações
realizadas por estabelecimento industrial ou a ele equiparado,
nos termos da legislação federal, e nas operações de comércio
exterior;
...
§ 27. Nas operações não alcançadas pelo disposto na alínea
“c” do inciso IV do caput deste artigo, será obrigatória somente
a indicação do correspondente capítulo da Nomenclatura
Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM/SH.

O Regulamento do ICMS Catarinense (Aprovado pelo Decreto 2.870, SANTA
CATARINA, 2001 ) ratificou a obrigatoriedade da informação no Art. 36 do
Anexo 5.
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Vale ressaltar que dos oitos dígitos da NCM, excetuados as operações da
indústria ou equiparadas e comércio exterior, somente os dois dígitos iniciais
devem ser informados nos documentos fiscais.

4.2 Classificação Global de Produtos - GPC
Segundo a IBM (2015): “Classificação de Produto Global (GPC) é um conjunto
de categorias comuns que fornece uma linguagem comum para compradores e
vendedores a fim de agrupar produtos da mesma maneira globalmente”.

Segundo a GS1 BRASIL (2015d): “O GPC (Classificação Global de Produtos) é
a linguagemcomum para a classificação de produtos. Ela permite que os
parceiros comerciais se comuniquem de forma mais eficiente e precisa em
todas as atividades de sua cadeia de suprimento.”
Os benefícios do GPC são inúmeros, podendo serem destacados os seguintes
para a cadeia logística (GS1 Portugal, 2015; GS1 BRASIL,2015d):


Melhora a precisão da informação sobre o produto



Facilita a automatização



Melhora e acelera a capacidade de decisão



Oportunidade de agrupar produtos com atributos específicos de
categorias



Melhora a integridade dos dados



Possibilita a granularidade e agregação internamente na empresa ou
entre os parceiros comerciais.

O GPC fornece uma hierarquia opcional de quatro níveis para a classificação
de um item comercial: segmento, família, classe e brick (bloco), conforme a
figura abaixo (GS1 BRASIL, 2015d). Os Bricks podem ser caracterizados com
um ou mais atributos.
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Figura 4-1: Nível de detalhe da Classificação Global de Produtos GS1 – GPC (GS1 PORTUGAL, 2015)

No exemplo, os atributos de nível de gordura, tipo de leite, orgânico e origem
dão as características necessárias para assegurar a correta identificação do
leite.

Figura 4-2: Exemplo de classificação GPC
Cada GTIN é associado a um Brick, garantindo o correto reconhecimento da
categoria dos produtos, facilitando o reconhecimento automático do tipo de
produto no sistema de rastreabilidade.
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Algumas Organizações além das empresas já estão utilizando o GPC para
classificar os produtos. Um exemplo disso é o portal GlobalRecalls da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ferramenta
online com informação atualizada sobre chamadas de devolução de produtos
ao redor do mundo, que utiliza o GPC para classificar os produtos. A utilização
no portal GlobalRecalls de um Standard global facilita a interoperabilidade entre
países e jurisdições de informação correta, eliminando ainda as ambiguidades
(STORE MAGAZINE, 2015)
A GS1, ao substituir o Sistema de Gerenciamento de Números (SGN), que
funcionava através de instalação de um programa no computador da empresa
controlando a geração de números GTIN na empresa, criou uma ferramenta
online para o registro de produtos, denominada Cadastro Nacional de Produtos
(GS1 BRASIL, 2015f). Nesse novo sistema os GTIN criados são já
classificados usando a Classificação Global de Produtos.
Nessa ferramenta, os passos de criação da numeração de um produto são os
seguintes:


Informações Básicas do produto: a empresa nessa etapa informa o tipo
de GTIN: 13(item comercial) ou 14 (item logístico), o número GTIN, a
descrição, a marca e código interno do produto e para o item logístico o
GTIN inferior. Pode-se também informar o site da empresa, anexar fotos
do produto e autorizar o compartilhamento de informações (Figura 4-2)



Informações sobre pesos e medidas (Figura 4-4); e



Informações Complementares dos produtos (Figura 4-5): nessa etapa a
empresa poderá classificar o produto pelo GPC e indicar as seguintes
informações:
o NCM;
o Alíquota IPI;
o País, Estado e Idioma
o Agência Reguladora e Código de Registro
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Figura 4-3: Passo 1do Cadastramento de Produtos - Informações Básicas do produto

Figura 4-4: Passo 2 do Cadastramento de Produtos - Informações sobre Pesos e Medidas

35

Figura 4-5: Passo 3 do Cadastramento de Produtos - Informações Complementares do produto

4.3 Comparações entre NCM e GPC

Apenas como exemplo de comparação das duas classificações usaremos o
produto “Barra de Cereal”.

4.3.1 NCM

Na NCM, conforme o Regulamento do ICMS, Anexo 1, Seção XLI (SANTA
CATARINA, 2001), a barra de cereal pode estar em algumas posições,
vejamos:
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1904.20.00 - Barra de cereais



1904.90.00 - Barra de cereais



1806.31.20 - Barra de cereais contendo cacau



1806.32.20 - Barra de cereais contendo cacau



1806.90.00 - Barra de cereais contendo cacau

Ou seja, estão em duas posições da NCM:


1904:Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por
torrefação (flocos de milho (corn flakes), por exemplo); cereais (exceto
milho) em grãos ou sob a forma de flocos ou de outros grãos
trabalhados (com exceção da farinha, do grumo e da sêmola), précozidos ou preparados de outro modo, não especificados nem
compreendidos noutras posições.



1806: Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham
cacau.

Essa diferenciação consta em notas do capítulo 19 da NCM:
“3 - A posição 19.04 não abrange as preparações que contenham mais de 6 %,
em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente desengordurada,
nem as revestidas de chocolate ou de outras preparações alimentícias que
contenham cacau, da posição 18.06 (posição 18.06).”
Então, verifica-se que o produto da barra de cereal possui 5 códigos diferentes
de NCM. Além disso, esses 5 códigos também classificam produtos diversos a
“Barra de Cereal” (SANTA CATARINA, 2001):


1904.90.00: Snacks, Cereais e Congêneres -Produtos à base de
cereais, obtidos por expansão ou torrefação



1806.31.20: Chocolates - Chocolates contendo cacau, em embalagens
de conteúdo inferior ou igual a 1 kg



1806.32.20: Chocolates - Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no
estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em
recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a 2 kg
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1806.90.00: Chocolates - Chocolates e outras preparações alimentícias
contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg,
excluídos os achocolatados em pó



1806.90.00: Chocolates - Achocolatados em pó, em embalagens de
conteúdo igual ou inferior a 1 kg



1806.90.00: Chocolates - Caixas de bombons contendo cacau, em
embalagens de conteúdo entre 400g a 1 kg



1806.90.00: Chocolates - Bombons, balas, caramelos, confeitos,
pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau

4.3.2 GPC

A barra de cereal consta somente no Brick: “10000287 - Barras de
Cereais/Granola”, conforme a descrição desse Brick (GS1,2015):
“Inclui todos os produtos que podem ser descritos / observados
como um bloco ou uma barra que combina todos ou alguns dos
seguintes ingredientes; aveia, granola, trigo, arroz, farelo,
frutas,

nozes,

cereais

e

mel.

Produtos

podem

conter chocolate ou serem cobertos parcial ou totalmente com
chocolate. Esses produtos foram tratados ou embalados de
forma a aumentar o prazo de validade.Esses produtos, às
vezes, referem-se aos benefícios como ingredientes naturais,
ricos em fibras, vitaminas, proteínas ou energia ou baixo teor
de gordura. Exclui produtos como cereais, barras de chocolate,
bolos,

biscoitos

e

bolachas.

Exclui produtos como cereais, barras de chocolate, bolos,
biscoitos e bolachas.”

O brick “Barras de Cereais/Granola” poderá ser diferenciado através dos
seguintes atributos(GS1,2015):


20000079 - Não Contém Glúten



20000103 - Se for embalado individualmente



20000106 - Se for de baixa caloria



20000142 - Se for Orgânico
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20000229 - Se tiver frutas



20000125 - Afirmação do Nível de Açúcar/Adoçante



20000026 - Superfície de Cobertura/Recheio

A definição do atributo “Superfície de Cobertura/Recheio” dado pela GS1 GPC
é: “No que se refere à embalagem, etiqueta ou marca do produto, o termo
descritivo usado pelo fabricante do produto identifica se a superfície externa do
produto foi coberta ou recheada com um ingrediente separado ou substância.”
(GS1,2015).
Esse atributo contém os seguintes valores(GS1,2015):


30003032 –Cobertura de Chocolate



30000643 –Recheada ou Sabor de Chocolate



30000856 –Revestido ou impregnados com produtos à base de leite –
Estilo café da manhã



30002515 – Não classificado



30001686 –Sem Chocolate



30001699 –Sem Cobertura



30002518 –Não identificados

Assim, independente se a barra possui mais de 6 % de chocolate ou revestida
por ele, continua sendo o mesmo brick, diferenciando somente pelos atributos.

4.3.3 Conclusões

Para um Sistema de rastreabilidade para fins de controle fiscal é vital um
código que identifica corretamente o tipo de produto.
Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, na sua cartilha da Substituição
tributária, mencionou-se sobre a aplicação da Substituição tributária usando a
NCM e a descrição da mercadoria:
A maioria dos convênios e protocolos estabelecem Margens de
Valor Agregado – MVA com base em dois critérios: na NCM
(posição, subposição, item, subitem ou código) e descrição da
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mercadoria.
As duas condições devem ser cumpridas para que o produto
esteja sujeito à substituição tributária: a primeira, estar
posicionada de acordo com a NCM e a segunda, estar descrita
no dispositivo legal que instituiu o regime. Ressalvadas as
exceções previstas na legislação, cumpridas as duas
condições, ocorrerá a substituição tributária. Por óbvio, na
ausência de uma das condições, não se aplica o regime.

Para um sistema de informação, o uso da descrição do produto para classificar
e identificar a correta incidência do imposto é uma tarefa complexa e quase
sempre gera erros de classificação, o que levaria os profissionais do fisco
reanalisar uma grande quantidade de informações.
O uso do NCM deve continuar sendo usado, já que é amplamente utilizado nas
legislações fiscais, regulatórias do comércio e no comércio exterior. No entanto,
o GPC é mais preciso, além da possibilidade do detalhando dos bricks em
atributos. Então, o uso das duas classificações concomitantemente nas
informações fiscais levaria a uma identificação acurada do tipo de produto.
Segundo o Comite Permanente da Organização Mundial da Aduanas que
analisou a identificação de produtos relatou (2013):
Aduanas contam com a exatidão da descrição do produto para
classificar corretamente mercadorias no âmbito do Sistema
Harmonizado (SH). Às vezes, os funcionários aduaneiros
enfrentam dificuldades devido a descrições incompletas ou
vagas de produtos em declarações de mercadorias. Às vezes
uma declaração de mercadoria não fornece todos os detalhes
relevantes do produto. Além disso, durante o processo de
liberação ou autorização, ou em fase de auditoria, dúvidas
podem surgir quanto à verdadeira natureza dos bens e da sua
correta classificação no Sistema Harmonizado.
...
A classificação do Sistema Harmonizado vai continuar a ser
indispensável para efeitos tarifários e regulamentares, mas não
de forma completa para tratar de informações sobre o produto.
Visto que não prestam as informações específicas do produto
para cada produto individual frequentemente analisados por
agências reguladoras

Segundo o International Trade Data System – ITDS os benefícios do uso dos
códigos GPC e GTIN na importação:


Quantidade de Inspeçõesdeprodutos poderia ser reduzido em 80%;
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Importadores de médio porte poderia economizar US $ 30.000 por ano;



Para produtos reconhecidos pelo GTIN de serem de baixo risco, quando
já analisados previamente, vai melhorar a confiabilidade do fluxo de
produtos;



Governo poderá se concentrar em 10 a 20 % dos produtos restantes,
aumentando a eficiência com os recursos existentes.
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SPED – Sistema Público de Escrituração Digital

5

No Capítulo 2.2, foram listados os requisitos do Sistema de Rastreabilidade,
desses dois requisitos ainda não foram tratados: Eventos da cadeia logística e
Transferência de Dados ao Fisco. Nesse contexto em relação ao Brasil, o
SPED está inserido, registrando eventos comerciais e contábeis e transferindo
essas informações ao Governo.
O Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, instituiu o Sistema Público de
Escrituração Digital - Sped. Segundo o art. 2º desse Decreto:
“O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção,
validação, armazenamento e autenticação de livros e
documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos
empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou
isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de
informações.
o

§1 Os livros e documentos de que trata o caput serão emitidos
em forma eletrônica, observado o disposto na Medida
o
Provisória n 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.”.

Constitui um avanço na informatização da relação entre o fisco e os
contribuintes, modernizando o cumprimento das obrigações acessórias,
transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos
fiscalizadores nas três esferas governamentais: federal, estadual e municipal
(Secretaria da Receita Federal,2015).
O Sped tem como objetivos, entre outros (Secretaria da Receita
Federal,2015):


Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e
compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas
as restrições legais.



Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os
contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de
distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores.



Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a
melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às
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informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o
cruzamento de dados e auditoria eletrônica.
O SPED abrange os seguintes projetos:


SPED – Contábil



FCONT



SPED – Fiscal



EFD-Contribuições



NF-e – Ambiente Nacional



NFS-e



CT-e



Central de balanços



e-LALUR



EFD-Social

No contexto deste trabalho, serão abordados os projetos SPED-Fiscal e a NFe.

5.1

Nota Fiscal Eletrônica

O Ajuste Sinief 07 (2005) instituiu a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, conforme a
Cláusula primeira:
Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, que poderá ser
utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS em substituição:
I - à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A;
II - à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.
III - à Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, a critério
da unidade federada;
IV - ao Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de
Cupom Fiscal (ECF), a critério da unidade federada.
§ 1º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento
emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas
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digital, com o intuito de documentar operações e prestações,
cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do
emitente e autorização de uso pela administração tributária da
unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato
gerador.

A NF-e é um documento fiscal eletrônico, assinado digitalmente pelo emitente e
encaminhado ao Fisco de Origem para autorização. Ele só tem validade
jurídica após ser autorizado pelo Fisco e, assim, a mercadoria pode circular. O
Fisco de origem compartilha esse documento com a Receita Federal e o Fisco
de Destino. Nesse momento, o Fisco terá as seguintes informações a
disponibilidade para análise fiscal (Figura 5-1):


Tipo de mercadoria pela descrição e NCM;



GTIN da mercadoria, quando o produto comercializado possuir código
de barras com GTIN (Numeração Global de Item Comercial) (Brasil,
Ajustes SINIEF 07, 2005, Cláusula terceira, § 6º) ;



Quantidade;



Valor dos Produtos;



Base Cálculo e Alíquota dos tributos sobre a venda;



Excepcionalmente, os medicamentos, armas e veículos automotivos
serão identificados com um número único para cada mercadoria
singular, o que possibilita a rastreabilidade para essas mercadorias;



Dados do emitente e destinatário;



Dados do transportador e local de entrega;



E outras.

Assim, evento da saída da mercadoria pode em um sistema de rastreabilidade
ser controlado pela emissão da NF-e e, ao mesmo tempo, ocorre a
transferência de informações aos Fiscos para fins de controle.
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Figura 5-1: Diagrama Simplificado dos Grupos de Informações da NF-e(BRASIL, 2012)

Um detalhe sobre o GTIN na NF-e é a existência do cEAN e cEANTrib no
Grupo I (Produtos e Serviços da NF-e).Segundo a Instrução Normativa RE Nº
66 (RIO GRANDE DO SUL, 2014)define a diferença entre esses campos:
20.1.1.3 - O contribuinte deverá preencher o conjunto de informações
relacionadas ao campo cEAN da NF-e de acordo com o disposto no
Manual de Orientação do Contribuinte NF-e e considerando as
seguintes orientações:
a) cEAN: deve ser informado o Código de barras GTIN (Global Trade
Item Number) da unidade de comercialização do produto (uCom);
b) uCom: informar a unidade na qual o produto está sendo
comercializado, que poderá coincidir com a unidade logística usada
no transporte;
...
20.1.1.4
a) cEANTrib: deve ser informado o Código de barras GTIN (Global
Trade Item Number) da unidade tributável do produto (uTrib);
b) uTrib: informar a unidade de consumo, ou seja, a unidade de
apresentação do item para comercialização no varejo, devendo,
quando aplicável, ser referenciada a menor unidade identificável por
código GTIN;

Os campos qCOM (quantidade comercializada) e qTrib (quantidade tributada) e
seus respectivos valores irão depender das unidades comerciais e de
consumo. Ambos campos aceitam o GTIN 8, 12, 13 ou 14.
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Com relação a numeração serial, já há essa informação para os produtos:


Veículos Automotivos



Armas de fogo



Medicamentos.

As novas informações de Medicamentos definidos pela RDC N° 54( BRASIL,
2013) foram introduzidos com a Nota Técnica 2010/006 da Nota Fiscal
Eletrônica, trazendo, além da possibilidade da serialização do medicamento, o
agrupamento das embalagens secundárias (unidades comerciais) com as
embalagens primárias (unidades de consumo) com os respectivos números de
identificação único: IUC e IUM, conforme estrutura ilustrada na Figura 5-2.

Figura 5-2: Novas Informações de Medicamentos na NF-e

Faz-se necessário para este trabalho o entendimento de um evento na NF-e.
Segundo o Manual de Orientação do Contribuinte (BRASIL, 2012):
“O sistema NF-e implementa o conceito de evento, que é o registro de uma
ação ou situação relacionada com a nota fiscal, que ocorreu após a autorização
de uso, como o registro de uma carta de correção eletrônica, por exemplo.”
Os principais eventos são:
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Carta de Correção: evento para corrigir as informações da NF-e, sendo
o autor do evento é o emissor;



Cancelamento de NF-e;



Manifestação do Destinatário: permite que o destinatário da Nota Fiscal
eletrônica confirme a sua participação na operação acobertada pela
Nota Fiscal eletrônica emitida para o seu CNPJ, através do envio da
mensagem de Ciência da operação, Confirmação da operação,
Operação não Realizada e Desconhecimento da operação.

A manifestação é um evento importante para o controle logístico, pois o
destinatário tem a possibilidade de confirmar o recebimento ou não do produto,
e, assim, passar a posse do produto ao destinatário com a confirmação ou
voltar

a

posse

ao

emitente

com

a

mensagem

Não-Realização

ou

Desconhecimento da Operação dentro de um prazo pré-determinado. Esse
evento ainda não é obrigatório para todos as empresas usuárias da NF-e, mas,
pela sua importância, deve ser implementada em um prazo mais curto possível.

5.2

EFD

Segundo § 1º , do art. 24, Anexo 11, do Regulamento do ICMS Catarinense
( 2.870, SANTA CATARINA, 2001 ) :
A Escrituração Fiscal Digital - EFD compõe-se da totalidade das
informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto
referente às operações e prestações praticadas pelo contribuinte,
bem como outras de interesse da Secretaria de Estado da Fazenda e
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

A EFD escritura em meio digital os seguintes livros:


Registro de Entradas;



Registro de Saídas;



Registro de Inventário;
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Registro de Apuração do ICMS;



Registro de Apuração do IPI;



Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente;



Registro de Controle da Produção e do Estoque (Obrigatória, a partir de
1º de janeiro de 2016).

Desde de 2014, todos os estabelecimentos contribuintes do ICMS ou IPI, com
exceção das empresas enquadradas no Simples Nacional.
A EFD é formada pelos seguintes Blocos (Ato COTEPE/ICMS Nº 9, BRASIL,
2008):
Bloco
0
C
D
E
G
H
K
1
9

Descrição
Abertura, Identificação e Referências
Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)
Apuração do ICMS e do IPI
Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP
Inventário Físico
Controle da Produção e do Estoque
Outras Informações
Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Dentro da Bloco 0, há um registro muito importante para este trabalho o 0200 Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços). Todos as mercadorias,
insumos, embalagens, produtos (acabados ou em elaboração), material de uso
e consumo, imobilizados, serviços e outros são identificadas e especificadas
nesse registro com (Ato COTEPE/ICMS Nº 9, BRASIL, 2008):


Código do Item



Descrição;



Código GTIN;



Unidade de Medida;



Tipo de item;
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NCM (Obrigatório só para industriais e equiparados, substitutos
tributários e empresas importadoras ou exportadoras);



Código do gênero do item (formado pelo capítulo da NCM) ou serviço; e



Alíquota ICMS

O código do item é utilizado em todos os blocos para referenciar o item tratado,
assim as informações dos itens dos documentos registrados não necessitam
informar características desses novamente.
No Bloco C, o item pode ser definido se houve ou não movimentação física. Os
registros C173, C174 e C175 definem os lotes dos medicamentos, armas e
veículos constantes na Nota Fiscal, com as informações do lote nos
medicamentos, do número serial para as armas e do chassi para veículos
(Figura 5-3).

Figura 5-3: Hierarquia do Registro C

No Bloco H, há informação do inventário total (H005) e por itens (H010), onde
consta os valores e quantidades por item definidos no registro 0200.

5.3 CT-e e MFD-e

A CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) e o MFD-e(Manifesto
Eletrônico de Documentos Fiscais) são os documentos eletrônicos para
documentar as prestações de transporte. A CT-e substitui os modelos de
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conhecimentos de transportes rodoviário, aquaviário, aéreo e ferroviário e as
notas fiscais de serviço de transporte. A MFD-e substitui o Manifesto de Carga.
Apesar de não ter sido o foco do trabalho as prestações de transporte, os
dados da Tara e capacidade em kg e m³ dos veículos de tração e reboque
identificados pelo Renavam e placas contidos no CT-e e MFD-e, além da
vinculação das

NF-es a esses, podem possibilitar a identificação de

transportadores que frequentemente operem com o problema de meia nota, ou
seja, os documentos fiscais informam que o caminhão transportam a metade
da sua capacidade, mas eleestá completamente cheio. O termo “meia nota”
quando relacionados a metade do preço não podem ser da mesma maneira
identificado.

5.4 Conclusões

Vimos neste capítulo alguns projetos da NF-e relacionados a este trabalho: NFe; EFD; CT-e e MFD-e.
A NF-e documenta cada operação de venda das mercadorias, registrando
eventos logísticos de passagem de um ponto a outro da cadeia. Nela, são
registrados, além do tipo de itens, quantidades, valores individuais entre outros,
o exato item através do número serial de medicamentos, armas e veículos.
A EFD compreende todas as escritas fiscais relacionadas ao ICMS, registrando
além das informações dos documentos de saídas e entradas já documentados
por notas fiscais (eletrônicas ou não), os itens no Registro 0200 e sua
destinação, controle de tudo o que foi produzido e o inventário da empresa.
Apesar do objetivo principal do trabalho é o controle fiscal pela rastreabilidade
dos produtos, o CT-e e MFD-e trazem dados importantes do veículo
transportador e suas vinculações com as Notas Fiscais Eletrônicas. No capítulo
posterior iremos ver a importância dessas informações para o controle.
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Proposta: Concepção de um sistema de Rastreabilidade para Controle
Fiscal através dos projetos do Sistema Público de Escrituração Digital
- SPED

Até este momento, tratamos isoladamentedos requisitos de um sistema de
rastreabilidade, usando o panorama fiscal nacional e os padrões de automação
comercial. Nesse capítulo, iremos juntar esses requisitos para compor um
possível sistema de rastreabilidade.

6.1 Premissas

6.1.1 Número de série

Não há como se falar em sistema de rastreabilidade sem haver uma
codificação única para cada unidade logística ou comercial circulado na cadeia
logístico, isto é imprescindível.A OMS, ao tratar da criação de um sistema de
rastreabilidade dos produtos da indústria de cigarros, e a ANVISA, na
regulamentação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, definiram
o uso de um número único de identificação dos produtos.
O uso do número serial em cada unidade de consumo é dispensável e poderia
dificultar ou inviabilizar a criação do sistema proposto. A própria ANVISA
estabeleceu a necessidade do Identificador Único de Medicamentos – IUM
para as embalagens secundárias, caixas de produtos, e somente se o produto
não estiver em embalagens secundárias o IUM para a embalagem primária.
Assim, se vê necessário o uso do número de série nas unidades logísticas e
comercializadas entre os parceiros logísticos.
Os números de série podem ser gerados de duas formas: randomizados ou
sequenciais. Para melhorar o controle, entende-se a numeraçãosequencial
mais apropriada, pois qualquer quebra de numeração pode identificar desvios
de produtos da indústria.
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6.1.2 Identificação do tipo de produto

A identificação GTIN de um produto já é um campo obrigatório da NF-e. Esse
código de identificação, padrão mundialmente aceito, definea empresa que o
produziu pelo prefixo GS1 da Empresa e o número identificador do produto
dentro da Empresa. Esse identificador irá definir o produto genérico com
características distintas de outro da mesma fábrica, por exemplo a SMART TV
LED 40” Full HD de um determinado fabricante, mas não o produto específico
produzido num certo tempo e local. O código GTIN é a principal chave de
sistemas de informação na cadeia de suprimentos para identificar um produto.
Assim, para um sistema de rastreabilidade de produtos, o GTIN é o mais
adequado para identificar o produto.

6.1.3 Agregações

As agregações dos itens de consumo (embalagens individuais) em caixas,
pallets e containers, ou, suas reagrupações posteriores, devem ser
documentadas e transmitidos aos Fiscos. O ENCAT através da Nota Técnica
da NF-e 2010/006, no âmbito do SNCM, exigiu a informação na NF-e do
Identificador Único da Caixa – IUC, relacionando todos os IUM’s dos
medicamentos em seu interior e assim possibilitando os relacionamentos paifilho entre as embalagens. Assim, o fisco dentro de um sistema de
rastreabilidade não necessita abrir as embalagens agregadoras lacradas para
saber os produtos e os seus respectivos códigos de identificação.
Apesar da adoção do IUC no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos,
o padrão mundial das unidades logísticas é o SSCC, onde as unidades
logísticas recebem um número único para o controle da carga. O uso de
padrões

mundiais

facilita

a

implementação,

pois

não

onera

os

estabelecimentos que já o utilizam, além da mesma codificação poder ser
utilizada dentro e fora do país.
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6.1.4 Marcação da Unidades Logísticas e Comerciais

Todas unidades logísticas e comerciais devem receber uma etiqueta contendo
pelo menos o código de barra padrão GS1 do GTIN e número de série e as
respectivas indicações dos números em formato numérico. Dos formatos de
códigos abordados no capítulo 3.3, três possibilitam a representação do GTIN e
número de série no mesmo código de barras: GS1 DataBar, GS1-128 e GS1
DataMatrix. Entendo ser conveniente utilizar o padrão GS1 128 nessas
etiquetas pois é o mais utilizado na gestão de logística e de rastreabilidade,
além de possibilitar diversas outras informações como: Nº do Lote, Data de
Validade, Quantidade, Pesos e Medidas da unidade de consumo e logística ou
comercial, SSCC, entre outros. Vale aqui ressaltar que parte da estrutura do
código SSCC é um número serial, podendo, assim, o SSCC substituir o número
serial para todos os propósitos.
A marcação nas unidades logísticas e comerciais permite a conferência do
Fisco em loco para comparar com as informações declaradas na NF-e, CT-e,
MFD-e ou EFD. A utilidade também é essencial para os parceiros da cadeia
logística, pois deverão informar em cada novo evento comercial o GTIN e o
número de série das unidades logísticas ou comerciais e no momento do
inventário.

6.1.5 Classificação do Produto

No Brasil, toda legislação fiscal ou regulatória estabelece como classificação de
produto a NCM. Por ser derivada do Sistema Harmonizado, outros países
também reconhecem a classificação. No entanto, como relatamos no capítulo
5, ela padece de ambiguidades e carências de informação. Como sistema de
classificação complementar já adotado, sugere-se o GPC, padrão GS1.
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6.1.6 SPED

O SPED já é um exemplo mundial de informatização dos dados fiscais. Ele
após implementado já traz um aumento de eficiência do Fisco. Um dos
principais pontos positivos é a possibilidade de análise e cruzamento de dados.
O Fisco pode cruzar as informações declaradas na EFD de uma empresa com
as NF’e, CT-e e/ou MFD-e desse ou para esse ou com declarações de outros
contribuintes, controlando mais com menos auditor-hora. Um bom exemplo do
uso dessas informações é a Operação Concorrência Leal, realizada pelo Fisco
Catarinense. A primeira Operação Concorrência Leal em relação aos períodos
de apuração de 2010 e 2011 realizou o cruzamento de dados de
aproximadamente 180 mil estabelecimentos optantes pelo regime Simples
Nacional, sendo que quase 80 mil continham alguma forma de irregularidade:
cadastral, fiscal ou mero erros de declaração.
No entanto, para a implementação de um sistema de rastreabilidade
necessário se faz as seguintes introduções no SPED:


O evento manifestação do destinatário deve ser um procedimento
aplicado a todas as empresas. Sabe-se que a obrigatoriedade em
apenas alguns poucos segmentos da economia é algo transitório com o
objetivo de realizar ajustes necessários paulatinamente para atender a
demanda dos novos usuários do evento.



Todo item da NF-e deverá ter o número serial da unidade logística, caso
houver, ou da unidade comercial. Cada item comercializado constante
da NF-e será assim identificado e trocará de proprietário no momento da
emissão e confirmação de recebimento da NF-e;



Informações mais detalhadas dos produtos produzidos ou importados
devem estar disponíveis ao Fisco. As medidas e pesos e a classificação
GPC de cada produto devem ser acrescentadas as informações dos
itens (Registro 0200) da EFD para os industriais ou equiparados;



As agregações de produtos com todos os relacionamentos pai-filho das
unidades de consumo, comercial e logística, devem estar discriminadas
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na EFD. O Bloco K da EFD trata do Controle da Produção e do Estoque,
então, somente como sugestão, essas informações poderiam ali ser
alocadas;


O inventário constante da EFD (Bloco H) registra os itens em estoques
somente pelas quantidades e valores ao final de cada ano, entregue na
EFD de fevereiro do ano seguinte. Faz-se necessário o inventário por
número serial das unidades comerciais ou logístico, conforme a unidade
mantida

em

estoque

do

estabelecimento,

com

exceção

do

estabelecimento do varejo (vide Capítulo 6.1.8). Assim, se a empresa
adquiriu um pallet de um produto, mas desmembrou nas embalagens
das

unidades

comerciais

(caixas

de

papelão)para

facilitar

a

armazenagem e movimentação no estabelecimento, ela deverá registrar
os números seriais da caixa.


(Opcional) O consumo efetivo de insumos no mês, ou seja, o informado
no Registro K235 - Insumos Consumidos, poderia conter a informação
do número serial. No entanto, para fins de controle fiscal já seria
possível obter um inventário calculado no fim do ano com a informação
do inventário físico do ano anterior (Bloco H) e com todas entradas dos
insumos (Bloco C) e seus consumos (Bloco K) pelo GTIN e comparar
com o inventário físico informado no Bloco H.

6.1.7 Escrituração das Empresas do Regime Simples Nacional em meio
Eletrônico

Outro problema é a falta de informação digital dos livros fiscais para as
empresas optantes do Simples Nacional. As empresas optantes desse regime
são obrigadas anualmente a apresentar a Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) via Portal do Simples Nacional, mas há
poucas informações do estoque, somente os valores totais do estoque inicial e
final do ano por estabelecimento, e nenhuma informação do controle da
produção de estabelecimentos. Alguns poucos estados como Distrito Federal e
Pernambuco já estão exigindo a escrituração fiscal em meio eletrônico das
empresas do regime simplificado, no entanto na informação do produto não há
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um campo para o GTIN, conforme verificado nos layouts pesquisados no
decorrer deste trabalho. Sobre a escrituração fiscal digital para as empresas do
Simples Nacional, a Lei Complementar 147 (BRASIL, 2014) introduziu na Lei
Complementar 123/2006, os seguintes parágrafos no art. 26:
§ 4o-A. A escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não
poderá ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional, salvo se, cumulativamente, houver:
I - autorização específica do CGSN, que estabelecerá as condições
para a obrigatoriedade;
II - disponibilização por parte da administração tributária estipulante
de aplicativo gratuito para uso da empresa optante.
§ 4o-B. A exigência de apresentação de livros fiscais em meio
eletrônico aplicar-se-á somente na hipótese de substituição da
entrega em meio convencional, cuja obrigatoriedade tenha sido prévia
e especificamente estabelecida pelo CGSN.

Assim, vislumbra-se num futuro próximo a exigência de uma escrituração fiscal
digital a todas as empresas do Simples. Para essa escrituração, este trabalho
almeja a introdução, além do código GTIN para especificar os produtos, das
exigências definidas para a EFD do SPED no capítulo 6.1.6.

6.1.8 Varejo

Toda operação de saída do varejo deverá utilizar obrigatoriamente o GTIN do
produto comercializado em seus documentos fiscais, não importa se for o
Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e-ECF, NFC-e (Nota Fiscal do
Consumidor Eletrônica) ou CF-e-SAT (Cupom Fiscal Eletrônico – SAT).
Segundo o Anexo 9, do Regulamento do ICMS Catarinense (SANTA
CATARINA, 2001 ): “Art. 51. O código utilizado para identificar as mercadorias
ou prestações registradas em ECF deve ser o Número Global de Item
Comercial - GTIN (Global Trade Item Number) do Sistema EAN.UCC.”Aos
demais documentos fiscais do varejo também é exigido o GTIN nos
documentos fiscais do varejo, com exceção da Nota Fiscal de Venda a
Consumidor, modelo 2, ou seja, em papel. Visto que um sistema de informação
qualquer necessita de dados em seu banco, a obtenção dos dados das
operações do varejo pelos Fiscos é de suma importância, não importando para
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esse sistema qual é o tipo de equipamento transmissor da informação da
operação.
O inventário físico do varejo deverá ser declarado por item, com informações
da quantidade, valor e código GTIN. A empresa do regime normal de apuração
já é obrigada a informar por item na Escrituração Fiscal Digital – EFD, sendo a
informação do GTIN constante do Registro 0200. As empresas do Simples
registram por item no Livro Registro de Inventário em meio não digital, segundo
o art. 165, do Anexo 5 do Regulamento ICMS-SC (SANTA CATARINA, 2001)
são obrigados as seguintes informações:
I - na coluna Classificação Fiscal, a posição, subposição e item em
que as mercadorias estejam classificadas na TIPI;
II - na coluna Discriminação, a especificação que permita a perfeita
identificação das mercadorias, tais como, espécie, marca, tipo e
modelo;
III - na coluna Quantidade, a quantidade em estoque à data do
balanço;
IV - na coluna Unidade, a especificação da unidade de medida, de
acordo com a legislação do IPI;
V - nas colunas sob o título Valor ...(Grifo Nosso)

O código GTIN não está em uma das exigências desse Livro. Assim isso
dependerá da implementação de uma escrituração fiscal em meio eletrônico
para as empresas do Simples Nacional, como vimos no capítulo 6.1.7.

6.1.9 Nova Presunção Legal

No nosso Ordenamento Jurídico Pátrio, constam presunções legais, artifício
usado no âmbito da justiça ou pelo fisco por um longo tempo. No âmbito
tributário, as presunções legais possibilitam ao Fisco através de ocorrência de
uma hipótese prevista na lei concluir as sonegações de empresas, apesar de
não haver as provas que a fundamentem.
No Regulamento do ICMS/SC (SANTA CATARINA, 2001), há a previsão das
seguintes presunções:
Art. 75. Presumir-se-á operação ou prestação tributável não
registrada, quando se constatar:
I - suprimento de caixa sem comprovação da origem do numerário,
quer esteja escriturado ou não;
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II - diferença apurada pelo cotejo entre as saídas registradas e o valor
das saídas a preço de custo acrescido do lucro apurado mediante a
aplicação de percentual fixado em portaria do Secretário de Estado
da Fazenda;
III - efetivação de despesas, pagas ou arbitradas, em limite superior
ao lucro bruto auferido pelo contribuinte;
IV - registro de saídas em montante inferior ao obtido pela aplicação
de índices de rotação de estoques levantados no local em que
situado o estabelecimento, através de dados coletados em
estabelecimentos do mesmo ramo;
V - diferença entre o movimento tributável médio apurado em regime
especial de fiscalização e o registrado nos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores;
VI - diferença apurada mediante controle quantitativo de
mercadorias, assim entendido o confronto entre a quantidade de
unidades estocadas e as quantidades de entradas e de saídas;
VII - a falta de registro de documentos fiscais referentes à entrada de
mercadorias ou bens ou à utilização de serviços, na escrita fiscal ou
na contábil, quando existente esta;
VIII - efetivação de despesas ou aquisição de bens e serviços, por
titular de empresa ou sócio de pessoa jurídica, em limite superior ao
pró-labore ou às retiradas e sem comprovação da origem do
numerário;
IX - o pagamento de aquisições de mercadorias, bens, serviços,
despesas e outros ativos e passivos, em valor superior às
disponibilidades do período;
X - a existência de despesa ou de título de crédito pagos e não
escriturados, bem como a posse de bens do ativo permanente não
contabilizados;
XI - a existência de valores registrados em máquina registradora,
terminal ponto de venda, equipamento emissor de cupom fiscal,
processamento de dados, ou outro equipamento utilizado sem prévia
autorização ou de forma irregular, apurados mediante a leitura do
equipamento.
XII – a existência de equipamentos do tipo Point of Sale (POS)
vinculados a estabelecimento diverso, caso em que serão atribuídos
todos os valores transmitidos e autorizados por meio deste
equipamento ao estabelecimento onde encontrado. (Grifo nosso)

No contexto de rastreabilidade, vê-se a necessidade de duas presunções:
1) Quebra de sequência das identificações seriais dos itens produzidos e
2)Controle do inventário de um item específico identificado pelo número serial.

Quebra de sequência das identificações seriais dos itens produzidos
As indústrias devem produzir e identificar os produtos através de numerações
sequencias. Em casos de produtos produzidos já identificados com falhas
deverão ser baixados e documentados com a NF-e. Assim, não há motivos
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legais para haver quebras de numeração, o que levaria essa quebra de
numeração ser considerada operações omitidas.

Controle do inventário de um item específico identificado pelo número
serial
A presunção do inciso VI grifado na citação acima trata do controle do
inventário do produto genérico, considerando somente a diferença quantidade
estocada e de entradas e saídas, assim entende-se que essa presunção pode
deixar brechas para irregularidades. Itens produzidos sem número de série
para burlar o sistema, não passando por nenhum documento fiscal, poderiam
ser aceitos para fins da presunção do inciso VI. Outro ponto diferencial para
essa nova presunção seria a comparação com o inventário declarado
anualmente pela empresa. Assim, a nova presunção considerariauma
operação não registrada quando o produto recebido e aceito através da NF-e
identificado por um número de série da unidade logística ou comercial e esse
número serial não foi dado saída do estabelecimento e não consta no
inventário declarado anualmentepela empresa.
Para as empresas do varejo, o controle do inventário seria das mercadorias
através do código GTIN, em vez do número de série. Assim, somente para o
varejo, a presunção do inciso VI poderia ser empregada desde que houvesse a
alteração para aceitar a comparação com o estoque declarado anualmente ao
Fisco.
O objetivo principal da presunção é facilitar a punição das empresas com
irregularidades somente com cruzamento de dados, pois o sistema de
rastreabilidade pode apontar estabelecimentos com divergências, mas a
punição dos responsáveis pela sonegação só é alcançada por meio do
lançamento de ofício da autoridade fiscal.Essa nova presunção garante a
efetividade social do sistema de rastreabilidade, pois nada adianta normas
procedimentais meramente figurativas.
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6.1.10 Novas Multas

Deve haver multas severas a indústrias e distribuidores/atacadistas, quando
houver nesses rearranjos de embalagens de transporte, que não identifiquem
com o número serial parte de sua produção com intuito de sonegar
informações ao Fisco, pois esse número é a essência do Sistema de
Rastreabilidade e essas unidades logísticas e comerciais sem identificação não
deixariam rastros na cadeia logística.
A falta de informações de novos dados previstos neste trabalho para a NF-e e
EFD poderá ser englobada nas multas já existentes no Ordenamento Jurídico
Pátrio.

6.2 Procedimentos dos Participantes da Cadeia Logística

Vale aqui observar que:


o termo EFD – Escrituração Fiscal Digital- será usado de maneira
genérica, abrangendo a EFD do SPED e da futura Escrituração Fiscal
em meio eletrônico para empresas do Regime Simplificado;



qualquer procedimento de registro ou leitura do número de série e GTIN
dos produtos podem ser lidos rapidamente com leitores de códigos de
barras. Os preços dos leitores são relativamente baixos;



a tecnologia EPC/RFID poderia ser usada opcionalmente em adição as
etiquetas pelas empresas para identificação do GTIN e número serial
das suas unidades logísticas e comerciais, agilizando o procedimento
de registro e leitura.

6.2.1 Indústria

1) Inicialmente na criação de um novo produto, as indústrias deverão
detalhar as características dosseus produtos com pesos e medidas,

60
GTIN, alíquota ICMS, código Ex-TIP e classifica-lo pelo NCM e GPC.
Esse novo produto entrará no registro 0200 na próximaEFD. Mudanças
nas características do produtodeverão prontamente aparecer na próxima
EFD registradas no 0200;
2) No procedimento de empacotamento/embalagem, ela deverá fixar uma
etiqueta, conforme previsto no capítulo 6.1.4, controlando o número
serial de cada unidade comercial com a quantidade de itens (unidade de
consumo), preferencialmente via sistema para esse fim. As embalagens
logísticas diversas das unidades comerciais receberão um outro número
serial. Esses relacionamentos deverão ser controlados;
3) Nas saídas desses produtos do estabelecimento, eles deverão ser
identificados na NF-e pelos números seriais da unidade logística, se
houver, ou da unidade comercial. Em virtude de que o momento da
emissão da NF-e pode não ser o mesmo da expedição, sugere-se a
possibilidade de após a emissão da NF-e com todos dados com exceção
dos números seriais, o SPED permitisse o envio de um evento da NF-e
somente com a correlação dos itens com os números seriais. Os erros
de vinculação do correto número de série no momento de expedição
poderão ser corrigidos mediante a carta correção eletrônica;
4) Na emissão da próxima EFD, deverá informar todas as unidades
logísticas e comerciais produzidas, com suas identificações únicas e
seus relacionamentos;
5) O inventário físico será declarado anualmente na EFD com os códigos
GTIN e os números de série das unidades comerciais ou logísticas,
conforme for a situação real de armazenagem dos produtos.

6.2.2 Distribuidores/Atacadistas

1) Manifestação obrigatória do recebimento das Notas Fiscais Eletrônicas,
nesse momento o sistema reconhece que um número serial passou da
indústria ou do participante anterior da cadeia para a empresa
destinatária da NF-e;
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2) Todas as emissões de NF-e deverão informar por item o número de
série da unidade logística, caso houver, ou da unidade comercial.
Entende-se que não haveria a necessidade da informação das
características do produto (NCM, GPC e outros) para o Sistema, pois
esses poderiam ser obtidos das declarações das indústrias, sendo esses
mais confiáveis;
3) Na hipótese de desagregação de unidades logísticas ou comerciais
originais para formação de novas rearranjadas, esse procedimento
deverá ser controlado para garantir a informação no Sistema de
Rastreabilidade dos conteúdos da nova unidade, apontando os
relacionamentos e relatando a quantidade das unidades de consumo na
unidade comercial. Deverá ser aposto uma etiqueta, conforme previsto
no capítulo 6.1.4, nessa nova unidade logística ou comercial. Vale aqui
destacar que mudanças das embalagens com propósito de transporte
(unidade logística e comercial) não impõem à empresa o status de
industrial, conforme as regras de nosso Ordenamento Jurídico Pátrio;
4) Na próxima EFD, deverá informar as novas unidades logísticas ou
comerciais e seus relacionamentos;
5) O inventário físico será declarado anualmente na EFD conforme já
previsto para a indústria.

6.2.3 Varejistas

1) Manifestação obrigatória da NF-e conforme o previsto para o
distribuidor/atacadista;
2) Deverão registrar os documentos fiscais da operação do varejo com o
GTIN

dos

produtos.

As

informações

dessas

operações

serão

encaminhadas ao Fisco através dos equipamentos do varejo ou
manualmente pelo empresário;
3) O inventário físico será declarado na EFD por item e com os códigos
GTIN.
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6.3 Benefícios ao Fisco
6.3.1 Controle da produção pelo sequencial

A quebra de sequência dos itens produzidos pode ser identificada pelo controle
de produção da EFD. Qualquer quebra de sequência pode ser indício de
desvios de mercadorias

6.3.2 Controle do inventário

A base do controle do inventário é: Todo item que entrou deve sair ou estar
ainda no estabelecimento.

Distribuidores/Atacadistas
Para os estabelecimentos intermediários da cadeia, ou seja, distribuidores e
atacadistas, acontece o seguinte (Figura 6-1):


No momento da manifestação de confirmação da NF-e, todos os
números seriais vinculados se movimentam para o sistema de um
estabelecimento para outro;



Para o sistema, a unidade logística ou comercial com seu número serial
só sairá do estabelecimento quando houver uma NF-e de saída com o
mesmo serial para outro contribuinte com manifestação de confirmação;



No fim do ano, o Fiscocompara o inventário eletrônico com o inventário
apurado para verificar divergências e, assim, punir eventuais saídas não
documentadas eletronicamente (Figura 6-2).
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Figura 6-1: Identificação da Localização de uma Unidade pelo Sistema de Rastreabilidade

Figura 6-2: Apuração do Inventário pelo Sistema de Rastreabilidade

Indústria
No momento do empacotamento dos itens produzidos, as unidades comercias
e posteriormente as logísticas são identificadas, conforme já falamos
anteriormente. O sistema ainda não reconhece o produto. O sistema irá
reconhecer o produto no momento da emissão da NF-e ou através do envio da
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EFD, o que ocorrer primeiro. Nesse momento, o sistema atribui a posição do
número serial a indústria, esperando o evento da manifestação para mudar a
posição. Assim, até a saída através da NF-e e respectiva confirmação, o item
identificado com o número serial continua na empresa. O confronto dos
inventários acontece da mesma maneira do Atacado, se foi produzido e não
saiu, tem que estar no estoque.

Varejo
No momento da confirmação, os números serias das unidades comerciais e
logísticas da NF-e passam à posição do varejista.
O sistema identifica pelas informações da indústria todo o conteúdo dentro das
unidades logísticas ou comercial. No momento da saída do varejo com a
emissão de documento fiscal com o GTIN por item, o sistema da baixa do
inventário. O confronto acontece entre o apurado e o declarado pelo GTIN.

Figura 6-3: Inventário Apurado no Varejo
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6.3.3 Análise da base de cálculo e alíquota informadas na NF-e

O uso da classificação do GPC juntamente com o GTIN pode trazer o benefício
da apuração da base de cálculo e alíquota para comparar com a declarada.
A partir do GTIN, o sistema busca os dados do produto informados pelo
industrial na EFD, como a classificação GPC, NCM, pesos, medidas e outros
dados necessários do produto. O Sistema parametriza as informações
reduções de base de cálculo, isenções, diferimento, alíquotas, margem de valor
agregado

(quando

for

operações

sujeitas

a

substituição

tributária)

conjuntamente pelo GPC e NCM, assim pode obter os parâmetros necessários
à apuração da base de cálculo e alíquota do imposto (Figura 6-4).

6.3.4 Comparação dos preços dos produtos com a mesma classificação
GPC e NCM

O GTIN juntamente com a classificação GPC e NCM podem trazer a
possibilidade de comparação de valores de operações em situações análogas,
mesma quantidade, local, período e empresas de mesmo regime. Essa
comparação aponta indícios de meia nota, pois em situações análogas
produtos semelhantes não podem apresentar uma grande diferença entre
eles(Figura 6-4).
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Figura 6-4: Consulta de operações análogas e dos parâmetros para o cálculo do imposto através do GPC
e NCM

6.3.5 Comparação do Volume e Peso da Carga com a capacidade do
veículo

Outra possibilidade do sistema é resgatar as informações de peso e volume de
cada item das notas fiscais eletrônicas relacionadas no CT-e ou no MFD-e e
comparar a sumarização desses pesos e medidas com a capacidade do
veículo informado nos documentos eletrônicos de transporte.
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Figura 6-5: Comparação da Carga com a Capacidade do Veículo
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Conclusão

O trabalho buscou argumentos para provar a possibilidade de um sistema de
rastreabilidade para fins de controle tributário, analisando os elementos
essenciais

de

um

pelaOrganização

sistema

Mundial da

de

rastreabilidade

Saúdepara

de

implementar

produtos
um

definidos

sistema

de

rastreamento de produtos relacionados ao tabaco, com o objetivo de evitar seu
desvio para mercados ilegais.
Através dos padrões oferecidos pela organização GS1 e das obrigações fiscais
em meio eletrônico, é possível implementar pelos Fiscos um sistema de
rastreabilidade nacional para controle fiscal dos produtos em toda suas cadeias
logísticas, diminuindo a sonegação fiscal no país que a cada ano apresenta
número assombrosos, conforme indicado pelo placar “Sonegômetro”.
O controle realizado identificaria algumas situações:
1. Industriais que tentam burlar o sistema não serializando os produtos,
através do controle da produção;
2. Industriais que não informam os produtos já serializados em suas
obrigações fiscais em meio eletrônico, pela quebra de numeração;
3. Atacadistas/Distribuidores e Varejistas pelo controle de inventário
serializado;
4. Apuração dos impostos destacados nos documentos fiscais eletrônicos,
usando as classificações NCM e GPC para reconhecer o tipo de produto
e decidir os parâmetros para o cálculo;
5. Reconhecer irregularidades no âmbito da prestação do serviço de
transporte.
Além dos benefícios tributários, tal sistema, apesar de não ser o escopo deste
trabalho, poderia ser utilizado por órgãos fiscalizadores da vigilância sanitária
para controlar a circulação de produtos vencidos com a simples inserção ao
item serializado do dado data de validade.

69
8

Referência Bibliográfica

ANDRADE, José Antônio. Sonegação de impostos no Brasil atinge R$ 501
bi em 2014, aponta Fazenda Nacional. Jornal da Nova. 16 de Fev. de 2015.
Disponível

em:

http://www.jornaldanova.com.br/noticia/brasil/8,43440,sonega%C3%A7%C3%A
3o-de-impostos-no-brasil-atinge-ru-501-bi-em-2014e-aponta-fazenda-nacional.
Acesso em 05 de março de 2015.
BELLMAN, Attilio. Understand Serialization. A Comprehensive overview for
manufacturers, distributors and retailers.November, 2014. Disponível em :
http://ww4.aievolution.com/pmm1401/files/content/events/BellmanNA14EXPO1
UnderstandSerializationAComprehensiveOverview_1104_133321.pdf

Acesso

em 12 de março de 2015
BRASIL. Ajuste SINIEF 07, de 30 de setembro de 2005. Disponível em:
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2005/AJ_007_05.htm.
Acesso em 06 de março de 2015.
BRASIL. Ato COTEPE/ICMS Nº 9, de 18 de Abril de 2008. Disponível em:
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Atos/Atos_Cotepe/2008/AC009_08.
htm. Acesso em 08 de março de 2015.
BRASIL. Convênio S/N°, de 15 de dezembro de 1970. Disponível em:
https://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/SINIEF/CVSN_70.htm .
Acesso em 05 de março de 2015
BRASIL. Decreto Nº 6.022, de 22 de Janeiro de 2007. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6022.htm.
Acesso em 06 de março de 2015
BRASIL. Decreto Nº 6.022, DE 22 DE JANEIRO DE 2007. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6022.htm.
Acesso em 06 de março de 2015

70
BRASIL. Lei Complementar Nº 147,de 7 de Agosto de 2014.Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm. Acesso em 10 de
março de 2015.
BRASIL. Lei Nº 11.903, de 14 de janeiro de 2009. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11903.htm.
Acesso em 2 de março de 2015.
BRASIL. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N° 54, de 10 de dezembro de 2013.
Disponível

em:

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/c3d2028043c137b784beeee17502
4b76/rdc0054_10_12_2013.pdf?MOD=AJPERES. Acesso em 08 de março de
2015
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC).

Nomenclatura

Comum

do

Mercosul

(NCM)

Disponível

em:

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=109
0 . Acesso em 4 de março de 2015.
BRASIL.

Secretaria

da

DISIT/SRRF07 Nº 58, de 13

Receita
de

Federal.

junho

de

Solução
2013

de

Consulta

Disponível

em:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&i
dAto=44339. Acesso em 08 de março de 2015.
BRASIL. Secretaria da Receita Federal. SPED Sistema Público de
Escrituração Digital. Disponível em: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobreo-projeto/apresentacao.htm. Acesso em 06 de março de 2015
BRASIL. Sistema Nota Fiscal Eletrônica - Manual de Orientação do
Contribuinte - Padrões Técnicos de Comunicação, de Março de 2012.
Disponível

em:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=33ol
5hhSYZk=. Acesso em 08 de março de 2015
CAMPANHA PARA CRIANÇAS LIVRES DE CIGARRO. CONTRABANDO DE
CIGARROS.

Disponível

em:

71
http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/pt/ILL_facts_pt.pdf. Acesso em 2 de
março de 2015
GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação. Rastreabilidade . Disponível
em

:

https://www.gs1br.org/servicos-e-solucoes/beneficios/rastreabilidade.

Acesso em 2 de março de 2015 a
GS1

Brasil,

Associação

Brasileira

de

Automação.

Perguntas

Mais

Frequentes. Disponível em: https://www.gs1br.org/faq. Acesso em 3 de março
de 2015 b
GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação. Rastreabilidade – O que
interessa

a

você

Como

a

GS1

pode

ajudá-lo.

Disponível

em:

https://www.gs1br.org/educacao-epratica/MateriaisTecnicos/Rastreabilidade%20%20O%20que%20interessa%20a%20voc%C3%AA.pdf.

Acesso

em

4

de

março de 2015 c
GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação. GPC - Classificação Global
de

Produtos.

Disponível

em:

https://www.gs1br.org/codigos-e-

padroes/sincronizacao-de-dados/gpc-classificacao-global-de-produtos. Acesso
em 5 de março de 2015d
GS1 BRASIL. EPC/RFID.Disponível em: https://www.gs1br.org/codigos-epadroes/epc-rfid. Acesso em 05 de março de 2015.e
GS1

BRASIL.

Cadastro

Nacional

de

Produtos.Disponível

em:

https://www.gs1br.org/servicos-e-solucoes/cnp-cadastro-nacional-de-produtos. .
Acesso em 06 de março de 2015.f
GS1

BRASIL.

Código

de

Barras.Disponível

em:

https://www.gs1br.org/codigos-e-padroes/codigo-de-barras. Acesso em 08 de
março de 2015g
GS1 BRASIL. O Valor e os Benefícios do Sistema de Padrões
GS1.Disponível

em:

https://www.gs1br.org/educacao-e-

72
pratica/MateriaisTecnicos/Sistema%20de%20padr%C3%B5es%20GS1.pdf.
Acesso em 08 de março de 2015h
GS1 PORTUGAL. Classificação de Produtos (GPC). Disponível em:
http://media.gs1pt.org/ficheiros/198/lv_gpc.pdf. Acesso em 5 de março de
2015a.
GS1

PORTUGAL.

Manual

do

Utilizador

EAN/UCC.

Disponível

em:

http://media.gs1pt.org/ficheiros/490/Manual%20Utilizador%20EANUCC%2072006.pdf. Acesso em 7 de março de 2015b.
GS1.

GPC

Browser

Disponível

em:

http://www.gs1.org/1/productssolutions/gdsn/gpc/browser/index.html . Acesso
em 6 de março de 2015
IBM.

Glossário.

Disponível

em:

http://www-

01.ibm.com/support/knowledgecenter/temp_sterlingb2bcloud/com.ibm.help.data
syncmgrglossary.doc/glossary.html?cp=temp_sterlingb2bcloud%2F8-20&lang=pt-br Acesso em 05 de março de 2015
INTERNATIONAL TRADE DATA SYSTEM. The Business Case for Using eCommerce Data to Manage Product Admission at International Borders.
Novembro,

2013.

Disponível

em:

http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Re
ssources/Permanent%20Technical%20Committee/201/Presentations/PC_ItemI
Vb_Product_Identification_EN.ashx?db=web. Acesso em 06 de março de 2015.
Juran, J.M.; Gryna, F.M. Quality planning and analysis: from product
development trougth usage.New York: McGraw-Hill, 1970.
OLIVEIRA, Vera Lúcia Miguéis. Gestão de Stock Integrado na Amorim &
Irmãos S.A. Portugal- Cidade do Porto, 2008. Dissertação do Mestrado
Integrado em Engenharia Industrial e Gestão, Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto,2008.
PAOLESCHI, Bruno. Logística Integrada – Do Planejamento, Produção, Custo
e Qualidade à Satisfação do Cliente. 1. Ed. São Paulo: Érica, 2008.

73
PERMANENT

TECHNICALLCAL

COMMITTEE

.

WORLD

CUSTOMS

ORGANIZATION. PRODUCT IDENTIFICATION 201st /202nd Sessions .
Brussels,

25

September

2013.

Disponível

em:

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/resources/permanent-technicalcommittee/~/media/8E263790AC234D018554E2C6BD99367E.ashx.

Acesso

em 4 de março de 2015
PORTAL DO BRASIL. Saúde. Sistema de Controle de Medicamentos será
apresentado

na

quarta

(8).

Disponível

em:

http://www.brasil.gov.br/saude/2014/10/sistema-de-controle-de-medicamentossera-apresentado-na-quarta-8. Acesso em 2 de março de 2015
REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de Software e Sistemas de
Informação. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport,1999.
RIO GRANDE DO SUL. Instrução Normativa RE Nº 66, DE 17/09/2014.
Disponível

em:

https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas_frequentes/respostas_X.asp

.

Acesso em 06 de março de 2015.
SANTA CATARINA. Regulamento do ICMS. Aprovado pelo Decreto 2.870, de
27

de

agosto

de

2001.

Disponível

em:

http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/decretos/2001/dec_01_2870.htm.

Acesso

em 05 de março de 2015.
SANTA CATARINA. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. Cartilha de
Substituição Tributária. Disponível em: http://www.sef.sc.gov.br/servicosorientacoes/diat/substitui%C3%A7%C3%A3o-tribut%C3%A1ria-aplicativo-dec%C3%A1lculo-e-orienta%C3%A7%C3%B5es. Acesso em 06 de março de
2015
STAIR, Ralph M. Princípios de Sistemas de Informação: Uma Abordagem
Gerencial. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.
STORE MAGAZINE. OCDE reforça colaboração com GS1 para promover
segurança

do

consumidor.

Disponível

em:

http://www.storemagazine.pt/gestao/331-ocde-reforca-colaboracao-com-gs1-

74
para-promover-seguranca-do-consumidor.html. Acesso em 05 de março de
2015.
VINHOLIS, M.B.; AZEVEDO, P.F. Efeito da rastreabilidade no sistema
agroindustrial da carne bovina brasileira. X World Congress of Rural Socology,
2000.

Rio

de

Janeiro.

V1,

p.1-14.

Disponível

em:

http://www.gepai.dep.ufscar.br/gepai28.pdf. Acesso em 2 de março de 2015.
VINHOLIS, Marcela de Mello Brandão; AZEVEDO, Paulo Furquim de.
SEGURANÇA DO ALIMENTO E RASTREABILIDADE: O CASO BSE. RAEeletrônica,

Vol.

1,

N.

2,

jul-dez/2002.

Disponível

em:

http://www.scielo.br/pdf/raeel/v1n2/v1n2a08 Acesso em 2 de março de 2015 a
WHO FCTC. Framework Convention on Tobacco Control. Conference of the
Parties Intergovernmental Negotiating Body on a Protocol on Illicit Trade in
Tobacco Products, 4ª Sessão, 2010, Suiça-Genebra. Analysis of the available
technology for unique markings in view of the global track-and-trace
regime proposed in the negotiating text for a protocol to eliminate illicit
trade

in

tobacco

Disponível

em:

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/it4/FCTC_COP_INB_IT4_ID1-en.pdf.

Acesso

em 2 de março de 2015

products.

