
SUA EMPRESA 
ESTÁ PREPARADA 
PARA AS EXIGÊNCIAS 
DO BLOCO K?

O Gestão Empresarial | ERP da Senior já está adequado para atender à exigência legal.

O QUE É OBRIGATÓRIO?

Abertura de ordem de produção,
materiais consumidos,
conclusão de ordem de produção.

Entrada de materiais, controle 
de estoque de materiais de clientes 
enviados para industrialização, 
saída de materiais para produção e
entrega de produto acabado.

Emissão de notas de remessa 
para industrialização, remessa 
de insumos para terceiros,
vendas e retorno para clientes.

Gerenciamento da contratação 
de industrialização executados 
por fornecedores.

Informações obrigatórias
do SPED fiscal Bloco K

PRODUÇÃO ESTOQUE

COMPRAS FATURAMENTO

Versão digital do Livro de Controle de Produção e do Estoque – exige que 
indústrias, atacadistas e equiparadas à indústria reportem mensalmente seus 
estoques, o consumo de matéria-prima e insumos, as movimentações internas
de produtos e a produção própria e em terceiros à Receita Federal do Brasil.
A exigência do governo faz parte do Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED) e tem como objetivo a qualidade nas informações fiscais, 
com integração e consistência. 
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O so�ware Gestão Empresarial | ERP da Senior já está adequado ao Bloco K. Mesmo com 
antecedência, os clientes já podem fazer as devidas validações. O ERP completo reúne todos os dados 
e procedimentos administrativos, financeiros, comerciais, industriais e logísticos da empresa, 
facilitando as rotinas.

SOLUÇÃO GESTÃO EMPRESARIAL | ERP

COMO A NOSSA 
SOLUÇÃO APOIA 
A EXIGÊNCIA LEGAL?

A área de Controladoria do ERP 
relaciona aspectos legais 
e fiscais de uma empresa, 
integrando dados das áreas 
de contabilidade, tributos 
e gestão patrimonial. A solução 
também gera arquivos fiscais, 
como o SPED Contábil, o SPED 
Fiscal e o SPED Contribuições.

A solução ajuda na implantação e na melhoria dos processos de 
produção já existentes nas organizações. A área de Manufatura 
trata de três grandes gestões: Engenharia de Produto/Serviço, 
Planejamento e Controle de Produção (PCP) e Chão de Fábrica. 
O so�ware registra a ficha técnica dos itens produzidos 
por uma indústria e permite melhorar o desempenho industrial 
e controlar os custos da empresa. Ao registrar a ficha de 
componentes e o roteiro de produção, é possível identificar 
o tempo de cada operação.

BLOCO K: é responsável pelos dados operacionais da empresa 
e insumos para atender à obrigatoriedade. Com a manufatura 
da Senior, todas as informações para atender ao Bloco K estão 
nativamente integradas e preparadas para a legislação.

A Senior também dispõe para os seus clientes de uma oferta 
para análise de impacto (robô), que identifica possíveis 
inconsistências na manufatura das empresas que devem 
ser tratadas para a validação do Bloco K.

Benefícios:
• Mapeados mais 
de 60 cenários no ERP.
• Atualização até a entrega 
do primeiro arquivo.

• Novas regras 
e expertise de mercado.
• Atendimento 
às mudanças do Bloco K.
• Agilidade no processo 
de adequação.

MANUFATURA

TRANQUILIDADE NA ADEQUAÇÃO

BLOCO K: A solução é 
responsável pela 
preparação, integração e 
montagem das informações 
para o fisco. Possibilitando a 
manutenção e integração a 
qualquer ERP do mercado.

Performance
Corporativa

Gestão
de Pessoas | HCM

Gestão 
de Acesso
e Segurança

O módulo Tributos reúne 
os impostos que a empresa 
precisa apurar no final de cada 
exercício, quando é feita 
a escrituração em todos 
os livros de entrada
e a separação exigida pelo fisco. 


