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p 4

Frederico Parreira, operador de dois postos ativos 
e dois novos negócios com a Rio Branco, a serem 
inaugurados em breve em Goiânia/GO,  fala sobre a 
importância da parceria.

Maior evento técnico de campo do Brasil Central 
contou com a presença das principais empresas 
e instituições de pesquisa e de ensino, além 
de importantes componentes do agronegócio 
brasileiro, entre elas, a Distribuidora Rio Branco.

O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED 
foi criado em 2007 pelo Governo Federal. Desde 
então, vem causando uma revolução no sistema de 
escrituração das empresas, mexendo com a cabeça 
de seus administradores e contadores.
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Ação esportiva a 
todo vapor
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Manter atividades 100% ecológicas nos postos 
da rede, gerenciar resíduos corretamente, fa-
zer coleta seletiva e promover a ecoeficiência 
nas unidades administrativas da empresa es-
tão entre as iniciativas.

A Fundação elege crianças e adolescentes por 
acreditar que são elas as responsáveis por criar 
um país e mundo melhores.  Foram conquista-
das as leis de utilidade pública municipal e esta-
dual. Para 2011, a meta é atingir a lei federal e 
ampliar ainda mais os projetos. Todos eles com 
foco em saúde, sociedade e meio ambiente. 

O sucesso da parceria bem feita MA SHOU TAO Conheça o SPED
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100% COMPROMETIDOS COM O MEIO AMBIENTE
Saiba por que responsabilidade ambiental e social são 
valores essenciais em nossas operações
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Esta edição do Abastecendo Ideias está muito interessante 
pela diversidade de temas e notícias. De nosso compromisso com a 
responsabilidade social e meio ambiente, nas matérias sobre reciclagem 
e sobre os pequenos atletas incentivados pelas ações esportivas da 
Fundação Rio Branco, ao Ma Shou Tao, importante vitrine bienal de 
tecnologia para o agronegócio, do qual participamos com sucesso. Artigos 
de grande utilidade também estão presentes, como o que explica o SPED, 
sistema público de escrituração digital criado pelo Governo Federal para 
facilitar a contabilidade das empresas. Boa leitura.

Nos últimos tempos, os postos de combustíveis estão deixan-
do de lado a percepção de ser apenas um ponto de abastecimen-
to para se tornarem verdadeiras centrais de apoio aos clientes.

Não é por acaso que os postos de serviços se tornaram atra-
entes a grandes redes de food service como Bob’s, Spoleto e Casa 
do Pão de Queijo. Até empresas que nada teriam a ver com o con-
ceito inicial de conveniência, aproveitam a proximidade que os 
postos de combustíveis têm com o público para alavancar seus 
negócios, caso da empresa de turismo CVC, das Americanas Ex-
press e da lavanderia 5 à Sec.

Veja o exemplo da CVC. A agência de viagens pesquisou, ana-
lisou, planejou e inovou. Abriu um novo canal de venda inusitado 
dentro de postos de combustíveis. Não é apenas uma loja den-
tro de outra loja, trata-se de uma aliança estratégica entre dois 
negócios totalmente diferentes, mas com interesses em comum: 
aumentar faturamento, a capilaridade e o leque de serviços dis-
ponibilizado para ambos os clientes.

Você já pensou o que precisa ser feito para preservar as 
margens do seu negócio em épocas de alta competitividade? A 
iniciativa da CVC prova que existem inúmeras oportunidades de 
marketing para alavancar negócios em postos de combustíveis. 

Em tempos de competitividade acirrada, a prática do marke-
ting torna-se indispensável para a fi delização e aquisição de no-
vos clientes, prova disso são as iniciativas das empresas citadas 
anteriormente.

Para aqueles que pretendem alcançar êxito nos negócios, advirto 
que o sucesso é algo particular.  Você não vai conseguir o tão almejado 
destaque na vida ou nos negócios, seguindo o exemplo de sucesso 
dos outros. É mais fácil trilhar o seu próprio caminho, amparado por 
exemplos do que “não deu certo” para outras pessoas.

É mais ou menos assim: se você pretende fi car rico, ao in-
vés de adquirir uma literatura que ensina “como ser um mi-
lionário”, procure algo que ensine a “como não fi car pobre”, 
entendeu?

Seguindo essa premissa, selecionei alguns “conselhos ne-
gativos” para ajudá-lo a obter êxito em marketing. A intenção é 
motivá-lo a alcançar sua fórmula particular de sucesso. Afi nal, o 
momento econômico do país conspira a seu favor.

1. Não tente fazer tudo sozinho. Marketing é trabalho para pro-
fi ssionais, exige pesquisa, estudo, planejamento, acompanha-
mento e controle. Na ansiedade de fazer as coisas “do seu jeito”, 
alguns empresários acreditam que uma única pessoa é capaz de 
ler os seus pensamentos e fazer acontecer uma grande estraté-
gia de comunicação e marketing. Isso é ilusão. Grandes prejuízos 
surgem da somatória de vários pequenos erros.

2. Não descuide do básico. Atendimento, visual do posto, limpeza, or-
ganização, uniforme, tudo isso vende. Vende a imagem do seu posto, 
vende a imagem da sua marca, enfi m, vende o seu produto. Acredite: 
a imagem de uma marca hoje pode valer mais que a somatória de 
todos os ativos físicos de uma empresa amanhã.

 3. Não tome o caminho mais fácil. Existe uma frase que diz “se 
atalho fosse bom, seria estrada”. Publicidades baratas, criações 
“de graça”, apadrinhamentos tudo isso parece tentador, porém, 
poucos percebem que a dinâmica dos negócios assemelha-se ao 
boxe. Você luta, luta para ser o primeiro e quando conquista o 
topo no ranking, todos passam a ter o objetivo de te “derrubar”. 
Esteja, desde já, preparado para sustentar sua posição. 

4. Não faça nada de improviso. Planeje as suas ações. Tenha uma 
equipe capacitada para cuidar do planejamento de marketing da 
sua empresa. O planejamento ajuda a economizar recursos, oti-
miza a efi ciência das ações e permite uma continuidade para a 
consolidação da empresa no mercado.

Marketing e comunicação são os principais recursos capa-
zes de sustentar a empresa em tempos de competitividade. As 
maiores empresas já descobriram isso. Descubra você também.
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Ponto de Vista

Estamos chegando ao fi m do primeiro se-
mestre de 2011, exatamente dentro das nossas 
expectativas. O recorde de vendas em maio justi-
fi ca nosso otimismo e recompensa nosso esfor-
ço. Cumprimento aqui todos os envolvidos. 

Importante ressaltar o desempenho da rede 
que, acreditando na marca e vestindo a camisa, 
tem elevado nossas vendas, sistematicamente. 
Uma distribuidora sem uma rede forte não se 
sustenta e nós temos um grupo de verdadeiros 
GUERREIROS que não só colocam nossa marca 
em evidência, como também nos proporcionam 
uma das melhores médias de vendas do país.

Chamo a atenção aqui para a diminuição da 
oferta de etanol no período da entressafra, o que 
além de elevar, e muito, o preço do produto, o 
torna escasso. Segundo especialistas a tendên-
cia é de que a situação não se resolva nos próxi-
mos três anos, pelo menos. É preciso ter muita 
cautela. 

Os projetos da Fundação, nosso orgulho, vão 
muito bem e, em breve, teremos mais novidades. 
A Copa Rio Branco de Futsal caminha para um fi nal 
emocionante, com as equipes se esforçando bas-
tante. Isso com baixíssimo índice de indisciplina. 

Vamos com Deus. 

Palavra do Presidente

Fábio Rios

Muito além dos combustíveis  

Aspas

Contribua você também com o Abastecendo Ideias. 
Envie seus comentários com nome e endereço 
completos para: andressa@riobrancopetroleo.com.br

DÉBORA CUNHA CORRÊA SILVA – RECURSOS HUMANOS

O que é ser livre? O que fazer com a liberdade? Como aceitar li-
mites sem ferir a liberdade? Pois bem, essas são perguntas que 
ocorrem frequentemente. Aceitar limites nem sempre é bom, mas 

precisamos encarar com ânimo, com força, pois todos os desafi os de-
vem ser acatados como uma forma de crescimento. Como ensina  Gi-
kovate: “seguir todos os nossos desejos é ter um conceito bem pobre 
de liberdade”. Desta forma, ao enfrentar os limites, temos que prestar 
atenção à nossa volta, pois podemos também estar ferindo a liberdade 
dos outros. Temos que, satisfazer nossas vontades, pensando nas con-
sequências e assumindo-as, porque a liberdade é para todos e deve 
ser respeitada.

EDICARLOS DOS SANTOS FEITOSA – FRENTISTA DO POSTO DININHO

Nesses quase seis anos de serviços prestados sempre tive satis-
fação em trabalhar para a Rio Branco. Empresa confi ável, que res-
peita o meio ambiente, que vê o lado do trabalhador. Tenho prazer 

em atender ao consumidor que vem abastecer no posto. O sorriso, a 
atenção, o bom atendimento são diferenciais.  Aproveitando, gostaria de 
agradecer ao Sr. Manoel pela disponibilidade e espírito de liderança com 
que nos trata. Me sinto orgulhoso por fazer parte dessa família!
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Neire Castilho - Publicitária, Pós-graduada em Marketing 
e Estratégias de Mercado, Professora do Curso de 
Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e 
Propaganda da UNIUBE, Diretora Planner da FuturaCom 
& Marketing. Atuou em empresas como Fosfértil e 
Alpha Joias, em agências, coordenou planejamentos 
de comunicação para o Shopping Uberaba, Rio Branco 
Combustíveis, CTBC, FAZU, Alta Genetics, entre outras.

Por Neire Castilho

*Fontes: Exame.com, Administradores.com, Sebrae.com
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100% comprometidos com o meio ambiente

A Responsabilidade Ambiental e Social está entre os valores 
essenciais à Distribuidora Rio Branco, incluído em sua polí-
tica. Para que esta seja cumprida à risca, é preciso seguir 
alguns procedimentos. Manter atividades 100% ecológicas 
nos postos da rede, gerenciar os resíduos corretamente, fa-
zer coleta seletiva e promover a ecoeficiência nas unidades 
administrativas da empresa são as principais, assim como 
prevenir e, quando necessário, gerenciar acidentes em que 
a carga coloque o meio ambiente em risco, atividade ter-
ceirizada para a empresa SOS Cotec, que controla os cami-
nhões da frota da distribuidora.

A base operacional da Rio Branco foi toda projetada para a 

Boas Energias

excelência, no que diz respeito às normas ambientais, e devi-
damente licenciada pela Fundação Estadual do Meio Ambiente 
(FEAM) e pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

Construída com o que há de mais moderno em termos de 
tecnologia ambiental e segurança, com tanques ecológicos e regu-
larização ambiental rigorosamente seguidas em seus postos. 

Em nossas unidades administrativas, iniciamos a instalação 
de lixeiras para a reciclagem de papel e materiais de escritório.

O Projeto de Gerenciamento de Resíduos compreende o 
recolhimento, transporte, tratamento, reciclagem e eliminação, 
além do acompanhamento dos materiais descartados. Estes com-
preendem lâmpadas fluorescentes, lacre de caminhões tanque, 

feitos de matéria plástica, frascos de aditivos e lubrificantes que 
são devolvidos para os fabricantes, filtros, estopas, lama de cai-
xas separadoras, lubrificantes e óleos, entre outros. O projeto tem 
como objetivo atingir todas as áreas da empresa, reduzindo os des-
perdícios e destinando corretamente os resíduos gerados. 

Ainda há previsão de estender este projeto para os postos 
bandeirados com o programa Pega-Pilhas para recolhimento de 
pilhas e baterias usadas.

Com nossa política de Responsabilidade Ambiental e Social, 
contribuímos para o desenvolvimento das pessoas e da estru-
tura social das comunidades em que operamos, contribuindo 
também para a manutenção do meio ambiente.

A importância da sistematização
A Distribuidora Rio Branco age de acordo com as leis e 

dentro das regras de mercado. O crescimento ordenado e os 
progressos alcançados atestam nosso compromisso em bus-
car novos desafios, para isso foi desenvolvido o Sistema de 
Gestão Integrado (SGI).

Todas as áreas da empresa estão comprometidas com a 
qualidade dos seus produtos e serviços, com o objetivo de 
assegurar a satisfação de seus clientes, manter a competi-
tividade e o crescimento da empresa, tendo como filosofia a 
melhoria contínua dos seus processos.

A Rio Branco dá especial atenção ao gerenciamento de 

saúde, segurança e meio ambiente para garantir a melhoria 
contínua de seu desempenho. O cumprimento de todas as leis 
e regulamentações ambientais aplicáveis, além da adoção de 
padrões compatíveis com a preservação do meio ambiente, 
são rigorosamente obedecidos pela distribuidora. 

Atenção especial é dedicada ao impacto que seus produ-
tos e unidades de operação possam causar na vida de co-
laboradores, comunidade, clientes e meio ambiente. Desde 
medidas preventivas até o treinamento das equipes que parti-
cipam dos transportes de combustíveis para casos de aciden-
te. A Distribuidora Rio Branco acredita que só existe qualidade 

com uma política consistente de segurança, proteção ao meio 
ambiente e à saúde de seus colaboradores.

Conduzir os negócios como membros empresariais res-
ponsáveis da sociedade, acatar as leis e regulamentações 
aplicáveis, apoiar os direitos humanos fundamentais em linha 
com o exercício legítimo do negócio, são partes desta preocu-
pação. Agir com responsabilidade social significa muito mais 
do que apenas dar apoio financeiro a projetos ou programas 
de assistência. Empreendedorismo, desenvolvimento susten-
tável e inserção social ganharam tradução em mecanismos na 
atuação com a sociedade por meio da Fundação Rio Branco.
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Acontece

Abastecendo Energias
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MINASPETRO
Nos dias 14 e 15 de abril cerca de 500 empresários do 

setor de combustíveis, além de representantes de empresas 
ligadas ao segmento, autoridades e órgãos fiscalizadores, par-
ticiparam do XII Congresso de Postos Revendedores de Com-
bustíveis de Minas Gerais, promovido pelo Minaspetro desde 
1999, que aconteceu no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo 
Horizonte. Empresas do setor expuseram em 24 estandes o 
que há de mais moderno neste mercado, acompanhados por 
palestras de renomados especialistas em diversas áreas, como 
carreira, economia, política, direito, ética e cultura. 

O bom atendimento e a cortesia foram os diferenciais 
no estande da Rio Branco, cuja localização era estratégica, 
entre os salões onde aconteciam as palestras, com fluxo 
de pessoas intenso. A logomarca, muito bem posicionada, 
podia ser vista do hall de entrada da feira. O posicionamen-
to sólido da marca Rio Branco na grande BH e arredores 
é perceptível, certamente por causa das obras da base, já 
alocada em Betim. Este pré-conhecimento, aliado à boa re-
cepção e simpatia, geram bom relacionamento com nossos 
clientes potenciais. Acreditamos poder fechar novos negó-
cios a partir desta feira.  

A recepção aos parceiros é outro aspecto muito importante. 

Estavam presentes três casais que elevam a bandeira Rio Branco: 
Sr. Moacir e a esposa Sra. Luzimar, do posto Demoiselle, de Santos 
Dumont/MG; Neylton e sua esposa Patrícia, do Autoposto Epa, de 
Rio Paranaíba/MG; Josemar e sua esposa Janaína, do Posto JJ, de 
Uberlândia. Também contamos com a participação do casal Jean-

ne e Thyago, os dois mais novos revendedores da marca, do Posto 
Industrial, também localizado em Uberlândia. 

Eventos como estes, promovem a interação, o diálogo e a 
troca de experiências, tão importantes em qualquer segmento 
de mercado.

A rede de postos Sabiá sempre teve como diferen-
cial a qualidade nos produtos, o bom relacionamento 
com seus clientes, a limpeza e conservação dos pos-
tos.  O cuidado com o paisagismo e o meio ambiente 
também fazem parte de suas preocupações essen-
ciais.

No que diz respeito ao marketing e à divulgação 
positiva da imagem da rede, sempre houve cuidado em 
oferecer os melhores serviços ao cliente, assim como 

brindes e preços diferenciados aos seus conveniados.  
A pesquisa e estabelecimento de novas parcerias e 
convênios para garantir a qualidade desses serviços 
também é uma constante.

O atendimento é o ponto de partida na relação 
entre o consumidor e a empresa em um posto de 
combustível. Por este motivo, periodicamente, seus 
funcionários passam por treinamentos específicos. 
Comissões e premiações aos gerentes e frentistas que 

se destacam são outra forma de motivá-los à exce-
lência.

A parceria com a Rio Branco, baseada em qualidade 
e preços competitivos, é um grande diferencial em nos-
so relacionamento. Assim como a assessoria e atenção 
constante às necessidades do revendedor.  Esperamos 
que essa convivência, atualmente estabelecida em 
três postos, não apenas permaneça, mas continue a se 
expandir, gerando novos negócios.

DEPOIMENTO:  “A participação no Congresso promovido pelo Minaspetro agrega muito à nossa marca. É uma oportunidade ímpar para consolidar novos 
negócios e relacionar-se com vários clientes potenciais. Uma via de mão dupla que traz benefícios enormes, traduzindo a grande importância do evento.” 

Andressa Santos – Assistente de Comunicação da Distribuidora Rio Branco

O sucesso da parceria bem feita
Frederico Parreira fala sobre a importância da parceria.

Frederico Parreira, operador de 
dois postos ativos e dois novos 
negócios com a Rio Branco, a serem 
inaugurados em breve em Goiânia/GO
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Nossas Energias

MA SHOU TAO
17° Encontro Técnico 
de Milho e Soja 
10° Exposição de 
Tecnologia Agrícola
16 e 17 de fevereiro de 
2011 (Fazenda Boa Fé – 
Conquista/MG)

Vivendo e Aprendendo

O Ma Shou Tao Agrícola, que acontece bienalmente, é o maior 
evento técnico de campo do Brasil Central. A cada edição recebe mais 
de 3.000 participantes de todo o Brasil. Realizado em uma das fazen-
das mais tecnifi cadas do Brasil – a Fazenda Boa Fé, do Grupo Boa Fé 
– o Ma Shou Tao é considerado pela mídia e participantes como um 
dos mais organizados do setor. Ocasião única de se relacionar com 
mais de 2.000 profi ssionais de decisão, verdadeiros key players do 
agronegócio brasileiro.

Nesta edição, a Exposição de Tecnologia Agrícola foi realizada em 
um pavilhão com 48 estandes e área aberta com 10 plots para ex-
posição de máquinas e implementos. Teve a presença das principais 

Homenagem
merecida

Em reconhecimento aos bons serviços prestados e à fi delidade 
dos motoristas com mais de cinco anos de casa, a Rio Branco está 
preparando uma homenagem especial. 

“Nos dias atuais, atributos como fi delidade, compromisso, hon-
ra, honestidade, generosidade e reconhecimento, estão cada vez 
mais escassos no meio humano, ao invés de obrigações passaram 

a ser considerados qualidades. Só conseguem reunir tais atributos 
pessoas que com seus atos, por mais simples que sejam, conse-
guem nos cativar e cativar aqueles a quem estão sempre servindo. 
Tenho comigo um simples pensamento que me eleva: “ Se con-
seguirmos ser pelo menos 1% do que desejamos e exigimos que 
nossos fi lhos sejam, seremos eternos vitoriosos”. A vocês, meus 
companheiros de longa jornada, e que, queira DEUS, se alongue 
ainda mais, o sincero agradecimento por fazerem parte da família 
RIO BRANCO e conseguirem reunir todos os atributos acima cita-
dos. Parabéns e vamos que vamos com DEUS”, explica Fábio Majela 
Cunha Garcia, Diretor de Logística e Operações.

empresas e instituições de pesquisa e de ensino, além de importantes 
componentes do agronegócio brasileiro. Entre elas, a distribuidora Rio 
Branco, que fornece combustível para produtores rurais, marcou pre-
sença com estande próprio. 

A feira teve saldo muito positivo para a empresa, a começar pelo 
reforço em sua imagem institucional. A logomarca esteve presente 
tanto na entrada do evento e em frente aos estandes, quanto nos 
banners e faixas. Nosso espaço, diferenciado dos demais, foi estrutu-
rado para atender às necessidades dos visitantes da feira, oferecendo 
não apenas informações, mas também servindo como local de des-

canso, em que era possível fazer uma pausa e tomar água, refrigeran-
te, café etc. Fomos os únicos atentos aos mínimos detalhes. 

A visitação foi grande. O sorriso no rosto, o bom atendimento, a 
disponibilidade de todos, favoreceram a marca Rio Branco. Nosso kit 
do evento, composto por folder, jornal, calculadora ecológica e boné, 
foi muito comentado. Mais pessoas estão tomando conhecimento de 
nosso trabalho social com a FUNDAÇÃO RIO BRANCO, do nosso empre-
endedorismo e solidez. As relações com clientes consumidores de nossos 
produtos e serviços se fortaleceram, além de termos expandido o cadastro 
de consumidores potenciais, possibilitando interações futuras.

HOMENAGEADOS
Colaborador Tempo de serviço
Adriano Soares da Silva 5 anos 
Antenor Ferreira da Silva 10 anos 
Carlos Rosa de Sousa 7 anos 
Divonsir Rodrigues da Silva 9 anos
Donizete Aparecido Quirino 5 anos 
Ednan Márcio Vieira da Silva 9 anos 
Fernando Cardoso 8 anos 
Osvaldino Pereira da Silva 7 anos 
Valdeir Alberto de Sousa 13 anos

O contato com o consumidor final é muito importante, à medida que seus anseios e posicionamentos são melhor expostos diretamente em uma con-
versa franca. Os interesses são colocados na mesa e a busca da negociação que privilegie ambos os lados, traduz a importância deste evento. A imagem 

institucional fortalecida oferece subsídios a um bom relacionamento comercial”. Andressa Santos – Assistente de Comunicação da Distribuidora Rio Branco
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Distribuindo Energias

Fique de Olho

ENERGIA ELÉTRICA
Desligue o ar condicionado do escritório meia hora antes do fim do expe-
diente e durante o horário de almoço. A sala permanecerá climatizada.
No inverno, prefira o ventilador. Quando o ar condicionado estiver em 
uso, mantenha portas e janelas fechadas. Use cores claras na pintura 
de paredes internas e do teto de sua residência. Utilize a iluminação de 
acordo com o tamanho e a finalidade do ambiente. Aproveite a ilumina-
ção natural do ambiente. Durante o verão, mantenha a chave do chuvei-
ro na posição “verão”. Faça o degelo de sua geladeira periodicamente. 
Não deixe transformadores (ex: 110/220) ligados na tomada desneces-
sariamente. Mesmo fora de uso, eles consomem energia.

ÁGUA
Feche a torneira ao escovar os dentes e ao fazer a barba. Conserte os 
vazamentos o quanto antes. Mantenha a torneira fechada ao en-
saboar as louças. Deixe as roupas de molho para remover a sujei-
ra mais pesada e utilize esta água para lavar o quintal. Não use 
mangueira para limpar a calçada, use uma vassoura. Evite lavar o 
carro durante a estiagem, se necessário, use balde e pano, nunca 
a mangueira. Não deixe a torneira pingando, sempre que neces-
sário, troque o courinho, que se desgasta com o uso, a perda por 
vazamento em torneiras é muito grande e, geralmente, imper-
ceptível.

Economia além do bolso

Conheça o SPED
O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED foi criado 

em 2007 pelo Governo Federal. Desde então, vem causando uma 
revolução no sistema de escrituração das empresas, mexendo 
com a cabeça de seus administradores e contadores.

Os principais objetivos do SPED são:
• Integrar, padronizar e compartilhar informações contábeis e fiscais; 
• Uniformizar e racionalizar as obrigações acessórias para os 
contribuintes, permitindo a transmissão única de obrigações distintas;
• Combater a sonegação fiscal, tornando mais rápida e célebre a 
identificação de atos ilícitos.

O funcionamento do SPED teve início com a implantação das NF-e 
(Nota Fiscal Eletrônica), NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) e 
CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico – em desenvolvimento). 
A partir da geração destes documentos de forma eletrônica, a Receita 
Federal instituiu as escriturações digitais, contábil e fiscal. São três os 
tipos de escrituração: Digital, Contábil, Fiscal e recentemente a de PIS/
COFINS, que começa a vigorar a partir de abril de 2011.

SPED Contábil ou ECD (escrituração contábil digital): É a 
transmissão dos seguintes livros:  I - livro Diário e seus auxiliares; II 
- livro Razão e seus auxiliares; III - livro Balancetes Diários, Balanços 
e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles 
transcritos em formato digital. Estão obrigadas a adotar a ECD as 
sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-
tributário diferenciado e sujeitas à tributação do Imposto de Renda 
com base no Lucro Real, sendo que as sociedades simples e as 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional estão dispensadas desta obrigação.

SPED Fiscal ou EFD (escrituração fiscal digital): A EFD é um 
arquivo digital constituído por um conjunto de escriturações de 

documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos 
das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
bem como de registros de apuração de impostos referentes às 
operações e prestações praticadas pelo contribuinte. 

SPED Fiscal-PIS/COFINS (NOVO): A EFD-PIS/Cofins é o arquivo 
digital a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado 
na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos 
regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo. A escrituração 
das contribuições sociais e dos créditos será efetuada de forma 
centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 
Estão obrigadas a apresentar a EFD-Pis/Cofins a partir de 2011 as 
pessoas jurídicas sujeitas a acompanhamento econômico-tributário 
diferenciado e sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com 
base no Lucro Real. Demais empresas tributadas pelo Lucro Presumido 
ou arbitrado também serão obrigadas a apresentar a EFD-Pis/Cofins a 
partir de 1º de janeiro de 2012.

O descumprimento destas obrigações pode acarretar sérios 
prejuízos para as empresas, uma vez que a multa imposta pela não 
entrega delas é de 5 mil Ufemgs, que equivalem a R$10.906,50. 

Os investimentos iniciais para as empresas que não possuíam 
um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistemas 
Integrados de Gestão Empresarial, no Brasil) também podem 
ser significativos, uma vez que terão de adquirir ou desenvolver 
internamente um sistema que gere as informações no formato exigido 
pela Receita Federal.

Apesar dos gastos mencionados no parágrafo anterior, o SPED 
tende a trazer uma série de benefícios para as empresas:

Melhora nos controles internos, devido à necessidade de melhorias 
nos sistemas informatizados;

Redução das contingências causadas por erros na emissão de 

documentos fiscais manuais ou quando do imput destes no sistema 
de escrituração. Tanto a EFD quanto a ECD passam por um sistema 
validador antes de serem transmitidas. Este sistema faz uma varredura 
nos documentos e identifica erros na escrituração de cada um deles, 
permitindo ao usuário a possibilidade de regularizá-los em tempo 
hábil, antes de enviar as informações para o fisco; 

Diminuição da concorrência desleal entre empresas do 
mesmo segmento, motivadas por sonegação ou atos ilícitos. Com 
obrigatoriedade de envio das EFD e ECD, as receitas federais e estaduais 
terão todas as informações necessárias para uma fiscalização mais 
efetiva e em tempo real, inibindo qualquer tipo de sonegação que 
prejudique uma concorrência sadia entre as empresas.

E o SPED não para por aí, estão em fase de desenvolvimento o e-Lalur 
e a central de Balanços,  além de mudanças como:  obrigatoriedade 
de relacionar todos os documentos fiscais cancelados/inutilizados em 
registro específico; redução no prazo para cancelamento das NF-e na 
origem de 180 horas para 24 horas, sendo necessária a confirmação 
do recebimento pelo destinatário, dentre outras que podem  ser 
encontradas no site do SPED (http://www1.receita.fazenda.gov.br/
Sped/)

Com essas dicas, você também ajuda a poupar os recursos do planeta:

Fabrício C. Macedo,
Gerente Contábil  da 
Distribuidora Rio Branco

*Fontes: www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/
e Revista Minaspetro, nº 26 – fevereiro 2011
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Energias em Ação

Ação Esportiva A Todo Vapor
Fundação Esportiva

A Fundação Rio Branco, que desde 2003 apoia e incentiva ativi-
dades desportivas em ações voltadas para a motivação de crianças e 
adolescentes, tem desenvolvido seu trabalho de integração brilhan-
temente. No último bimestre, seus participantes foram destaque em 
eventos na região. 

O Primeiro Festival de Jiu-Jítsu aconteceu no dia 27 de 
fevereiro, no ginásio poliesportivo do SESC Araxá, das 8h às 
13h. O evento, assistido por cerca de 400 pessoas, contou com 
participação de duzentos atletas de Araxá, com idade varian-
do entre 4 a 15 anos. O objetivo foi incentivar a prática des-
portiva do Jiu-Jítsu e promover a integração entre os atletas 
participantes. Os meninos da Fundação Rio Branco, associados 

ao projeto Tatame de Ouro, participaram do Festival, obtendo 
excelentes resultados: sete medalhas de ouro, sete de prata e 
nove de bronze. 

 Em 12 de março, às 8h, teve início, com abertura solene, a 
Copa Rio Branco de Futsal Infantil, que chegou à sua terceira edi-
ção. Competição que já se tornou tradicional no calendário espor-
tivo de Araxá, o evento é uma realização da Fundação Rio Branco 
em parceria com o Serviço Social do Comércio do Município. Com 
o objetivo de incentivar a prática do futsal, apoiando futuros atle-
tas, também tem como meta a integração de alunos das equipes 
participantes. 

A competição deste ano contou com participação de 48 equipes, 

distribuídas nas categorias: Pré-Mirim Masculino, Mirim Masculino, In-
fantil Feminino, Infantil Masculino, Infanto-Feminino e Infanto-Mas-
culino, reunindo um total de 576 atletas. Os jogos aconteceram aos 
sábados, a partir das 8h, no ginásio poliesportivo do SESC Araxá. A 
sequência de jogos seguirá até o dia 18 de junho de 2011.

Além deste evento de duração estendida, a Fundação Rio Branco 
dará sequência, durante este semestre, em seus projetos fixos: Bra-
çadas do Futuro, Bola de Gude, Tatame de Ouro, Sonho Verde, Dançart  
e Tocando a Vida. 

No segundo semestre, outros eventos estarão em destaque: Pas-
seio Ciclístico Solidário e Sorriso de Criança, projetos que completarão 
seu quarto ano consecutivo.
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