
nota fiscal eletrônica

Em fase de testes, as notas fiscais eletrônicas prometem revolucionar as

transações comerciais de toda a cadeia de abastecimento
Maria Lúcia D'Urso

Começa a ganhar força no País uma tecno-
logia que promete revolucionar as formas das
transações comerciais entre as empresas. E,
muito mais que isso, massificar ainda mais o
uso da Internet no Brasil, com o envio de da-
dos sigilosos. Trata-se da Nota Fiscal Eletrôni-
ca, arquivos eletrônicos com assinatura digital
e validade fiscal, que substituirão os documen-
tos em papel tradicionais. Os impactos da tec-
nologia no mercado nacional foram um dos
temas discutidos durante o seminário "Gestão
Eletrônica de Conteúdo e Documentos", pro-
movido, em maio, pelas revistas Tl Inside e Te-
letime.

Aprovada em setembro do ano passado pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária (Con-
faz), a nota fiscal eletrônica está sendo testa-
da atualmente por 19 empresas dos mais vari-
ados setores da economia. Entre elas estão a

Wickbold, a Volkswagen, a Souza Cruz e a Te-
lefónica. A previsão da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo é que o projeto de
implantação da NF-e entre em fase operacio-
nal em agosto deste ano. "A nossa meta é
receber, nos próximos dois anos, 30 milhões
de notas fiscais eletrônicas mensais", afirma
Newton Oller diretor adjunto e líder do Projeto
da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria da Fa-
zenda do Estado de São Paulo. Hoje circulam
no Estado de São Paulo aproximadamente 60
milhões de documentos em papel.

A Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, um dos órgãos que está participando
do projeto piloto de implantação da tecnologia,
vem se estruturando internamente e tecnolo-
gicamente para operar com os arquivos ele-
trônicos. Por enquanto, sua capacidade de re-
cepção de notas fiscais eletrônicas gira em tor-
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no de 340 mil documentos. Entretanto, no.
segundo semestre deste ano, quando o proje-
to entrar em fase operacional, esse número
deverá saltar para três milhões. A previsão do
órgão para 2007 é emitir aproximadamente 10
milhões de documentos eletrônicos.

O projeto de nota fiscal, no entanto, não é a
primeira mostra do pioneirismo e ousadia do
Brasil no ambiente digital. Prova disso, é nos-
so sistema de votação eletrônica, a declaração
de IR via Internet e o elevado grau de digitali-
zação das operações bancárias. Estima-se que
atualmente 88% das operações bancárias não
são presenciais.

[ F i m d o s e r r o s ]
Os atrativos da tecnologia para as empresas

são muitos. Além de eliminar a montoeira de
papéis que circula nos escritórios, ela facilita

as transações de negócios, a administração e
o armazenamento dos documentos. Para os
compradores de mercadorias, especificamen-
te, as vantagens das notas fiscais eletrônicas
são a eliminação dos erros de digitação na
recepção de mercadorias e a possibilidade de
planejar melhor a logística de entrega de pro-
dutos. "A NF-e facilitará os negócios e incen-
tivará o relacionamento eletrônico em toda ca-
deia de abastecimento", assinala Newton Ol-
ler, diretor adjunto e líder do Projeto da Nota
Fiscal Eletrônica da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo.

O maior apelo comercial dos arquivos digi-
tais, no entanto, é a redução de custos. Se-
gundo estimativas da Associação Brasileira de
e-Business, a nota fiscal eletrônica enxugará
os gastos dos processos de emissão de no-
tas em cerca de 3%. A economia se justifica
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Newton Oller,

da Secretaria da Fazenda do

Estado de São Paulo, espera

que o Estado receba, nos

próximos dois anos, 30 milhões

de notas fiscais eletrônicas

porque, ao invés de manterem por cinco anos
cinco cópias de notas fiscais em papel, guar-
darão apenas um arquivo eletrônico.

As vantagens das notas fiscais eletrônicas
para o Fisco são ainda mais significativas.
"Como todas as operações estão registradas
eletronicamente e certificadas, haverá uma
diminuição da sonegação e aumento da arre-
cadação", enfatiza Oller. Isso será possível
porque o órgão poderá fazer o cruzamento
eletrônico das informações e aprimorar os con-
troles fiscais.

A tecnologia deverá causar impactos po-
sitivos na gestão da informação fiscal do
setor atacado distribuidor. "Será uma mu-
dança de paradigma, porque as empresas
terão de acostumar-se com o mundo digi-
tal, sem papel, e com um novo tipo de fisca-
lização de suas operações", argumenta Lu-
dovino Lopes, sócio-diretor da consultoria
Menezes & Lopes.

De acordo com o consultor, entre as vanta-
gens da NF-e estão a maior
agilidade nas transações co-
merciais e a redução de cus-
tos de emissão e armazena-
mento de notas fiscais. Ele
acredita que as áreas de
maior potencial de uso, e rá-
pida implementação, são a
de vendas entre a indústria
e o atacado e, na outra pon-

ta, entre o atacado e os varejistas. "A logística
de distribuição ganhará rapidez e o tratamento
interno da informação integridade, credibilidade e
velocidade. Tudo isso somará pontos no uso da
nota eletrônica", opina Lopes.

[ O b s t á c u l o s ]
Benefícios à parte, o uso da Nota Fiscal Ele-

trônica no Brasil ainda esbarra em alguns obs-
táculos. O principal deles, sem dúvida, é o alto
custo de implantação. De acordo com Oller, os
investimentos para a adoção da tecnologia es-
tão na faixa de R$ 300 mil a R$ 3 milhões. Es-
sas verbas são necessárias porque para emitir
os documentos eletrônicos as companhias pre-
cisam fazer alguns ajustes internos. Um deles é
a adaptação de seus sistemas corporativos para
rodar com o software de certificação digital. Além
disso, precisam bancar também com os custos
dos testes de homologação. Daí se deduz que,
a curto prazo, a tecnologia ainda será privilégio
apenas das grandes empresas.
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No entanto, a Secretaria da Fazenda do Es-
tado de São Paulo já está tomando suas pro-
vidências para estender o uso dos arquivos
eletrônicos também para as pequenas e mé-
dias empresas. A ideia do órgão é fornecer,
no segundo semestre deste ano, um softwa-
re gratuito de certificação para esse nicho
de mercado. "Isso barateará significativa-
mente os custos de implantação, incentivan-
do as empresas menores a substituir as no-
tas fiscais em papel para arquivos eletrôni-
cos", argumenta Oller.

Outra barreira que as empresas deverão en-
frentar para popularizar o uso da NF-e é a
mudança de cultura. Afinal, não é nada fácil
passar de uma realidade toda baseada em
documentos em papel para um cenário virtual,
calcado em documentos digitais, que atendem
aos requeisitos definidos na Medida Provisória
2200, da Presidência da República.

Algumas empresas de Tl estão disponibilizan-
do serviços de implantação de NF-e. Uma de-
las é a Polics - Politec Consulting Services. "A
nossa meta é dar suporte aos nossos clientes,
usuários do sistema de gestão SAP, em todas
as fases do projeto de implantação dos arqui-
vos eletrônicos", salienta Alexander Schmitz-
Kohlitz, sócio-diretor da empresa. Além de con-
verter todos os documentos em papel para o
formato XML, a Polics se encarrega de rece-
ber os documentos em lotes, de certificá-los e
de enviá-los para a Receita Federal.

[ Experiência de sucesso ]
Algumas empresas brasileiras resolveram con-

ferir de perto os benefícios dos documentos digi-
tais. Uma delas é a Wickbold, fabricantes de pães.
Desde abril deste ano a indústria está testando a
NF-e nas operações de transferência de mercado-
rias entre filiais e na remessa e retorno de vendas
ambulantes. Por precaução, a indústria manteve em
circulação as notas fiscais em papel, paralelamen-
te aos testes dos documentos eletrônicos.

O projeto de implantação da nota fiscal eletrônica
está absorvendo recursos da ordem de R$ 400 mil
em infra-estrutura de hardware e sofware. Diante
dos benefícios que a empresa está proporcionan-
do, em apenas um mês de testes, Carlos Alberto
Pinto, gerente de controladoria da Wickbold, acre-
dita que o retorno desses investimentos acontece-
rá em cerca de 20 meses. "Pelos resultados que
estamos alcançando temos certeza que atingire-
mos nossas metas, que são reduzir os custos de
emissão de notas fiscais, eliminar os erros de digi-
tação e melhorar a logística", argumenta Pinto.

Uma das aplicações da tecnologia na Wick-
bold são as vendas realizadas via SAC, proces-
so que se tornou muito mais rápido com o em-
prego dos documentos eletrônicos. Hoje o cli-
ente liga, solicita a mercadoria que deseja e,
imediatamente, concretizamos a venda, envian-
do-lhe, por e-mail, um arquivo eletrônico. "A ex-
periência com a NF-e foi tão bem-sucedida que
pretendemos estender o seu uso em todas nos-
sas operações", conclui Carlos Alberto Pinto.
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