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Central de Custódia de
Documentos Eletrônicos vai
fornecer estrutura para clientes

Carlos Eduardo Valim
cvalim@brasileconomico.com.br

Aproveitando a massificação do
discurso sobre computação em
nuvem entre os profissionais de
tecnologia da informação, a Cen-
tral de Custódia de Documentos
Eletrônicos (CCDE) nasce para
aproveitar um nicho de mercado
que se abriu recentemente com a
obrigatoriedade de as empresas
emitirem nota fiscal eletrônica.

A empresa foi montada para
atuar completamente como uma
provedora de serviços de nota
fiscal, sem instalar nenhum sis-
tema nos clientes, diferente das
ofertas que apareceram no mer-
cado. O modelo é o de uma câ-
mara de compensação, em que a
CCDE fará o papel de interme-
diária entre o emissor, as secre-
tarias da Fazenda e o destinatá-
rio, podendo armazenar em seu
data center as notas digitais dos
clientes pelo tempo que as regu-

lações requerem, podendo che-
gar a 10 anos para empresas com
ações negociadas nos Estados
Unidos e sob o regime da lei
Sarbanes -Oxley. “Devemos co-
brar por documento. Pode ser só
a distribuição ou também a
guarda do documento. Para as
empresas pequenas, cobraremos
uma taxa mensal e podemos até
emitir a nota para elas, apesar de
este não ser o nosso foco”, afir-
ma o diretor e sócio da CCDE,
Flavio Richieri .

A partir do primeiro dia deste
mês, o quinto lote de setores pas-
sou a ser obrigado a emitir apenas
notas eletrônicas, incluindo o ca-
feeiro, de bebidas alcoólicas, fri-
gorífico e o comércio atacadista.

Plano de negócios
Segundo o também diretor e só-
cio Renato Lui, ele e Richieri per-
ceberam a demanda por uma
empresa com esse modelo de ne-
gócios e buscaram financiamen-
to. Um grupo de investimento,
que não se identificou, aprovou o
projeto e liberou capital de US$ 3
milhões no primeiro ano para a

montagem de um data center e
uma central de atendimentos.

O objetivo é faturar US$ 5 mi-
lhões nos primeiros 12 meses e
depois triplicar o valor no segun-
do ano. A meta é, já no terceiro
ano, chegar próximo dos US$ 50
milhões. A estratégia inicial é a de
buscar um grande cliente por se-
tor, que terá condições especiais
de custos, para servir como caso
de referência para o modelo de
negócios em nuvem. ■

Em abril, mais
um lote de
setores passou
a ser obrigado
pelo Ministério
da Fazenda a
emitir notas de
forma digital

Empresa nasce para gerenciar
nota fiscal eletrônica

■ QUANTIDADE

1milhão

Volume mensal de notas das
empresas que mais emitem

■ OBRIGATÓRIO

240mil

Número de empresas que
entram no lote de abril

O aço é tão importante, que a Gerdau não apenas recicla: transforma. 
9 de abril. Dia Nacional do Aço.

150 latas de conserva

20.000 grampos

400 tampinhas

400 pregos

4.000 clips
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Como uma das maiores recicladoras mundiais, a Gerdau retira das cidades, todo ano, 
milhões de toneladas de sucata. A mesma dedicação com que produzimos o aço, colocamos 
também na reciclagem. E é assim há mais de 100 anos. Porque, para a Gerdau, produzir aço 
é transformar a vida das pessoas. ���� � � � � � 	 � 
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software voltado para gestão em-
presarial. Segundo Kaj van de Loo,
vice-presidente sênior mundial da
SAP para as áreas de plataformas e
serviços sob demanda, a compa-
nhia prevê vários lançamentos na
área de computação em nuvem.

De acordo com André Pe-
troucic, diretor da linha SAP
BusinessObjects no Brasil, a
tendência é que as pequenas e
médias adotem sistemas desse
tipo, enquanto as grandes vão
mesclar os dois modelos: o que
mantém os dados armazenados
em “casa” e aquele que coloca
as informações “nas nuvens”.

Enquanto isso, a Microsoft
também prepara um lançamento
na área de computação em nu-
vem voltado para o mercado cor-
porativo no Brasil para a próxima
segunda-feira. A empresa não dá
detalhes sobre os novos serviços,
mas afirma apostar, assim como
a SAP, em um modelo híbrido, no
qual o software tradicional e os
sistemas alugados irão coexistir.

Larry Ellison, presidente
mundial da Oracle, outra gigante
do setor de TI, também não pre-
tende ficar de fora da tendência.
O executivo declarou recente-
mente que tem o objetivo de ofe-
recer versões “em nuvem” da li-
nha completa de software da em-
presa, mostrando a intenção de
abocanhar os clientes interessa-
dos nos benefícios oferecidos
pela computação em nuvem. ■

Text Box

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2010,  Primeiro Caderno, p. 7.
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