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Após a popularização da nota fiscal eletrônica com a adesão de 680 mil empresas e a emissão 
de aproximadamente 3,3 bilhões de documentos, a preocupação agora é a busca pela gestão 
eficiente da informação e a melhora na qualidade das informações fiscais. Empresas que antes 
compravam software para manter o controle fiscal interno estão procurando soluções "na 
nuvem", nas quais as informações são processadas em centros de dados externos que prestam 
serviços de hardware e software. 
 
Para atender a demanda, os fornecedores se associaram ou formaram novas empresas. O 
grupo TBA, que em 2008 criou a NFe do Brasil para atender o mercado fiscal, adquiriu neste 
ano a Benner Sistemas, especializada em software de gestão empresarial, criando a Globalweb 
Outsourcing. O foco é a oferta de soluções "na nuvem" incluindo hospedagem, consolidação de 
servidores e processamento de sistemas. Uma das vantagens do modelo é o pagamento das 
horas de uso de determinado programa ou serviço. Outra parceria da NFe foi com a McBenner 
Consultoria para a venda de solução de Sistema Público de Escrituração Digital (SPEED) e 
recuperação de tributos para médias e grandes empresas. A NFe espera crescer entre 20% e 
30% até 2012, afirma o presidente, Antonio Gesteira. 
 
Tradicional no segmento de notas fiscais eletrônicas, a Mastersaf, foi adquirida neste ano pelo 
grupo Thomson Reuters que também absorveu a divisão de software da Alliance, consultoria 
especializada em inteligência fiscal e governança. 
 
A Sonda Software, do grupo chileno Sonda, firmou uma parceria com a Microsoft para oferecer 
a plataforma de serviços Azure. "A vantagem desse modelo é a garantia do armazenamento 
seguro, centralização dos arquivos e acesso fácil posterior à informação que fica em um único 
repositório", explica o vice-presidente Eduardo Borba. A empresa tem 550 clientes e 60% 
dessa base demandam novos projetos derivados de soluções fiscais de nota fiscal eletrônica e 
escrituração digital. A Sonda Software espera dobrar o número de clientes que adotam o 
modelo de Business Process Outsourcing (BPO) que terceiriza o processo de apuração dos 
dados fiscais. 
 
Além dos serviços terceirizados, outra demanda é por sistemas de validação de dados. A 
escrituração digital deixou as empresas muito mais expostas à fiscalização, por isso o cuidado 
em melhorar a qualidade dos dados entregues ao fisco. De acordo com o gerente de soluções 
da Mastersaf, Paulo Sidney, outra boa oportunidade é a oferta de produtos para a emissão de 
notas fiscais de serviços em prefeituras. A Mastersaf tem 200 municípios clientes e espera 
dobrar esse montante até o ano que vem. 
 
A validação tributária e a melhora na qualidade de informações fornecidas ao Fisco exigem 
softwares específicos. "As iniciativas de isenção fiscal do governo para obras da Copa e 
regimes tributários especiais para o pré-sal são complexos. São necessárias ofertas de 
sistemas que cubram essas informações e pessoas qualificadas para fazer o registro correto do 
produto", explica Lourival Guimarães Vieira, diretor de marketing e vendas da Sispro. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 out. 2011, Especial Escrituração 
digital, p. G2. 
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