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Disponibilizaremos o acesso a esta apresentação 
completa e geração de certificado eletrônico de 
participação

Preencha a ficha recebida 
com letra bem legível

Não precisa copiar as informações dos slides



antes...



Antigamente:

Gestão por dados
e por papel



Conteúdo quantificável e que por si só não transmite 
nenhuma conclusão.

DADOS

Exemplo: No relatório de vendas de uma empresa, foi 
obtido o dado de que ela realizou um total de vendas no 
mês de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

O que isso significa?



SPED



Prevenção a possíveis sonegações, 
fomentando aumento na arrecadação

SPED

Afinal, para quê SPED ?





INFORMAÇÕES

Exemplo: meta de vendas de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 
reais), para pagar suas contas, funcionários etc.

Concluímos que a empresa não obteve o volume de 
vendas necessário à manutenção de suas atividades.

É o resultado do processamento 
dos dados. Ou seja, os dados foram analisados e 
interpretados sob determinada ótica, e a partir dessa 
análise se torna possível qualificar esses dados. 

DADOS PROCESSAMENTO INFORMAÇÃO



Meta Atingido
Faltou
atingir

800.000,00 500.000,00 300.000,00

INFORMAÇÕES

Elementos visuais facilitam a compreensão
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Integração eletrônica



Integração eletrônica



SPED





“um gestor competente hoje, é aquele com habilidades igualmente fortes 
para fazer diagnósticos do momento e desenvolver pontos de vista sobre 
o futuro."

Jordi Canals
Reitor da escola 
de negócios 
espanhola IESE 
Business School
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Computador Internet



CLOUD





Acesso fácil a 
internet por celular







Surgimento 
da Internet



Surgimento 
da Internet



Surgimento 
da Internet



Onde estão as informações da internet ?



Internet: computadores interligados



Exemplo de Data Centers



Suécia - Lulea



Suécia - Lulea



Brasil e a Cloud



IBOPE Nielsen Online



IBOPE

Brasil e a Cloud





Brasil e a Cloud



Brasil e a Cloud







Marketing tradicional



Marketing de Mídia Social





link:http://www.seusitecom.br

Nº de Links de entrada 
para
sua página que o 
Google
encontrou

Dica



IPAD, IPHONE

Dica



Dica



Brasil e a Cloud



Brasil e a Cloud



Enquanto países europeus já têm a tecnologia há quase dois anos, 
o Brasil se prepara para implantá-la

Na teoria, o serviço 4G deverá oferecer uma conexão 
com velocidades impressionantes: no mínimo, 100 megabits por segundo -
ou seja, 100 vezes mais rápido que o teórico 1 megabit do 3G.

Brasil e a Cloud



Por que será que os 
modelos mais antigos 
baratearam 
sensivelmente?

Você sabia que em 2011 a Microsoft comprou a SKYPE por US$ 8,5 bilhões ?

VIDEOCHAMADA

Por que os modelos mais 
novos estão vindo com 
câmera frontal ?



skype FaceTime

Maior conforto nos serviços que hoje tem melhor performance através da banda larga fixa.

Cloud



Cloud



Cloud



Maior estabilidade nas VideoChamadas e VideoConferências

Cloud



Internet populariza

Receita Federal 
moderniza

Eles também 
usam a Cloud





iCloud



iFisco



Impactos iFisco



Impactos iFisco



Impactos iFisco



Impactos iFisco



Desenvolvido pela Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina





Em apenas 3 meses: 



Checa a partir do código de barras 
do produto, a tributação registrada 
no emissor de cupom fiscal (ECF), 
com uma base de dados residente 
com quase 120 mil itens, com a 
tributação correta pela legislação 
estadual.

Sistema verifica cada item comprado.



Tributação menor

Exemplo:

Cadastros irregulares que resultam

Carnes Bovinas – Alíquota de ICMS 12%

redução de base de cálculo prevista para 
carnes e miudezas de aves, suínos, ovinos, 
caprinos e coelhos

Alíquota de ICMS 7%



Responsabilidade Solidária



Previsível em virtude do cenário tecnológico que vem se formando



Esperar até o fim do ano comprometendo o caixa da empresa, força a 
usar desconto de duplicatas, comprometendo a lucratividade.



Impactos iFisco

A partir de 03/02/14, o contribuinte não optante pelo Regime do Simples Nacional que seja 
emissor de NF-e estará obrigado a emissão da MDF-e nas operações interestaduais de 

transporte de bens ou mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e, realizado em 
veículo próprio, arrendado ou mediante contratação de transportador autônomo.

Cuidado Peso 
Produto no cadastro !







Sistema baseado na tecnologia de 
Identificação por Radiofreqüência
(RFID)  e outras de comunicação 
sem-fio relacionadas, visa estabelecer 
um padrão único para implementação 
de Identificação por Radiofreqüência a 
ser utilizado em produtos e 
documentos fiscais em circulação pelo 
país, prevê, ainda, a estruturação de 
serviços de rastreamento e verificação 
de autenticidade.

SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO,
RASTREAMENTO E AUTENTICAÇÃO

DE MERCADORIAS



AMPLITUDE ATUAL DO PROJETO



















A NFC-e foi lançada nacionalmente em novembro de 2013

Oferecer nova alternativa para os 
documentos fiscais que registram 
operações em que o destinatário 
seja consumidor final.

Alternativa totalmente eletrônica para 
o controle e fiscalização do varejo.



O que é a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)?

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é um documento 
de existência apenas digital, emitido e armazenado 
eletrônicamente, com o intuito de documentar as operações
comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicilio 
o consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e 
sem geração de crédito de ICMS ao adquirente.

Para as demais operações, o contribuinte deverá utilizar a nota 
fiscal eletrônica modelo 55 (NF-e).

Dúvidas:



Impressoras
Não Fiscais

INTERVENÇÃO TÉCNICA

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Mapa Resumo

Leitura e
Redução

Lacre ECF
Papel comum

não certificado

Uso tecnologia mobilidade

Expansão fácil de pontos de venda

Vantagens NFCe
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Com Obrigatoriedade

4 sistemas distintos de autorização operando

NFC-e

SEFAZ

SEFAZ 

VIRTUAL

SEFAZ

SEFAZ

Adoção da NFC-e de acordo com cronogramas 
e critérios a serem estabelecidos pelas 
Unidades Federadas participantes do projeto.

Com SAT - CFE

S@T

S@T



Impressão do

extrato S@T CF-e

Retorno do CF-e

Autenticado pelo S@T

Envio dos dados 

de venda através 

do arquivo XML





Comprovantes NFCe



A SEFAZ disponibilizou emissor gratuito da NFC-e?

Não. O Fisco tem prestado orientações técnicas a entidades que 
demonstraram o interesse em desenvolver uma solução gratuita, 
mas cujas políticas de uso são de responsabilidade exclusiva do 
próprio desenvolvedor.

Posso utilizar o emissor gratuito da NF-e para emitir 
NFC-e?

Não. Considerando as peculiaridades do varejo, o 
emissor gratuito da NF-e não está preparado para emitir a 
NFC-e.

Dúvidas:



Em que condições posso cancelar uma NFC-e?

Somente poderá ser cancelada a NFC-e previamente autorizada e 
desde que ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do 
estabelecimento. O prazo máximo para cancelamento de uma NFC-e 
é de até 24 horas após a concessão da autorização de uso.

Dúvidas:

Mais informações: 

Manual de Orientação do Contribuinte (MOC), disponível no Portal Nacional da 
NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br)











Necessidade equipe pronta



Alta Administração, DP, RH, Fiscal, Contábil e Financeiro e Operacional

Necessidade equipe pronta



Necessidade equipe pronta

SPED





Rede segura



Rede segura



Rede segura



Antivírus



Backup Seguro



Espaço em Disco



Banco de Dados



Internet



Era PC x Era Cloud



Apoio:

Alexandre Neves - palestras@alterdata.com.br

Realização:

Repres. A & C Automação

Rua Bancário Rady Gusmão do 

Nascimento, 700 Loja 105 – Jatiúca

maceio@alterdata.com.br

(82) 3317-9092

Rua Dona Tereza de Azevedo, 1526

Pinheiro - Maceió/AL - crcal@crcal.org.br

(82) 3194-3030

XII Encontro Alagoano
de Contabilidade



TERESÓPOLIS - RJ

25 anos



Entrada Principal



Universidade

Corporativa


