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RESUMO 

Cada vez mais a Tecnologia da Informação é utilizada na sociedade e inclui-
se no contexto organizacional privado, estatal ou do terceiro setor. Ferramentas 
tecnológicas ou baseadas em tecnologia são criadas com o objetivo de agilizar, 
automatizar, controlar e fiscalizar processos. Estas tecnologias geram impactos nas 
áreas que permeiam sua utilização e o presente estudo tem o objetivo de investigar 
o processo de implantação da ferramenta e os impactos tecnológicos decorrentes da 
Nota Fiscal Eletrônica nas empresas. Para isto, foram realizados estudos de casos 
em três empresas emissoras e receptoras de Nota Fiscal Eletrônica, em uma 
consultoria fornecedora de sistema de informação emissor/receptor de Nota Fiscal 
Eletrônica e em uma Secretaria de Fazenda Estadual. A coleta de dados foi 
realizada com representantes das organizações, através de questionários 
eletrônicos. Conclui-se que é esperado, pelas organizações investigadas, que a 
ferramenta gere os benefícios propostos pela Administração Tributária. Entretanto, 
estes ainda não foram identificados e tampouco identificou-se a utilização de 
metodologias com o intuito de identificá-los. Além disso, o principal impacto 
encontrado foi a necessidade de melhor preparo e qualificação técnica das pessoas, 
seguido pela redução dos custos de impressão e de aquisição de papel.

Palavras-chave: Nota Fiscal Eletrônica; Impactos Tecnológicos; Tecnologia da 
Informação. 



ABSTRACT 

Increasingly, the Information Technology is used in the society, including the 
private, public and third sector organizational context. Technological tools are created 
in order to speed, automate, control and monitor processes. These technologies 
generate impacts on areas that permeate their use and the objective of this study is 
to investigate the implementation process of the Eletronic Invoice and the impacts 
arising from this technological tool in companies. For that, case studies have been 
conducted in three companies that emit and receive Eletronic Invoice, in a 
Information System consultancy, that provides softwares of Eletronic Invoice, and in 
a State Tax Department. Data collection was performed with organizations 
representatives through electronic questionnaires. The study concludes that it is 
expected, by the investigated organizations, that the tool reaches the benefits offered 
by the Tax Administration. However, these benefits have not been identified yet and 
neither have the use of methodologies in order to identify them. Moreover, the main 
impact found was the need for better training and participant´s technical qualification, 
followed by reducing printing costs and paper purchase. 

Key-words: Electronic Invoice; Technological Impacts; Information Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

O ambiente competitivo em que as organizações se encontram exerce 

diversos tipos de pressões sobre as empresas. A globalização permite que 

empresas fisicamente distante de clientes venham competir com outras próximas, ou 

seja, as fronteiras geográficas cada vez menos delimitam a concorrência no 

mercado. Além disso, a tecnologia, a mídia e a Internet são fontes imensuráveis de 

informação, fazendo com que os consumidores cada vez se tornem mais exigentes. 

Neste caso, entendam-se como consumidores não apenas indivíduos, mas também 

organizações.

Em virtude disto, como Turban et al. (2004) relatam, as organizações devem 

responder às pressões como forma de competição e até mesmo de sobrevivência. 

Porém, respostas tradicionais como corte de custos e pessoal, por exemplo, não são 

suficientes como poderiam vir a ser há algum tempo. 

Neste cenário, o comércio eletrônico (CE) aparece como uma dessas 

respostas contemporâneas. O CE é uma forma de comunicação entre organizações 

baseada em redes eletrônicas, esta ferramenta tem modificado a forma como as 

empresas realizam negócios. Porém, acompanhando a velocidade do avanço da 

tecnologia e do ambiente empresarial, esta modalidade de comércio também está 

sujeita a ser modificada. Sistemas interorganizacionais, baseados em CE, são cada 

vez mais utilizados, permitindo a redução de custos de transações rotineiras, 

melhoria na qualidade do fluxo de informações através da redução ou eliminação de 

erros, diminuição no tempo de ciclo na realização de transações empresariais, 

eliminação do processamento de papéis e suas ineficiências e custos associados e 

por facilitarem a transferência e o processamento de informações para os usuários.

A Administração Tributária, por sua vez, como forma de fiscalizar as 

transações comerciais desta natureza, não pode deixar de atualizar-se a essas 

mudanças. Para isto, em diversos países do mundo cresce o interesse, a discussão 

e a utilização da ferramenta Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como forma de exercer um 

maior controle sobre este tipo de negociação. Países da União Européia e vizinhos 
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do Brasil, como Argentina e Chile, já adotam projetos de implantação desta 

tecnologia (ENCONTRO..., 2005). 

No Brasil, o Projeto Nota Fiscal Eletrônica faz parte do SPED (Sistema 

Público de Escrituração Digital), do Ministério da Fazenda e Receita Federal, que 

visa promover o uso de certificação digital, além de permitir maior integração do 

Fisco nos três níveis de esfera governamental. 

O projeto NF-e do Brasil tem como objetivo a implantação de um modelo de 

documento fiscal que venha a substituir a emissão do documento fiscal em papel, 

através de arquivos digitais, com autenticidade garantida pela assinatura digital do 

emissor e que permite o acompanhamento, em tempo real, das operações 

comerciais pelo Fisco (SPINETTI, 2008). 

O projeto prevê benefícios para a sociedade, empresas e administração 

tributária. Alguns desses benefícios são: redução de custos relacionados à 

aquisição, impressão e armazenagem do documento fiscal em papel; redução de 

tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira; eliminação de 

digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias; incentivo ao uso de 

relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B); diminuição da sonegação e 

aumento da arrecadação; redução do consumo de papel e a padronização dos 

relacionamentos eletrônicos entre empresas.

Normalmente, o estudo de mudanças organizacionais baseadas no uso de 

novas tecnologias permite o aprofundamento do tema, produz ensinamentos para os 

diversos agentes envolvidos e também considera as dificuldades e os reais 

benefícios encontrados. Em virtude disto, faz-se oportuno um estudo que investigue 

os reais impactos da implantação da Nota Fiscal Eletrônica no ambiente 

organizacional. Neste estudo, entende-se como impactos tecnológicos: as mudanças 

ocorridas em Tecnologia de Informação, técnicas de gestão e processos de trabalho, 

nos produtos, na eficácia organizacional e na qualificação técnica das pessoas. O 

estudo foi realizado no ambiente B2B (business-to-business) de forma exploratória e 

através de estudo de casos múltiplos em cinco organizações.  
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1.2  PROBLEMA 

A problemática da evasão fiscal é presente em todas as esferas 

governamentais no Brasil. A insuficiência de recursos materiais, humanos, 

econômicos e tecnológicos impossibilita a fiscalização efetiva e sistemática das 

transações comerciais. De acordo com o Encontro Nacional de Administradores 

Tributários (ENCONTRO..., 2005), a forma federativa adotada pelo estado brasileiro 

remete à necessidade da busca de maior integração e modernização na 

Administração Tributária do país. Nesta estruturação, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios possuem autonomia política, administrativa e financeira, 

estando suas atribuições, limitações e competências previstas na Constituição 

Federal, que atribui a cada esfera de governo a competência de instituir e 

administrar os respectivos tributos. 

Em países federativos que possuem forte grau de descentralização fiscal, 

como o Brasil, a integração e cooperação entre as administrações tributárias têm 

sido um assunto muito debatido em virtude das rotinas de trabalho, burocracia, baixo 

grau de troca de informações e falta de harmonia entre os dados econômico-fiscais 

dos contribuintes, gerados pela autonomia tributária. Esta configuração faz com que 

o Estado tenha uma imagem de ineficiente e moroso diante da sociedade e cada vez 

tenha mais dificuldades no controle fiscal diante do acirramento do comércio global 

(SPINETTI, 2008). 

Paralelo a isto, a economia globalizada e a velocidade do avanço tecnológico 

fazem com que as empresas diversifiquem sua forma de atuação e busquem 

soluções para as pressões de mercado.

A modernização dos sistemas de informação, a popularização da Internet, a 

pressão tecnológica exercida pelo mercado e o conseqüente avanço do comércio 

eletrônico fazem com que cada vez mais as empresas busquem soluções baseadas 

em Tecnologia de Informação (TI) para expandir seus mercados, otimizar o 

relacionamento com seus clientes e reduzir os custos de transação. 

Neste cenário, o comércio eletrônico se expande a cada ano em proporção 

maior que a capacidade das Administrações Tributárias de fiscalizar este tipo de 

transação. Assim, é criado um imenso desafio às Administrações Tributárias, que 

devem se adequar aos processos de globalização e digitalização do comércio e das 
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transações entre contribuintes. Isto faz com que os custos do Estado para evitar a 

evasão tributária cresçam proporcionalmente ao montante de recursos 

movimentados.

Observa-se o crescimento consistente e elevado do volume de capital 

negociado em transações realizadas por comércio eletrônico na Internet. Tal 

crescimento pode ser observado, por exemplo, analisando-se o Índice B2B Online

(B2Bol), um índice divulgado trimestralmente, criado pela Câmara Brasileira de 

Comércio Eletrônico em parceria com a E-Consulting Corporation, que representa a 

soma dos volumes de transações entre empresa e nos mercados independentes. Os 

dados levantados mostram que em 2007 foi atingida a marca de R$ 492,4 bilhões 

(Gráfico 1).

Gráfico 1 – Crescimento do comércio B2B de 2002 a 2007 
Fonte: Adaptado de Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (2007) 

Este mesmo índice, no primeiro trimestre de 2008, aponta o valor de R$ 186,9 

bilhões, o que cria uma expectativa de evolução do crescimento para esse ano, pois 

se comparado ao mesmo período de 2007, o ano de 2008 já apresenta um 

crescimento de 40% e a projeção até o fim do ano é de R$ 644,5 bilhões (CÂMARA 

BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO, 2007). 

Conforme supracitado, da mesma maneira que as empresas privadas reagem 

às pressões de mercado, a Administração Pública procura responder às pressões 

que sofre. Assim, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal do Brasil lançaram o 
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Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), com o objetivo de utilizar a 

certificação digital para fins de assinatura de documentos eletrônicos. Este projeto 

pretende promover a integração da atuação dos Fiscos, racionalizar e uniformizar as 

obrigações acessórias para os contribuintes e tornar mais célere a identificação de 

ilícitos tributários (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2007). 

Nesse sentido, o governo considera a utilização da Nota Fiscal Eletrônica 

como solução para a tributação eficaz deste tipo de transação comercial. Esta nova 

tecnologia surge como um avanço na otimização do fluxo de informações, maior 

eficácia na tributação e integração aos sistemas de informação empresariais. 

Em virtude da abrangência da ferramenta NF-e e do crescimento contínuo de 

sua utilização, surgem questionamentos que visam investigar os impactos da Nota 

Fiscal Eletrônica nas organizações envolvidas. Acredita-se que tais questionamentos 

possam contribuir para a melhor gestão da adaptação das organizações à Nota 

Fiscal Eletrônica. Portanto, a partir da crescente adesão a esta nova tecnologia, 

torna-se relevante avaliar: quais os impactos tecnológicos oriundos da 
implantação da Nota Fiscal Eletrônica nas empresas?

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

Investigar os impactos tecnológicos decorrentes da utilização da NF-e nas 

empresas.

1.3.2 Específicos 

Para o desenvolvimento do objetivo descrito anteriormente, alguns objetivos 

deverão nortear a pesquisa, sendo eles: 

- Verificar como ocorreu o processo de implantação, seguindo as seguintes 

etapas: decisão, implantação e utilização; 
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- Identificar impactos gerais do processo de implantação, sendo estes: 

desempenho, integração com clientes ou fornecedores; utilização do comércio 

eletrônico; e aumento de arrecadação por parte da Administração Tributária; 

- Identificar impactos tecnológicos oriundos da implantação da ferramenta 

Nota Fiscal Eletrônica; 

 Identificar dificuldades e benefícios encontradas no processo de 

implantação da Nota Fiscal Eletrônica; 

 Identificar dificuldades e benefícios oriundos da implantação da Nota Fiscal 

Eletrônica. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A inovação desperta questionamentos nas diversas áreas do meio acadêmico 

e da sociedade em geral. A nota fiscal eletrônica, como ferramenta em franco 

processo de expansão, ocasionará mudanças internas nas empresas e na forma 

que estas realizam transações comerciais. O impacto desta tecnologia ainda é 

desconhecido e investigar as mudanças que esta ferramenta ocasiona na área 

tecnológica no ambiente organizacional é importante devido ao papel fundamental 

que a área de Tecnologia da Informação vem alcançando nos últimos anos.

 Constatando a tendência de expansão desta tecnologia, esta pesquisa 

pretende, em termos teóricos, contribuir para a ampliação do espectro de 

conhecimento em torno da NF-e que, por ser uma tecnologia nova, possui estudos 

incipientes. Almejando, então, contribuir para a compreensão desta inovação 

tecnológica.

Em termos práticos, esta pesquisa pretende contribuir para o melhor 

entendimento do processo de adesão à NF-e e às mudanças que esta solução 

exerce nas organizações. Espera-se que o produto deste estudo possa contribuir 

para o enriquecimento de uma reflexão mais embasada acerca da NF-e, entendida 

como uma solução promissora para a Administração Tributária brasileira. 

O produto final da pesquisa proposta deverá enriquecer o campo teórico-

empírico desta área de conhecimento, possibilitando o desenvolvimento de novas 

pesquisas e futuras comparações de resultados na administração.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, serão apresentados conceitos que se relacionam diretamente 

com a temática pesquisada, a NF-e. Sendo assim, serão abordados, a seguir, os 

seguintes temas: tecnologia da informação – em virtude da natureza da NF-e; 

sistemas de informação – responsáveis pela criação, transmissão e recepção dos 

arquivos digitais de NF-e; sistemas ERP seus impactos – haja visto a utilização 

deste tipo de sistema, integração à NF-e e estudos de impactos desta ferramenta de 

TI; comércio eletrônico – ambiente eletrônico em que a NF-e é utilizada; e os 

sistemas interorganizacionais – sistemas de informações utilizados no ambiente de 

comércio eletrônico para troca de informações e integração entre empresas. Estes 

temas servirão de subsídios para o desenvolvimento da presente pesquisa.  

2.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Atualmente, segundo Turban et al. (2004), quase todas as empresas públicas 

ou privadas utilizam diversos tipos de tecnologia da informação, inclusive o comércio 

eletrônico, como suporte às suas operações. De forma superficial, “a soma de todos 

os sistemas de computação usados por uma empresa é chamada de Tecnologia da 

Informação (TI)” (TURBAN et al., 2004, p. 27). 

A massificação da TI ocorre porque esta se tornou o principal facilitador das 

atividades empresariais. A TI é catalizadora de mudanças na estrutura, organização 

e administração das empresas. Diante disto, o mundo globalizado está incorporando 

o que se denomina de economia digital. Este termo refere-se à economia baseada 

em tecnologias digitais, redes de computadores, software e outras tecnologias de 

informação relacionadas. Este termo também diz respeito à convergência da 

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) que estimulam o comércio 

eletrônico e as mudanças organizacionais. Turban et al. (2004) citam um estudo 

efetuado por Lederer et. al. (1998) para relatar que os sistemas de comércio 

eletrônico baseados na Web estão proporcionando vantagem competitiva às 

empresas.
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A pressão exercida pelo avanço tecnológico associado a fatores ambientais e 

organizacionais requerem das empresas reações freqüentes e ágeis, tanto aos 

problemas quanto às oportunidades geradas por este ambiente competitivo. 

Neste cenário, Boyett e Boyett (1999, apud TURBAN et al., 2004) afirmam 

que para a sobrevivência ou obtenção de sucesso é necessário que as empresas 

busquem atividades inovadoras, como transformar estruturas ou processos e não 

apenas recorram às tradicionais providências como reduzir os custos, por exemplo. 

Para Turban et al. (2004) uma resposta pode ser uma reação a uma pressão 

já existente ou uma iniciativa que tente defender contra pressões previstas. Pode 

também ser uma atividade que venha a explorar uma oportunidade criada por estas 

pressões. Para os autores, esta resposta pode ser facilitada pela TI, ou ainda, a TI 

pode vir a ser a única resposta para determinada situação. 

As pressões a que Turban et al. (2004) se referem, são: 

 Pressões do mercado: provenientes da economia globalizada e de 

concorrência acirrada; a diversificação da força de trabalho (especialmente nos 

países desenvolvidos); clientes mais informados e mais exigentes. 

 Pressões tecnológicas: crescimento do papel da tecnologia no ambiente 

empresarial; alta disponibilidade de informação na Internet, facilitando o acesso para 

empresas e pessoas. 

 Pressões sociais: crescimento da discussão sobre responsabilidade social, 

fazendo com que as questões sociais passem a afetar os negócios; 

regulamentações governamentais (ambientais, de saúde, segurança, etc.). 

A figura 1 resume as pressões de negócio exercidas sobre as empresas. 

Figura 1 – Principais pressões de negócio 
Fonte: Adaptado de Turban et al. (2004, p. 32) 
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Para suportar estas pressões de mercado é necessário que as organizações 

dêem respostas cada vez mais rápidas. Muitas vezes antigas soluções não se 

mostram eficazes, necessitando que sejam modificadas, complementadas ou 

eliminadas. Turban et al. (2004) dividem as respostas em cinco categorias: 

1. Sistemas estratégicos: sistemas de informação que oferecem vantagens 

estratégicas às organizações; 

2. Aperfeiçoamento contínuo: programas que visam a melhoria de 

produtividade e qualidade (just in time, gestão da qualidade total, gestão de 

mudanças, entre outros); 

3. Parcerias empresariais: joint ventures, por exemplo. 

4. Comércio eletrônico: estratégias e negócios que utilizam vias eletrônicas 

para realizar transações comerciais. 

5. Reengenharia dos processos de negócio: introdução de uma importante 

inovação na estrutura de uma empresa e na condução de seu negócio. Geralmente 

se configura por mudanças bruscas nas empresas através de demissões, re-

estruturação, entre outras. 

A figura 2 ilustra as categorias de respostas descritas por Turban et al. (2004) 

como reações das organizações às pressões de negócios. 

Figura 2 – Atividades de respostas às pressões de negócios 
Fonte: Adaptado de Turban et al. (2004, p. 36) 
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Em seguida, serão abordados os sistemas de informação gerencial, uma dos 

tipos de resposta citados por Turban et al. (2004). 

2.1.1 Sistemas de Informação 

Nas organizações atuais, os sistemas de informação desempenham um papel 

fundamental, afetando diretamente as decisões, planejamento e gerenciamento das 

funções das empresas. Cada vez mais, os sistemas de informação apontam quais, 

onde, quando e como produtos serão produzidos (LAUDON; LAUDON, 2004). 

Segundo Jobim Filho (1979, p. 9) sistema de informação (SI) é “um 

subsistema da organização interessado no registro, armazenamento, fluxo, 

tratamento, divulgação e outros usos que possam ser feitos da informação”. Gil 

(1999) acrescenta que os SI são compostos por um conjunto de recursos humanos, 

materiais, tecnológicos e financeiros agrupados de forma a permitir o processamento 

de dados. Tal definição está de acordo com Turban et al. (2005, p. 40): “um sistema 

de informação (SI) coleta, processa, armazena, analisa e determina informações 

para uma finalidade específica”. Concorda, também com Gil (1999): “na maioria dos 

casos, um sistema de informação também inclui pessoas” (TURBAN et al., 2005, p. 

41).

Com o desenvolvimento do sistema de informação, chega-se ao Sistema de 

Informação Gerencial (SIG), visando prover informações gerenciais integradas, 

oferecendo, além de informações operacionais, informações que possam auxiliar na 

tomada de decisões estratégicas. Laudon e Laudon (2001) relatam que o SIG é um 

sistema multidisciplinar, chegando a atingir dimensões técnicas e comportamentais.  

Quanto à classificação, Turban et al. (2005) dividem os sistemas de 

informação por amplitude de suporte e por níveis organizacionais.

A classificação por amplitude segue a estrutura organizacional: 

departamentos e unidades de trabalho. Nesta classificação os sistemas de 

informação são divididos em: funcionais ou departamentais, corporativos e 

interorganizacionais. O primeiro refere-se aos sistemas organizados em torno de 

departamentos (produção, financeiro, etc.). O segundo refere-se aos sistemas que 

provêem maior integração das funções das empresas, por integrar sistemas 
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departamentais ou funcionais. O terceiro refere-se a sistemas que integram sistemas 

de duas ou mais organizações. Segundo Turban et al. (2005), estes sistemas dão 

suporte a diversas operações interorganizacionais, das quais “o gerenciamento da 

cadeia de fornecimento é a mais conhecida” (TURBAN et al., 2005, p. 48). Estes 

autores referem-se à cadeia de fornecimento como o fluxo de materiais, serviços, 

recursos financeiros e informações, desde os fornecedores de matéria-prima, 

passando pelas fábricas e armazéns, até os clientes finais. Neste contexto, aponta-

se que a TI oferece duas ferramentas para o gerenciamento de atividades da cadeia 

de fornecimento: Enterprise Resource Planning (ERP) e Supply Chain Management

(SCM). O primeiro detém características tanto de sistemas corporativos quanto de 

interorganizacionais, por integrar a empresa internamente e poder relacionar-se com 

outros sistemas. O segundo, o SCM, refere-se a decisões relacionadas à integração 

de toda a cadeia de fornecimento e não só aos parceiros imediatos. 

A classificação por níveis organizacionais, por sua vez, caracteriza quatro 

níveis: operacional administrativo; de gerência; de trabalho do conhecimento e 

estratégico. No primeiro nível enquadram-se os sistemas que dão suporte aos 

gerentes organizacionais no desenvolvimento de atividades elementares, 

transacionais e de rotina como folha de pagamento, ordem de compras, registro de 

vendas, entre outros. No nível de gerência, os sistemas dão suporte ao 

monitoramento, controle, tomada de decisões e atividades administrativas de 

gerentes médios. Neste nível, os sistemas produzem resumos estatísticos, relatórios 

mais elaborados e projeções de vendas, por exemplo. No nível de trabalho do 

conhecimento, os sistemas oferecem suporte aos negócios para integrar novos 

conhecimentos e auxiliar a organização a controlar o fluxo de papéis. Neste nível 

enquadra-se o Data Mining (mineração de dados), Data Warehouse (organizações 

de dados corporativos), entre outros. Por fim, no nível estratégico, os sistemas 

auxiliam gerentes seniores a manipular e situar questões estratégicas e tendências 

de longo prazo. 

2.1.2 Sistemas ERP 

Já nos anos 60, foi iniciada a busca pela sistematização do fluxo de 

informação em torno de um processo de fabricação, resultando com o surgimento 
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dos sistemas Material Requirements Planning (MRP), que é um software para 

planejamento das requisições de materiais. A partir dos anos 80, procurou-se tornar 

estas aplicações mais robustas e mais capazes de gerar informação em um conjunto 

mais realista de hipóteses. Como resultado, surgiu o software MRP II. A partir dos 

anos 90, com o sentimento evolutivo, foi criado o sistema ERP para possibilitar a 

interação entre um maior número de transações internas nas empresas (NORRIS et

al., 2001). 

Turban et al. (2005) afirmam que o ERP é uma das ferramentas mais bem 

sucedidas para o gerenciamento das cadeias de fornecimento, especialmente as 

internas. Norris et al. (2001) corroboram ao afirmar que a abrangência do ERP visa a 

otimização da cadeia de valor interna. No entanto, também se explica os sistemas 

ERP a partir da perspectiva de sistemas integrados de gestão ou, simplesmente, 

sistemas empresariais, constituindo-se em um software cuja função é integrar o 

planejamento, gerenciamento e uso dos recursos da empresa inteira (TURBAN et 

al., 2005). Assim, o ERP é composto por conjuntos de aplicações que automatizam 

operações de rotina, entre as quais estão o controle de estoque e o atendimento de 

pedidos.

O principal objetivo do ERP é integrar os departamentos e fluxos de 

informação funcionais em uma empresa a partir de um único sistema que atenda as 

necessidades da organização (TURBAN et al., 2005). Souza e Zwicker (2000) 

relatam de forma semelhante a Turban et al. (2005) definindo ERP como sistemas 

de informação integrados que visam o suporte da maioria das operações de uma 

empresa. Buckhout et al. (1999), também se refere à integração de diferentes 

funções da empresa que visa ser proporcionada a partir da implantação de sistemas 

ERP. Para Norris et al. (2001, p. 5) o que o ERP faz é “organizar, codificar e 

padronizar os processos e dados de negócio de um grupo empresarial”. Os autores 

ainda citam que os sistemas ERP podem apoiar as decisões de negócio. Assim 

expande-se sua funcionalidade, apontada por Turban et al. (2005) e Souza e 

Zwicker (2000) como softwares apenas de caráter operacional. 

A partir da literatura, observa-se que o conceito de ERP se baseia 

principalmente na integração do fluxo de informação entre os diversos setores das 

organizações. Assim, permitirá o melhor planejamento e gerenciamento dos 
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recursos disponíveis na empresa tanto no escopo operacional quanto no gerencial e 

estratégico.

Um dos fatores fundamentais apontados por Gomes e Ribeiro (2004) para a 

implantação e, conseqüentemente, o sucesso na utilização de softwares ERP, se 

refere a processos. O sistema ERP deve se compatibilizar com os processos de 

negócios da empresa e não o inverso. Para isto, o sucesso de implantação do ERP 

está diretamente relacionado a quanto os processos da organização apresentam-se 

bem definidos. 

Quanto a isso, Gonçalves (2000) cita que as empresas são vistas como 

grandes coleções de processos. Para organizá-las, é necessário que seja colocado 

o foco nos clientes, já que os processos de negócio começam e terminam nele. 

Nesse sentido, Mendes e Escrivão Filho (2002) apontam que o objetivo básico na 

adoção de um sistema ERP não é colocar o software em produção, mas melhorar os 

processos de negócios com o suporte da tecnologia da informação. Portanto, mais 

que uma mudança de tecnologia, a sua adoção implica em um processo de 

mudança organizacional. 

2.1.2.1 Impactos dos sistemas ERP nas organizações 

A utilização de sistemas ERP se caracteriza por uma mudança 

organizacional, não apenas tecnológica. Souza e Saccol (2003) afirmam que a 

implantação desses sistemas envolve um processo de mudança cultural, de visão 

departamental da organização, para uma visão baseada em processos.

Mendes e Escrivão Filho (2002) corroboram relatando que a adoção de um 

sistema ERP afeta todas as dimensões da organização: cultural, organizacional e 

tecnológica. Saccol et al. (2003) enumeram três tipos de mudança: 

- Mudanças Tecnológicas: mudanças em Tecnologia de Informação, 

técnicas de gestão e processos de trabalho, nos produtos, na eficácia organizacional 

e na qualificação técnica das pessoas; 

- Mudanças Estruturais: mudanças quanto a mecanismos de coordenação e 

parâmetros de desenho das organizações;
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- Mudanças Comportamentais: mudanças na cultura organizacional, grau 

de movimentação de funcionários, habilidades e capacidades requeridas das 

pessoas.

Dos tipos apresentados, o primeiro tipo (Mudanças Tecnológicas) caracteriza 

o recorte que servirá de base para a análise do objeto de estudo do presente 

trabalho, a Nota Fiscal Eletrônica. Os três tipos foram identificados a partir de uma 

pesquisa qualitativa em duas organizações que adotaram o ERP R/3, da empresa 

SAP. No referido trabalho, a coleta de dados foi realizada através de entrevistas em 

profundidade com pessoas de diversas áreas, como Engenharia/Pesquisa e 

Desenvolvimento, Logística, Vendas, Recursos Humanos, Controladoria, Sistemas, 

Custos, Marketing, Planejamento e Controle de Produção, Produção, Direção, 

Contabilidade, Finanças, entre outras. As entrevistas e a apresentação dos 

resultados basearam-se principalmente no framework desenvolvido por Rockart e 

Scott Morton (1984 apud SACCOL et al., 2003) que coloca tecnologia, indivíduos e 

suas funções, processo administrativo, estratégia da organização, estrutura 

organizacional e cultura corporativa como dimensões intrínsecas às organizações, 

além de apresentarem o ambiente socioeconômico externo como dimensão a ser 

considerada. Neste framework as dimensões internas são vistas de forma integrada, 

ou seja, uma mudança em uma delas afeta as demais. No estudo de Saccol et al. 

(2003) são tratadas as três dimensões supracitadas (tecnológica, estrutural e 

comportamental) e cada uma delas foi caracterizada por um conjunto de variáveis e 

sub-variáveis que possibilitaram a operacionalização. 

A dimensão mudança tecnológica, foco do presente trabalho de dissertação, 

foi dividida nas seguintes variáveis: 

- Mudanças na tecnologia de informação e na qualidade da Informação:
na pesquisa encontrou-se que a adoção do ERP provocou mudanças significativas 

nas empresas estudadas. Para a instalação do sistema foi necessária uma 

atualização de hardware e software e aumento do número de computadores. Além 

disso, o ERP, por característica própria, unificou as informações, melhorando a 

qualidade destas.  

Observou-se também a diminuição da dependência de relatórios impressos, 

porém enfrentaram-se dificuldades na obtenção de relatórios gerenciais, pois com a 
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adoção do sistema ERP a pesquisa e exploração dos dados do sistema 

intensificaram-se para a criação de qualquer relatório. 

- Mudanças nas técnicas de gestão e processos de trabalho: nesta 

variável foram encontradas as principais mudanças tecnológicas observadas. As 

empresas modificaram-se para adaptarem-se ao sistema ERP implantado. Assim, 

novas práticas de gestão foram adotadas, processos de trabalho foram 

redesenhados e racionalizados (unificação de processos, eliminação de 

redundâncias, etc.), facilidade na identificação de erros e problemas, maior 

participação conjunta na resolução de problemas, integração de processos e 

sincronização das dimensões física e contábil. 

- Mudanças nos produtos e na eficácia organizacional: nesta variável, 

identificou-se a percepção de aumento de produtividade, de melhoria da imagem 

organizacional em virtude de estar atualizando-se, aumento do ritmo de trabalho e 

diminuição no tempo empregado a tarefas operacionais (ou de 

manipulação/obtenção da informação), empregando-se maior tempo em tarefas de 

análise de dados e atividades gerenciais. 

- Mudanças na qualificação técnica das pessoas: encontrou-se a 

necessidade de maior preparo por parte das pessoas, investiu-se em qualificação e 

treinamento dos funcionários e o conhecimento básico de informática e inglês 

passou a ser mais valorizado 

O quadro 1 apresenta uma síntese das variáveis e sub-variáveis referentes às 

mudanças tecnológicas encontradas nas empresas estudadas por Saccol et al. 

(2003), a partir da implantação de sistemas ERP. 
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Quadro 1 – Principais Mudanças Tecnológicas 
Variáveis Mudanças Tecnológicas 

Mudanças na tecnologia 
de informação e na 
qualidade da informação 

 Atualização de hardware e software;
 Aumento no número de microcomputadores; 
 Unificação das informações; 
 Diminuição dos relatórios impressos;  
 Dificuldade na obtenção de relatórios gerenciais customizados; 

Mudanças nas técnicas 
de gestão e processos de 

trabalho 

 Incorporação de novas técnicas de gestão (best practices); 
 Redesenho de processos e sua racionalização; 
 Melhoria no monitoramento dos processos; 
 Maior integração dos processos; 
 Identificação e resolução de problemas nos processos são 

mais rápidas; 
 Melhor sincronização das dimensões física e contábil. 

Mudanças nos produtos e 
na eficácia organizacional 

 Aumento do ritmo de trabalho; 
 Melhoria na imagem organizacional perante o mercado; 
 Tempo maior empregado nas atividades-fins de cada setor, 

nas atividades de análise de dados e nas atividades 
gerenciais. 

Mudanças na qualificação 
técnica das pessoas 

 Necessidade de maior preparo e qualificação técnica das 
pessoas (2º grau completo, conhecimentos básicos de 
informática e idiomas, etc.). 

Fonte: Saccol et al. (2003 p. 183). 

Valeretto Júnior (2005) investigou algumas destas variáveis e encontrou como 

principais mudanças nos sistemas ERP: o redesenho de processos e sua 

racionalização, a maior integração de processos, a unificação de informações, 

necessidade de maior preparo e qualificação técnica das pessoas, tempo maior 

empregado nas atividades de análise de dados e nas atividades gerenciais e maior 

sincronização das dimensões físicas e contábil. 

2.1.3 Comércio Eletrônico 

Turban (2004) refere-se ao comércio eletrônico, CE ou e-commerce como o 

processo de compra, venda e troca de produtos, serviços e informações realizados 

através de redes de computadores ou pela Internet.

Albertin (2002, p. 15) apresenta uma visão mais completa conforme descrito 

abaixo: 
O comércio eletrônico (CE) é a realização de toda a cadeia de valor dos 
processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação 
intensa das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos 
objetivos do negócio. Os processos podem ser realizados de forma 
completa ou parcial, incluindo as transações negócio-a-negócio, negócio-a-
consumidor e intra-organizacional, nunca infra-estrutura predominantemente 
pública de fácil e livre acesso e baixo custo. 
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Kalakota e Whinston (1997 apud ALBERTIN, 2002) apresentam que, 

dependendo de para quem se pergunte, comércio eletrônico pode ter definições 

diferentes. De uma perspectiva de comunicações, o comércio eletrônico é a entrega 

de informações, produtos/serviços ou pagamentos realizados por meio de linhas de 

telefone, redes de computadores ou outros meios eletrônicos. De uma perspectiva 

de processo de negócio, comércio eletrônico é a aplicação de tecnologia para 

automação de transações de negócio e fluxo de dados. De uma perspectiva de 

serviço, é uma ferramenta que endereça o desejo das empresas, consumidores e 

gerência visando o corte de custos de serviço, podendo então melhorar a qualidade 

das mercadorias e aumentar a velocidade da entrega do serviço. De uma 

perspectiva on-line, o comércio eletrônico permite que seja possível vender comprar 

produtos e informações através da internet ou outros serviços on-line. 

Turban (2004) adiciona mais duas perspectivas: a perspectiva de cooperação, 

na qual o comércio eletrônico é visto como um instrumento de mediação inter e 

intracooperativa dentro de uma organização e a perspectiva comunitária, na qual o 

comércio eletrônico é um ponto de encontro para membros da comunidade poderem 

aprender, realizar negócios e cooperar uns com os outros. 

Albertin (2002, p. 16) sintetiza o conceito, relatando que o comércio eletrônico 

“pode ser definido como a compra e a venda de informações, produtos e serviços 

por meio de redes de computadores”.

Bloch; Pigneur; Segev (1996 apud ALBERTIN, 2002) estenderam essa 

definição. Estes afirmam que o comércio eletrônico é o suporte para qualquer tipo de 

transações de negócio que utilize uma infra-estrutura digital, o que coincide com o 

uso mais abrangente que algumas empresas fazem do CE, tais como as que 

utilizam a World Wide Web (WWW) para fornecer informações a seus clientes, como 

uma ferramenta de marketing, como um canal de vendas e uma linha de suporte; e 

alguns bancos que utilizam a Internet para as transações de troca de dados 

financeiros. Turban (2004) classifica o comércio eletrônico em categorias, citando 

como as duas principais: 

Business-to-Consumer (B2C ou empresa-a-consumidor): tratam das 

relações comerciais entre a empresa e o consumidor final; 

Business-to-Business (B2B ou empresa-a-empresa): tratam das relações 

comerciais entre empresas.
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O comércio B2C caracteriza-se por um grande número de transações de 

baixo valor financeiro envolvido. Em contrapartida, o B2B apresenta um número 

relativamente baixo de transações, porém de alto valor financeiro (TURBAN, 2004). 

2.1.4 Sistemas Inteorganizacionais 

A tecnologia baseada em Internet permite que as organizações tenham 

acesso a mais informações, de lugares diferentes, com maior facilidade e em um 

espaço de tempo menor. Assim, a informação é capaz de fluir pra mais lugares com 

maior facilidade. Isto implica na necessidade de coordenação das organizações na 

relação com seus parceiros e clientes (NORRIS et al., 2001). 

Diante deste suporte, o ERP tem o potencial de agir como coordenador das 

informações das cadeias. O ERP passa a ser alimentado por mais informações, o 

que possibilita a escolha de melhores opções. Além disso, a partir da utilização do 

ERP associado à Internet, torna-se possível a transferência de informações para e 

de clientes, fornecedores e parceiros comerciais. 

Norris et. al. (2001) relatam que as empresas podem escolher entre duas 

opções de arquitetura de seus sistemas: um sistema ERP completamente integrado, 

com módulos de Gerenciamento de Relacionamento com Clientes (CRM) e de 

Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM), acompanhados de interfaces baseadas 

na Web; ou um conjunto de soluções especializadas em cada função. 

A escolha da segunda opção poderá implicar em maiores custos e a 

necessidade de maiores recursos, apesar de possibilitar a aquisição dos melhores 

módulos de cada área. Uma solução a partir de um único fornecedor poderá facilitar 

a implantação, porém poderá sacrificar a funcionalidade e determinadas 

características disponíveis em determinada área. Uma tendência apontada por 

Norris et. al. (2001) é a solução integrada de ERP com o e-business, que permite a 

utilização de portais da Internet para acesso as informações. Através de portais, os 

consumidores têm acesso a um universo de soluções integradas, o que no universo 

do comércio eletrônico B2B torna-se de extrema importância estratégica. 

Turban (2004) destaca a necessidade de padronização de protocolos para o 

intercâmbio de dados nas transações de comércio eletrônico e cita a linguagem XML 

como alternativa adequada para a realização deste tipo de padronização. 



31 

A linguagem Extensible Markup Language (XML) é um simples e muito 

flexível formato de texto derivado da Standard Generalized Markup Language, ou 

Linguagem Padronizada de Marcação Genérica (SGML). Originalmente 

desenvolvida para enfrentar os desafios da publicação eletrônica em larga escala, 

atualmente vem ganhando cada vez um papel mais importante na troca de dados na 

Internet e nas transações eletrônicas de dados. (W3C, 2007).

A linguagem é, na prática, uma padronização e estruturação de texto a partir 

de tags, identificações de blocos de caracteres, que podem ser entendidas tanto por 

um ser humano quanto por programas de computador. Assim, a linguagem permite a 

comunicação de entidades que utilizam linguagens distintas. Entende-se como 

entidades tanto softwares (programas de computador) quanto pessoas. 

2.2 NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) 

A Nota Fiscal Eletrônica oferece uma padronização das informações. De 

acordo com Turban (2004), para a melhor sincronização das empresas no B2B, são 

necessários protocolos e esquemas padronizados de estrutura no intercâmbio de 

dados capazes de realizar a interação com suas aplicações e banco de dados. 

Esta inovação tecnológica, surgida com o objetivo de simplificar as obrigações 

acessórias dos contribuintes e, ao mesmo tempo, permitir o acompanhamento em 

tempo real das operações comerciais pelo fisco (PORTAL DA NOTA FISCAL 

ELETRÔNICA, 2006). 

Países como o Chile, Argentina, Espanha (PORTAL DO SERPRO, 2006), 

Portugal, Alemanha, França e Holanda (CORREA, 2003), já têm programas 

referentes à utilização da Nota Fiscal Eletrônica. Foram citados apenas alguns 

países da Europa, porém desde 1º de janeiro de 2004, a emissão de notas fiscais 

eletrônicas (facturas electrónicas) é legalizada em todos os países pertencentes à 

União Européia. Na América do Sul, como supracitado, o Chile possui um projeto, 

bem sucedido, de implantação da Nota Fiscal Eletrônica (CÂMARA DE COMÉRCIO 

DE SANTIAGO, 2006), o que reforça a tendência mundial de consolidação desta 

modalidade de emissão de documento fiscal (SOUSA NETO; SOUZA, 2006). 

O Brasil tem o sistema tributário mais complexo do mundo, segundo diversos 

especialistas. O país tem, atualmente, 62 tributos, entre impostos, taxas e 
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contribuições, além disso, é o país que mais possui normas tributárias, que totalizam 

mais de 3.200, dificultando o acompanhamento destas medidas por parte dos 

contribuintes, que, algumas vezes, não conhecem quais os tributos devidos, qual o 

fato gerador, a base de cálculo, alíquota incidente e também dificulta o trabalho do 

governo. Esta situação é agravada já que cada um dos tributos possui legislação 

específica e, nos tributos estaduais ou municipais, que, por sua vez, tem legislação 

própria em cada unidade. Além disso, o recebimento fiscal está sujeito a erros 

humanos, causados pela falta de conhecimento e entendimento das leis, medidas, 

decretos, regulamentos e normas do sistema tributário brasileiro (MÜLLER et al., 

2007).

O projeto para a implantação da Nota Fiscal Eletrônica, aprovado em 2004, 

surge como proposta de substituição do modelo tradicional. O Projeto Nota Fiscal 

Eletrônica brasileiro consiste na alteração da sistemática atual de emissão de nota 

fiscal em papel, modelos 1 e 1A, por nota fiscal de exigência apenas eletrônica 

(digital). Estes modelos, emitidos por empresas comerciais ou industriais, servem 

para as entradas ou saídas de mercadorias. Ambos apresentam campos, 

padronizados em todo país, que identificam as informações referentes à circulação 

das mercadorias sujeitas aos impostos IPI e ICMS. 

Quanto à justificativa do projeto, Müller et al.(2007) relatam: 
Esse projeto é justificado pela necessidade de investimento público voltado 
para a redução da burocracia do comércio e dos entraves administrativos 
enfrentados pelos empresários do país, prevendo o investimento em 
tecnologia de forma a modernizar o parque tecnológico e os sistemas de 
informação, ampliando a capacidade de atendimento das unidades 
administrativas (MÜLLER et al., 2007, p. 19). 

A partir da aprovação do projeto, cresceu o interesse da sociedade e das 

empresas sobre esta nova tecnologia. Embora o conhecimento sobre o tema ainda 

seja considerado escasso, o projeto tem ganhado força no cenário nacional. 

2.2.1 Conceito de NF-e 

Nota Fiscal Eletrônica é uma denominação genérica que se refere ao uso de 

arquivos eletrônicos como suporte às notas fiscais emitidas a clientes (SAROT 

ASESORES, 2005). Entende-se por Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), um documento de 

existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com intuito 
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de documentar uma operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço 

ocorrida entre as partes, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do 

emitente e recepção pelo fisco, antes da ocorrência do fato gerador (ENCONTRO..., 

2005).

Neste cenário, a utilização da tecnologia da Nota Fiscal Eletrônica pode 

ajudar as administrações tributárias a se adaptarem ao processo de globalização e 

digitalização do comércio e das transações entre contribuintes. O volume de 

transações e de recursos movimentados cresce, e na mesma proporção aumenta-se 

o custo do Estado para detectar e prevenir a evasão tributária (PORTAL DA NOTA 

FISCAL ELETRÔNICA, 2006). 

Observa-se que o objeto de estudo representa não apenas uma simples 

inovação tecnológica a adaptar-se aos sistemas de informação existentes, mas um 

elemento capaz de modificar processos e a forma de realizar transações por meio 

eletrônico. 

2.2.2 Histórico do Projeto NF-e Brasil 

Reunindo os titulares das administrações tributárias federais, estaduais, do 

Distrito Federal e dos municípios de capitais, nos dias 15 a 17 de julho de 2004, na 

cidade de Salvador-BA, foi realizado o 1º Encontro Nacional de Administradores 

Tributários – ENAT.

Este encontro teve o objetivo de buscar soluções conjuntas entre as esferas 

do Governo, visando promover maior integração administrativa, padronização e 

melhoria da qualidade das informações; racionalização de custos e da carga de 

trabalho operacional no atendimento; maior eficácia da fiscalização; maior 

possibilidade de realização de ações fiscais coordenadas e integradas; maior 

possibilidade de intercâmbio de informações fiscais entre as diversas esferas 

governamentais; cruzamento de dados em larga escala com dados padronizados e 

uniformização de procedimentos (ENCONTRO..., 2005). Assim, foram aprovados 

dois protocolos de cooperação técnica nas áreas do cadastramento (Projeto de 

Cadastro Sincronizado) e Nota Fiscal Eletrônica. 

Com o propósito de alinhar as diretrizes do projeto com o Encontro Nacional 

dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT), foi realizada, 
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em São Paulo-SP, em 27 de abril de 2005, uma Reunião Técnica do ENAT/ENCAT. 

Assim, visava-se unificar os esforços em diferentes projetos nos âmbitos das 

Administrações Tributárias. 

Nesta reunião ficou definido que o projeto teria a participação da Secretaria 

da Receita Federal (SRF), inclusive com apoio financeiro, e que o ENCAT seria o 

encarregado pela coordenação do Projeto NF-e, que passaria a integrar o projeto 

SPED, que consiste: 

[...] na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações 
acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e 
aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de 
assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica 
apenas na sua forma digital (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2007).  

No final de agosto de 2005, no II ENAT, foi assinado o Protocolo ENAT 

03/2005 (Anexo A), visando o desenvolvimento e a implantação da Nota Fiscal 

Eletrônica, consolidando a coordenação técnica e o desenvolvimento do projeto sob 

a responsabilidade do ENCAT, com a participação da Receita Federal do Brasil 

(RFB).

Em 14 de novembro de 2006, o ENCAT deu início à segunda fase do projeto 

NF-e. Nesta etapa, iniciou-se a massificação da utilização da Nota Fiscal Eletrônica 

no Brasil e o incentivo à adoção deste documento eletrônico na integração das 

cadeias econômicas, visando contribuir para alavancar o comércio B2B. O quadro 2 

resume, cronologicamente, os fatos relacionados ao projeto NF-e: 
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Quadro 2 – Histórico do Projeto NF-e Brasil 
Mês/Ano Fato do Projeto NF-e 

Julho/2004 I ENAT aprova o Projeto Nota Fiscal Eletrônica 

Abril/2005 ENCAT assume a coordernação do Projeto NF-e 

Junho/2005 O grupo Técnico do Projeto unifica o conceito da NF-e e conclui o projeto 

lógico do sistema 

Julho/2005 O projeto unificado é apresentado e aprovado pelos administradores e 

coordenadores tributários estaduais, durante o ENCAT Pará 

Agosto/2005 Durante o segundo ENAT é assinado o Protocolo 03/2005, formalizando a 

parceria para a execução do projeto entre a RFB e os Estados 

Setembro/2005 Apresentação do Projeto aos grandes contribuintes do Estado de São Paulo, 

buscando parceria para participação no piloto, a ser realizados nos Estados da 

Ba/SP/RS e SC 

Setembro/2005 Em reunião extraordinária da COTEPE é aprovado o Ajuste SINIEF que institui 

a NF-e, visando a assinatura durante o CONFAZ-Manaus 

Abril/2006 Início do projeto piloto com a participação de várias empresas de grande porte 

emitindo, em fase de teste, a nota fiscal eletrônica 

Novembro/2006 O ENCAT, na cidade de Porto Alegre-RS dá inicio à segunda fase do projeto 

NF-e em âmbito nacional. 

Fonte: Encontro...(2005) 

2.2.3 O Projeto Piloto no Brasil 

A primeira fase do projeto piloto contou com a participação de 19 empresas. A 

seguir, são apresentadas as empresas agrupadas pelo estado da federação que 

atuam, sendo que algumas atuam em mais de um estado (PORTAL DA NOTA 

FISCAL ELETRÔNICA, 2006) (MÜLLER et al., 2007): 

2.2.3.1 Bahia 

a) Petrobrás Distribuidoras S/A; 

b) Companhia Ultragaz S/A; 

c) Ford Motor Company Brasil Ltda; 

d) Gerdau Aços Longos S/A; 

e) Souza Cruz S/A. 
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2.2.3.2 Goiás 

a) Souza Cruz S/A. 

2.2.3.3 Maranhão 

a) Souza Cruz S/A. 

2.2.3.4 Rio Grande do Sul 

a) Petrobrás Distribuidora S/A; 

b) Companhia Ultragaz S/A; 

c) Dimed Distribuidora de Medicamentos S/A; 

d) General Motors do Brasil Ltda; 

e) Gerdau Aços Longos S/A; 

f) Sadia S/A; 

g) Siemens VDO Automotive LTDA; 

h) Souza Cruz S/A; 

i) Toyota do Brasil. 

2.2.3.5 Santa Catarina 

a) Petrobrás Distribuidora S/A; 

b) Wickbold & Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda; 

2.2.3.6 São Paulo 

a) Petrobrás Distribuidora S/A; 

b) Cervejarias Kaiser S/A; 

c) Companhia Ultragaz S/A; 
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d) Eletropaulo Metropolitana Eletrecidade de São Paulo S.A; 

e) Eurofarma Laboratórios Ltda; 

f) Ford Motor Company Brasil Ltda; 

g) General Motors do Brasil Ltda; 

h) Gerdau Aços Longos S/A; 

i) Office Net do Brasil S/A; 

j) Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A; 

k) Robert Bosch Ltda; 

l) Sadia S/A; 

m)Siemens VDO Automotive Ltda; 

n) Souza Cruz S/A: 

o) Telefônica – Telesp Telecomunicações de São Paulo S/A; 

p) Toyota do Brasil; 

q) Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda; 

r) Wickbold & Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda. 

2.2.4 Características da NF-e Brasil 

De acordo com o Encontro... (2005) a Nota Fiscal Eletrônica proposta 

possuirá as seguintes características: 

 Documento digital, que atende aos padrões definidos na Medida Provisória 

2.200/01, no formato XML. Turban (2004) aponta esta linguagem como apta a servir 

de base para um modelo de integração capaz de alavancar os negócios B2B;

 Garantia de autoria, integridade e irrefutabilidade, certificadas através de 

assinatura digital do emitente, definido pela Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileiras (ICP Brasil), no formato Eletrônico do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (e-CNPJ);

 O arquivo da NF-e deverá seguir o leiaute de campos definido em 

legislação específica;  

 A NF-e deverá conter um “código numérico”, obtido por meio de algoritmo 

fornecido pela administração tributária, que irá compor a “chave de acesso” de 

identificação da NF-e, juntamente com o CNPJ do emitente e número da NF-e;
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 A NF-e, para poder ser válida, deverá ser enviada eletronicamente e 

autorizada pelo fisco, da circunscrição do contribuinte emissor, antes de seu envio 

ao destinatário e antes da saída da mercadoria do estabelecimento; 

 A transmissão da NF-e será efetivada, via Internet, por meio de protocolo 

de segurança ou criptografia; 

 A NF-e transmitida para a SEFAZ não pode mais ser alterada, permitindo-

se apenas, dentro de certas condições, seu cancelamento; 

 As NF-e deverão ser emitidas em ordem consecutiva crescente e sem 

intervalos a partir do 1º número seqüencial, sendo vetada a duplicidade ou re-

aproveitamento dos números inutilizados ou cancelados;  

 A critério das administrações tributárias, a NF-e poderá ter o seu 

recebimento confirmado pelo destinatário. 

2.2.5 Descrição do Modelo Operacional da NF-e Brasil 

De forma simplificada, a empresa emissora gerará um arquivo eletrônico 

contendo as informações fiscais da transação comercial. Este deverá ser assinado 

digitalmente, visando a garantia da integridade dos dados e a autoria do emissor. 

Este arquivo eletrônico, denominado Nota Fiscal Eletrônica é transmitido pela 

Internet à Secretaria da Fazenda (SEFAZ) de jurisdição do contribuinte, que fará 

uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (autorização 

de uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria. Além disto, a SEFAZ 

disponibilizará a Nota Fiscal Eletrônica para consulta, através da Internet, para o 

destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso ao 

documento eletrônico. 

O mesmo arquivo será transmitido, pela SEFAZ, à Receita Federal e, caso 

seja uma transação comercial interestadual, à Secretaria da Fazenda de destino da 

operação. 

Para o trânsito da mercadoria, será impressa uma representação gráfica 

simplificada da NF-e, intitulada Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANF-

e) em papel comum, que conterá a chave de acesso para consulta da NF-e na 

Internet, além de um código de barras bidimensional que facilitará a captura e a 

confirmação de informações da NF-e pelos Postos Fiscais de Fronteira. O DANF-e é 
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um documento fiscal auxiliar impresso em papel com o objetivo de acompanhar o 

trânsito de mercadorias, colher a firma do destinatário para comprovação de entrega 

das mercadorias ou prestação de serviços e auxiliar a escrituração da NF-e no 

destinatário não receptor de NF-e. 

Portanto, o processo de emissão da NF-e constitui-se das seguintes etapas, 

detalhadas a seguir (ENCONTRO..., 2005): 

Etapa 1 – Habilitação do contribuinte como emissor de NF-e 

Esta etapa corresponde ao cadastramento do contribuinte como emissor de 

NF-e junto à Secretaria da Fazenda. Na fase inicial do projeto, esta etapa será 

realizada através do pedido de Regime Especial. Em um segundo momento, almeja-

se automatizar este processo. 

O objetivo é que o contribuinte, através do site da SEFAZ, solicite seu 

cadastramento como emissor de NF-e. A Secretaria realizará a análise eletrônica do 

pedido, efetuando críticas referentes à situação cadastral/econômico-fiscal e 

pagamentos realizados pelo contribuinte, além dos critérios próprios de cada estado. 

Após esta etapa, será iniciado, em ambiente de testes, o envio de Notas 

Fiscais Eletrônicas, para homologação do sistema. Só após o período de testes, o 

contribuinte receberá um código de habilitação para emitir NF-e, tornando-se apto, a 

partir deste instante, a iniciar a transmissão de suas NF-e para a SEFAZ. 

Etapa 2 – Emissão e Transmissão da NF-e 

Nesta etapa, o contribuinte emissor transmitirá o documento eletrônico para a 

Secretaria da Fazenda, que após a autorização de uso, transmitirá à Secretaria da 

Receita Federal e SEFAZ de destino, no caso de operações interestaduais, 

permitindo assim o trânsito da mercadoria. 

Segundo o Encontro... (2005), o contribuinte deverá adaptar seu sistema de 

emissão de Notas Fiscais, de forma que, após dispor dos dados da transação 

comercial, possa extraí-los do seu banco de dados e preencher os campos do 

arquivo da NF-e. No caso de pequenos e médios contribuintes, que participarão da 

segunda etapa do projeto, será disponibilizada uma aplicação para emissão da NF-

e.

Um algoritmo fornecido pelo fisco calculará o código numérico para 

composição da chave única que identificará a Nota Fiscal, que integrará o arquivo 

XML.
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Estruturado o arquivo XML, e após a validação quanto ao correto 

preenchimento dos campos, o contribuinte deverá realizar a assinatura digital do 

arquivo, através do padrão ICP-Brasil, formato e-CNPJ. Este arquivo deverá ser 

transmitido, pela Internet, para a SEFAZ, através do uso de tecnologia web service1,

antes da saída da mercadoria de seu estabelecimento. Como requisito crítico para 

proteção e sigilo da informação, o Encontro... (2005) aponta a utilização de 

protocolos de segurança e/ou criptografia. 

A transmissão para a SEFAZ poderá ser feita a cada NF-e ou em lotes de NF-

e. Mesmo na transmissão em lote, cada NF-e precisará ter assinatura digital. Após a 

transmissão, a SEFAZ automaticamente realizará a validação, avaliando os 

seguintes aspectos: 

 emissor autorizado; 

 assinatura digital do emitente; 

 integridade; 

 formato dos campos do arquivo (esquema XML); 

 regularidade fiscal do emitente; 

 regularidade fiscal do destinatário; 

 não existência da NF-e na base de dados da Secretaria da Fazenda. 

Caso não seja detectada nenhuma irregularidade na validação dos dados 

analisados, a NF-e será recebida e armazenada pela SEFAZ, que retornará a 

“Autorização de Uso” e disponibilizará a NF-e para consulta através da Internet, 

pelas partes envolvidas na operação (emitente e destinatário) e a terceiros 

legitimamente interessados (que dispuserem da chave de acesso da NF-e). 

O protocolo de transação, com o status “Autorização de Uso” conterá ainda a 

identificação da NF-e através de sua chave de acesso, data/hora/minuto/segundo 

que a NF-e foi recebida pela SEFAZ e um código de protocolo. Opcionalmente, este 

documento poderá ser assinado digitalmente pela Secretaria da Fazenda receptora. 

A figura 3 representa o processo de emissão da NF-e.

1 Software desenvolvido para permitir a interação entre computadores, através de uma rede (W3C, 2007). 
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Figura 3 – Processo de emissão da NF-e 
Fonte: Adaptado de Encontro...(2005)

Somente após o recebimento deste protocolo de transação poderá haver a 

saída da mercadoria do estabelecimento. Entretanto, a mercadoria deverá estar 

acompanhada do DANF-e. O emissor poderá, ainda, transmitir a NF-e autorizada, 

por qualquer meio, inclusive correio eletrônico, ao destinatário. 

Caso ocorra algum problema na validação da recepção, poderão ocorrer três 

situações:

 Interrupção da comunicação, sem um protocolo de transação em resposta 

da SEFAZ: ocorrerá quando, por algum problema de ordem técnica na comunicação 

de dados, não for possível a recepção do arquivo pela SEFAZ. Caso esta situação 

ocorra, o contribuinte deverá realizar um novo envio; 

 Resposta da SEFAZ com protocolo de transação com status “Rejeição”: 

esta situação ocorrerá caso seja detectado algum problema na validação da 

recepção, por exemplo: assinatura digital inválida, não preenchimento ou 

preenchimento inválido do número da NF-e, existência da NF-e na base de dados da 

SEFAZ, etc. Neste caso, o arquivo será descartado da base de dados da SEFAZ, 
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podendo o contribuinte corrigir o problema e enviar novamente o arquivo para a 

SEFAZ. Além da identificação de “Rejeição”, o protocolo de transação conterá a 

chave de acesso e a identificação do motivo da rejeição da NF-e; 

 Resposta da SEFAZ com protocolo de transação com status “Não 

Autorização de Uso”: esta situação ocorre quando a NF-e não obteve seu uso 

autorizado pela SEFAZ. Este caso poderá ocorrer devido a problemas com a 

regularidade fiscal do emissor, ou formatos de campos após a identificação da NF-e, 

entre outros. Neste caso a NF-e é armazenada no banco de dados da SEFAZ com o 

status referente, não podendo o mesmo número de NF-e ser utilizado novamente 

pelo emissor, nem realizar a saída da mercadoria. Além da identificação de “Não 

Autorização de Uso”, o protocolo de transação conterá a chave de acesso da NF-e, 

data/hora/minuto/segundo, a identificação do motivo da não autorização e um código 

de protocolo. 

Este processo de envio e recepção da resposta proveniente da SEFAZ é 

representado na figura 4. 

Figura 4 – Envio / Recepção pelas Administrações Tributárias 
Fonte: Adaptado de Encontro... (2005) 

A Figura 5 ilustra de forma resumida todo o processo relatado, iniciando no 

envio da NF-e à Secretaria da Fazenda, que realiza a validação da recepção e 

retorna a autorização de uso ao emitente. Após isto, a Secretaria da Receita executa 

o que é chamado de pós-validação visando avaliar a coerência das informações e 

realiza o cruzamento dos dados, inclusive com o do comprador. Com a autorização 

SRF
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origem.  
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4- A partir da Autorização de Uso, a 
NF-e tem valor legal e autorização para 
circular. 
5- A NF-e será imediatamente 
disponibilizada para a SRF. 
6- Se a NF-e for interestadual será 
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SEFAZ de Destino. 
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recebida, o emitente (vendedor) pode realizar o trânsito da mercadoria, 

acompanhada do DANF-e. 

Figura 5 – Emissão e Transmissão da NF-e 
Fonte: Encontro... (2005) 

Etapa 3 – Consulta da NF-e 

Com a chave de acesso da NF-e é possível consultar sua existência e 

validade através do site da Secretaria da Fazenda da Unidade da Federação de 

origem do emitente da NF-e (ENCONTRO..., 2005).

A chave de acesso, que também é impressa no DANF-e, é composta pelas 

seguintes informações: CNPJ do emissor; número e série da NF-e; Unidade da 

Federação do emissor e código de acesso. 

O código de acesso é composto por uma seqüência de 10 posições 

numéricas, geradas no momento da emissão, através do algoritmo fornecido pelo 

Fisco, citado na etapa 2. 

A resposta à consulta da NF-e no site da SEFAZ será a visualização, nos 

primeiros noventa dias da emissão, de todas as informações constantes na NF-e, 

além do status da mesma e a data/hora/minuto/segundo de sua recepção pela 

SEFAZ. Além disto, será fornecido um protocolo de consulta, que servirá como 

certidão da consulta realizada. 

2

3

1- Envio da NF-e à Secretaria da Fazenda; 
2- Verificação da Assinatura Digital, Esquema XML, situação do emitente e destinatário; 
3- A Secretaria da Fazenda retorna a autorização de uso ao emitente; 
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Após o prazo de noventa dias da emissão, a critério da SEFAZ, a consulta 

poderá retornar informações resumidas da NF-e que sejam suficientes para 

comprovar a existência e validade da mesma. 

Etapa 4 – Envio da NF-e à Receita Federal e à Secretaria de Fazenda do 

destino

Após receber e armazenar a NF-e, a SEFAZ envia o arquivo digital à Receita 

Federal do Brasil e, no caso de operações interestaduais, à Secretaria da Fazenda 

do Estado de destino da mercadoria, através da Rede de Informações da Sintegra 

(RIS) (ENCONTRO..., 2005). 

No caso das operações interestaduais, os Postos Fiscais de Fronteira 

receberão a informação da NF-E, o que segundo o Encontro... (2005), eliminará a 

necessidade atual de digitação de notas fiscais, facilitará o controle do Fisco e 

reduzirá o tempo gasto pelo contribuinte resolvendo os trâmites burocráticos nas 

repartições competentes. 

No caso de exportação de mercadorias através de portos ou aeroportos não 

situados na Unidade da Federação da circunscrição do emitente da NF-e, o arquivo 

digital será transmitido para a SEFAZ da Unidade Federada de embarque das 

mercadorias.

Etapa 5 – Confirmação de Recebimento da NF-e pelo destinatário 

Este é o processo no qual o contribuinte destinatário da mercadoria realiza a 

confirmação para a SEFAZ de que recebeu o conteúdo discriminado em uma NF-e. 

Esta confirmação poderá ser realizada de duas formas: manualmente no site da 

SEFAZ ou de forma eletrônica através de tecnologia web service. Esta etapa não 

será implantada na fase inicial do Projeto Nota Fiscal Eletrônica (ENCONTRO..., 

2005).

2.2.6 O Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANF-e) 

Segundo o Encontro... (2006), o DANF-e é um documento fiscal auxiliar, 

impresso em papel, com o objetivo de: 

 Acompanhar o trânsito de mercadorias; 
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 Coletar a firma do destinatário para comprovação de entrega das 

mercadorias ou prestação de serviços; 

 Auxiliar a escrituração da NF-e no destinatário não receptor de NF-e. 

O DANF-e poderá ter tantas folhas quanto forem necessárias para a 

discriminação das mercadorias, conforme leiaute nos anexos B e C. Este documento 

deverá conter, em destaque, a frase “SEM VALOR FISCAL” e estará sujeito a 

legislação aplicável para emissão e preenchimento da nota fiscal modelo 1/1ª 

(ENCONTRO..., 2006).

A critério da empresa, o número do Protocolo de Autorização de Uso recebido 

da SEFAZ poderá ser disponibilizado no DANF-e. 

2.2.7 Casos Particulares da NF-e Brasil 

2.2.7.1 Cancelamento de NF-e 

Somente poderá ser cancelada uma NF-e que tenha sido previamente 

autorizada (protocolo “Autorização de Uso”), esteja dentro do período de tempo 

determinado pela legislação e cuja mercadoria ainda não tenha saído do 

estabelecimento. 

Para efetuar o cancelamento de uma NF-e, o emissor deverá enviar uma 

mensagem, via web service, à SEFAZ, com assinatura digital, solicitando seu 

cancelamento e identificando-a através de sua chave de acesso (ENCONTRO..., 

2005).

Caso não haja nenhuma restrição, o contribuinte receberá um protocolo de 

transação com o status “Cancelamento de NF-e”. Este conterá, ainda, a identificação 

da NF-e (chave de acesso) e o momento (data/hora/minuto/segundo) em que a NF-e 

teve seu cancelamento registrado pela SEFAZ. 

2.2.7.2 Transmissão da NF-e em regime de contingência 

Em caso de indisponibilidade do Fisco de circunscrição do contribuinte 

emissor, a aplicação de web services deverá identificar este estado de 
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indisponibilidade e transmitir a NF-e diretamente à Receita Federal, que 

posteriormente atualizará o site da SEFAZ. 

Em caso de indisponibilidade do contribuinte em virtude de problemas 

técnicos, o DANF-e será emitido em duas vias, atendendo às disposições do 

Convênio ICMS 58, de 28 de junho de 1995 (ENCONTRO..., 2005). 

Uma das vias do DANF-e, emitido em formulário de segurança, permitirá o 

trânsito da mercadoria até a solução dos problemas técnicos. A outra via deverá ser 

mantida pelo emissor e pelo destinatário, pelo prazo estabelecido na legislação 

tributária para a guarda de documentos fiscais. 

Após a regularização do acesso ao sistema, o contribuinte emissor deverá 

efetuar a transmissão da NF-e, informando inclusive o número dos formulários de 

segurança utilizados. 

2.2.7.3 Consulta de status de NF-e 

Através do uso de tecnologia web service, o emissor poderá consultar o 

status de uma NF-e. Esta consulta será feita através do envio de uma mensagem na 

linguagem XML, informando a chave de acesso da NF-e. A SEFAZ responderá com 

o histórico da NF-e e com o correspondente status.

2.2.8 Benefícios Esperados 

Espera-se que a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) possa trazer diversos 

benefícios (ENCONTRO..., 2005). Destacam-se: 

Para o emissor: 

 Redução dos custos de impressão; 

 Redução de custos de aquisição de papel;  

 Redução de custos de envio do documento fiscal;  

 Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;  

 Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de 

Fronteira;

 Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2B). 
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Para o comprador: 

 Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;  

 Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da 

informação da NF-e;

 Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas 

fiscais;

 Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B). 

Para a Administração Tributária: 

 Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;  

 Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor 

intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos;

 Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas 

pela fiscalização de mercadorias em trânsito;

 Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação;  

 Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da 

Secretaria da Receita Federal e demais Secretarias de Fazendas Estaduais. 

Para a sociedade: 

 Redução do consumo de papel, com impacto em termos ecológicos;  

 Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias;  

 Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas;  

 Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de 

serviços ligados a Nota Fiscal Eletrônica. 

2.2.9 Pesquisa CONFEB (2007) 

Recente pesquisa divulgada pelo Conselho Privado da Nota Fiscal Eletrônica 

do Brasil (CONFEB, 2007) revelou que tanto a certificação digital como a NF-e ainda 

parecem ser mistério para as empresas. A amostra utilizada foi composta por 224 

empresas de grande (faturamento acima de R$ 600 milhões anuais) a pequeno 

porte (faturamento inferior a R$ 20 milhões anuais), distribuídas de acordo com o 

indicado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Faturamento das empresas entrevistadas 
Fonte: CONFeB (2007) 

O Gráfico 3 mostra os benefícios apontados pelas empresas, decorrentes da 

utilização da Nota Fiscal Eletrônica. 

Gráfico 3 – Gráfico dos benefícios da NF-e  
Fonte: CONFeB (2007) 
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Os resultados da pesquisa CONFeB (2007) mostram que o principal benefício 

citado foi a redução de custos de impressão e aquisição de papel, em seguida a 

eliminação da digitação da NF-e na recepção. 

Observa-se que os objetivos mais imediatos e tangíveis são facilmente 

identificados pelas empresas. Entretanto, benefícios menos tangíveis como o 

incentivo ao uso de comércio eletrônico ou planejamento logístico foram menos 

citados. O gráfico ainda destaca que são citados ganhos nas diversas áreas das 

organizações, como TI, logística, financeira, etc., o que indica que a ferramenta Nota 

Fiscal Eletrônica influencia em mudanças abrangentes no contexto organizacional. 

A mesma pesquisa investigou sobre as barreiras para a implantação da Nota 

Fiscal Eletrônica e apontou a integração e mudança dos processos internos como 

principal dificuldade, seguida da cultura e comprometimento dos clientes e a 

integração e mudança dos processos com os clientes. A pesquisa do CONFeB 

(2007) exalta que poucas empresas citaram preocupação relativa ao provimento de 

transparência em mostrar abertamente suas faturas e informações financeiras ao 

Fisco. O Gráfico 4 apresenta as barreiras apontadas pelos entrevistados. 

Gráfico 4 – Barreiras para a implantação da NF-e nas empresas 
Fonte: CONFeB (2007) 
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Entretanto, apesar das barreiras apresentadas, 79,6% das empresas 

indicaram já ter interesse na adoção da ferramenta, como apresentado no Gráfico 5. 

Gráfico 5 – Interesse das empresas na implantação da NF-e. 
Fonte: CONFeB (2007) 

A pesquisa também apontou que as empresas que têm faturamento acima de 

R$ 600 milhões anuais são as que demonstraram maior interesse em utilizar a Nota 

Fiscal Eletrônica o quanto antes. O Gráfico 6 apresenta os resultados completos de 

acordo com o porte das empresas. 

Gráfico 6 – Interesse das empresas na implantação da NF-e de acordo com o porte das empresas. 
Fonte: CONFeB (2007) 
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A pesquisa da CONFeB (2007) traz indicativos de que existem resistências 

(barreiras) para a implantação da Nota Fiscal Eletrônica. A constatação, diante da 

amostra da pesquisa, de que a integração de mudança de processos internos 

constitui-se como a principal barreira para a utilização da ferramenta nos leva a 

refletir sobre os impactos que esta nova tecnologia pode exercer nas organizações. 

Diante disto, esta pesquisa pretende investigar algumas dessas mudanças.
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3 METODOLOGIA 

Apresenta-se, neste tópico, os procedimentos metodológicos que orientaram 

o desenvolvimento da presente pesquisa, utilizando a classificação apresentada por 

Vergara (2005). Inicialmente, relata-se o tipo de estudo, seguido da natureza da 

pesquisa, universo e amostra, técnicas de coleta de dados e análise dos resultados. 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia 

apresentada por Vergara (2005), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto 

aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa classifica-se como descritiva e exploratória. 

Descritiva porque visa descrever procedimentos de implantação da nota fiscal 

eletrônica e os benefícios e dificuldades decorrentes da utilização da referida 

tecnologia. Exploratório devido à escassez de estudos anteriores realizados na área, 

também devido ao desenvolvimento recente dessa tecnologia. Nesse sentido, 

Vergara (2005) relata que a investigação é exploratória em área na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado sobre o tema e, por sua natureza de 

sondagem, não comporta hipóteses. Todavia, estas poderão surgir durante ou ao 

final da pesquisa 

Quanto aos meios, a presente pesquisa classifica-se como bibliográfica e 

estudo de casos múltiplos, no número de cinco, sendo: três empresas emissoras e 

receptoras de Notas Fiscais Eletrônicas; uma empresa de consultoria em Tecnologia 

da Informação; e uma Secretaria de Fazenda Estadual. Bibliográfica, porque para a 

fundamentação teórico-metodológica do trabalho foi realizada uma investigação 

sobre os seguintes assuntos: evolução da utilização do ambiente digital, comércio 

eletrônico e nota fiscal eletrônica. Estudos de casos porque foram realizados 

estudos em caráter de profundidade e detalhamento em cada organização 

escolhida. 
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3.2 NATUREZA DA PESQUISA 

Para atender aos objetivos propostos e visando o aprofundamento do 

fenômeno nas organizações estudadas, a pesquisa foi realizada em caráter 

qualitativo, em que não se procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem 

se emprega instrumentos estatísticos na análise dos dados. 

3.3 CASOS ESTUDADOS 

Para o estudo, os casos foram definidos pelo critério de acessibilidade 

(Vergara, 2005). Foram selecionadas sete empresas que utilizam a Nota Fiscal 

Eletrônica, três que desenvolvem soluções em software para emissão e recepção de 

NF-e e três Secretarias da Fazenda Estaduais. Entretanto, das organizações 

contatadas, responderam o questionário: três empresas que utilizam a NF-e; duas 

consultorias em tecnologia da informação que desenvolvem soluções em software

para NF-e; uma Secretaria da Fazenda Estadual. Porém, um estudo de caso de uma 

consultoria em tecnologia da informação foi invalidado em virtude de não terem 

implantado nenhum software, apenas fornecerem soluções para outras empresas 

desenvolvedoras.

O investigador realizou um contato inicial com as organizações através de e-

mails e telefonemas. Após a manifestação de concordância com a realização da 

pesquisa, foi solicitada a indicação de pelo menos um indivíduo para responder o 

instrumento de coleta de dados utilizados. Este indivíduo, obrigatoriamente, deveria 

ter participado diretamente do processo de implantação da NF-e na organização e 

permaneceria anônimo nos resultados do presente estudo. 

3.4 COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados, foram utilizados questionários com questões abertas 

e fechadas. Devido aos distintos grupos de organizações selecionadas para a coleta 

de dados, foram elaborados questionários diferenciados para cada grupo (empresas 

em geral, consultorias em Tecnologia da Informação e Secretaria da Fazenda) 

adaptando-se as perguntas à realidade da cada grupo de organizações. Entretanto, 



54 

apesar das diferenças existentes, estas são pequenas e todos os modelos de 

questionário são divididos nas mesmas quatro etapas: 

Decisão: investiga a motivação para adesão à NF-e e benefícios esperados 

pelas empresas; 

Implantação: investiga o desenvolvimento do processo de implantação da 

ferramenta NF-e, processo de planejamento, instalação do sistema, participação dos 

funcionários, problemas durante a implantação e se existiu treinamento e resistência 

à nova ferramenta; 

Utilização: trata de aspectos após a implantação da NF-e. Investiga se os 

benefícios esperados foram alcançados, se foram identificados benefícios não 

esperados, desvantagens e se as expectativas da organização foram atendidas; 

Impactos: investiga as principais mudanças ocorridas para e após a 

implantação da NF-e. Busca identificar melhorias de desempenho de 

departamentos, maior integração com fornecedores e clientes, comércio eletrônico, 

integração com o Fisco, além das variáveis identificadas no trabalho de Saccol et al. 

(2003), adaptando-os à realidade da NF-e através de uma escala de 4 níveis 

(“NENHUM”, “BAIXO”, “MÉDIO”, “ALTO”) para os respondentes expressarem o nível 

de impacto identificado em cada variável. 

Entende-se que é possível adequar algumas dessas variáveis e seus 

indicadores à realidade da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) devido às mudanças 

abrangentes que se espera que este elemento implique, caracterizando-as como 

mudanças semelhantes ao processo de implantação de ERP. Esta afirmação 

evidencia-se quando se compara os resultados da pesquisa realizada pelo CONFeB 

(2007) e as barreiras para a implantação da NF-e, as variáveis encontradas por 

Saccol et al. (2003) e as encontradas por Valeretto Júnior (2005). Percebe-se que 

muitas são semelhantes ou equivalentes. O Quadro 3 resume algumas das variáveis 

dos estudos supracitados. 
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Quadro 3 – Comparação das variáveis de outras pesquisas 

CONFeB (2007) Saccol  et al. (2003) Valeretto Júnior (2005) 

 Integração e mudança 

de processos internos; 

 Cultura e 

comprometimento dos 

clientes; 

 Integração e mudança 

de processos com os 

clientes; 

 Falta de tecnologia 

adequada; 

 Integração e mudança 

dos processos com os 

fornecedores. 

 Atualização de hardware e software; 

 Aumento do número de 

microcomputadores; 

 Incorporação de novas técnicas de 

gestão; 

 Redesenho de processos e sua 

racionalização; 

 Maior integração de processos; 

 Melhor sincronização das 

dimensões física e contábil; 

 Necessidade de maior preparo e 

qualificação técnica das pessoas. 

 redesenho de processos e 

sua racionalização; 

 maior integração de 

processos; 

 unificação de informações; 

 necessidade de maior 

preparo e qualificação 

técnica das pessoas; 

 tempo maior empregado 

nas atividades de análise de 

dados e nas atividades 

gerenciais; 

 maior sincronização das 

dimensões físicas e contábil. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A figura 6 resume as etapas e variáveis definidas para a investigação do 

processo de implantação da NF-e desde a decisão até os impactos percebidos pelos 

respondentes. 

Figura 6 – Etapas da investigação do processo de implantação da NF-e 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como supracitado, foram analisadas as variáveis apresentadas por Saccol et 

al. (2003) do tipo Mudanças Tecnológicas. Cada uma das quatro variáveis é 

Decisão Implantação Utilização Impactos 

 Motivação 
 Benefícios 

esperados 

 Planejamento 
 Instalação 
 Envolvimento 
 Problemas 
 Treinamento 
 Resistência a 

mudanças 

 Alcance dos 
benefícios 
esperados 
 Desvantagens 
 Expectativas 

 Mudanças 
ocorridas 
 Melhorias de 

desempenho 
 Integração 

com
fornecedores e 
clientes 
 Comércio 

Eletrônico 
 Impactos 

tecnológicos 
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composta por sub-variáveis. As sub-variáveis utilizadas são apresentadas no Quadro 

4.

Quadro 4 – Sub-variáveis que compõe as variáveis do tipo Mudanças Tecnológicas 
Mudanças na tecnologia de informação e na qualidade da informação 

 Atualização de hardware e software;
 Aumento do número de microcomputadores; 
 Unificação das informações; 

Mudanças nas técnicas de gestão e processos de trabalho 
 Redesenho de processos e sua racionalização; 
 Melhoria no monitoramento dos processos; 
 Maior integração dos processos; 
 Maior rapidez na Identificação e resolução de problemas nos processos; 
 Melhor sincronização das dimensões física e contábil. 

Mudanças nos produtos e na eficácia organizacional 
 Aumento do ritmo de trabalho; 
 Melhoria na imagem organizacional perante o mercado; 
 Maior tempo empregado nas atividades-fins de cada setor, nas atividades de análise de 

dados e nas atividades gerenciais. 
Mudanças na qualificação técnica das pessoas 

 Necessidade de maior preparo e qualificação técnica das pessoas (2º grau completo, 
conhecimentos básicos de informática e idiomas, etc.). 

Fonte: Adaptado de Saccol et al. (2003 p. 183). 

Às variáveis apresentadas no Quadro 4, foi acrescentada a variável 

“Benefícios esperados da Nota Fiscal Eletrônica” que possui as sub-variáveis: 

 Redução dos custos de impressão; 

 Redução dos custos de aquisição de papel; 

 Redução dos custos de envio de documento fiscal; 

 Redução dos custos de armazenagem de documentos fiscais; 

 Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com clientes/fornecedores. 

Esta variável foi acrescentada com o objetivo de investigar os benefícios 

propostos pelo Encontro... (2005).  

As mesmas sub-variáveis apresentadas compuseram os questionários 

aplicados às empresas (APÊNDICE A), consultorias em Tecnologia da Informação 

(APÊNDICE B) e Secretaria de Fazenda Estadual (APÊNDICE C). Os questionários 

foram disponibilizados através de uma página na Internet e o endereço de 

publicação foi enviado aos respondentes através de e-mail e contato telefônico 
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Os questionários foram transcritos e foi realizada a análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977; RICHARDSON, 1999) das transcrições. O método envolve três 

fases: pré-análise; exploração do material; análise e interpretação dos resultados. A 

primeira etapa é “bastante flexível que permite a eliminação, substituição e 

introdução de novos elementos que contribuam para uma melhor explicação do 

fenômeno estudado” (RICHARDSON, 1999, p. 231). Na segunda fase, de 

exploração do material, foi realizada a codificação do material, ou seja, as respostas 

foram agrupadas de acordo com a etapa e pergunta. Na fase de interpretação, foram 

analisados os conteúdos agrupados individualmente por variável e sub-variável com 

o objetivo de permitir a compreensão dos impactos causados pela utilização da NF-e 

em cada organização.  

Após a análise individual de cada instituição, os resultados foram comparados 

para a identificação de semelhanças e diferenças entre as organizações, 

identificando-se, principalmente, respostas semelhantes. Além disso, os dados 

coletados em cada organização para cada sub-variável da fase de impactos, foram 

pontuados e agrupados para que fosse realizada uma análise comparativa utilizando 

todos os estudos de casos realizados. Para isto, foi estabelecida pontuação para os 

níveis apresentada no Quadro 5. 

Quadro 5 – Ponderação atribuída aos níveis de impacto 
Nível Pontos

Não identificado 0 

Baixo 1 

Médio 2 

Alto 3 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para agrupar os dados, os pontos da mesma sub-variável em cada estudo de 

caso foram somados. Este procedimento foi realizado para cada sub-variável 

investigada.
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4 RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentados os relatórios dos cinco casos estudados. Em 

virtude da não autorização da divulgação do nome de algumas empresas, estas 

serão denominadas com o objetivo de facilitar a apresentação de resultados como: 

Alpha e Beta. 

4.1 CASO ALPHA 

4.1.1 Apresentação da Empresa 

A ALPHA é uma multinacional do setor de siderurgia que opera em países da 

América Latina e mais quatro países de outros continentes. Possui, 

aproximadamente, 37 mil profissionais, com faturamento de cerca de R$ 10 bilhões. 

4.1.2 Pontos Principais do Caso 

A empresa ALPHA, por ter sido uma das pioneiras na adoção da Nota Fiscal 

Eletrônica, enfrentou algumas dificuldades técnicas internas e de integração com o 

sistema de informação das Secretarias de Fazenda. A empresa também participou 

da construção do modelo e de soluções (softwares) que atualmente estão 

disponíveis no mercado.  

4.1.3 Etapa 1 – Decisão 

A empresa estudada optou pela utilização da Nota Fiscal Eletrônica a convite 

da Administração Tributária, sendo uma das pioneiras na adoção desta ferramenta 

no Brasil. Quanto aos benefícios esperados pela empresa, foram apontados os 

seguintes itens: 

 Redução dos custos de impressão; 

 Redução de custos de aquisição de papel; 

 Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;  
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 Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de 

Fronteira;

 Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com clientes ou 

fornecedores;

 Diminuição da concorrência desleal;  

 Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;  

 Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da 

informação da NF-e. 

4.1.4 Etapa 2 - Implantação 

Para a implantação da ferramenta NF-e, a ALPHA adquiriu uma solução em 

software de uma consultoria externa que conduziu a etapa de instalação do sistema 

em conjunto com da equipe interna da organização. 

Um dos problemas enfrentados nesta etapa diz respeito à integração do 

sistema instalado com o sistema da Tributação. Dificuldades técnicas surgiram, uma  

vez que este último ainda estava em fase de desenvolvimento e testes. Entretanto, 

estas dificuldades já foram superadas. 

Após a instalação do sistema houve uma etapa de treinamento, com o 

objetivo de adequar os diversos setores da empresa, transportadores e clientes aos 

processos, sendo alguns destes resistentes e questionadores em relação à 

ferramenta. Entretanto, segundo o respondente, logo esta resistência foi 

ultrapassada.

4.1.5 Etapa 3 - Utilização 

Em virtude da empresa ALPHA ainda estar em processo de adesão à Nota 

Fiscal Eletrônica, os benefícios esperados ainda não foram medidos, tampouco 

foram identificados benefícios não esperados.

Até o momento, a NF-e vem atendendo às expectativas da empresa em 

virtude da modernização, melhoria de ambiente operacional e simplificação de 

processos.
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4.1.6 Etapa 4 – Impactos 

Após a implantação da NF-e, está em desenvolvimento um sistema de 

integração com clientes e fornecedores utilizando ferramentas de e-business.

O gráfico 7 apresenta os resultados obtidos no que se refere às variáveis do 

item 17 do Apêndice A. 

Gráfico 7 – Impactos tecnológicos da NF-e na Empresa Alpha  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2 CASO BETA 

4.2.1 Apresentação da Empresa 

A BETA é uma grande empresa do setor de comercialização de Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP) que opera em todas as regiões do Brasil, com exceção 

da região Norte. 

4.2.2 Pontos Principais do Caso 

A empresa BETA, também uma das pioneiras na adoção da ferramenta NF-e 

no Brasil, apesar de ainda não ter implantado a Nota Fiscal Eletrônica em 100% de 

suas operações, aponta como principais vantagens a desburocratização das 

operações e a não necessidade de arquivamento de documentos fiscais.

4.2.3 Etapa 1 – Decisão 

A empresa BETA se sentiu motivada a implantar a Nota Fiscal Eletrônica 

devido aos benefícios esperados desta ferramenta. Deste, foram apontados os 

seguintes itens: 

 Redução dos custos de impressão; 

 Redução de custos de aquisição de papel; 

 Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais; 

 Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes ou 

fornecedores;

 Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;  

 Redução dos erros de escrituração devido a erros de digitação de notas 

fiscais.
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4.2.4 Etapa 2 - Implantação 

Para a implantação da ferramenta, realizou-se uma seleção para identificar o 

sistema que atendesse aos requisitos da empresa. Após a escolha, foi realizado o 

levantamento dos requisitos exigidos pela legislação e das necessidades de 

customização e adequação de processos. Em seguida, com os requisitos 

identificados, foi iniciada a customização, teste e implantação. 

Como supracitado, a solução em software foi adquirida de uma consultoria 

externa, que realizou a customização e parametrização do sistema. Porém, uma 

equipe interna da empresa realizou a integração com o sistema de informação 

existente, a análise de legislação, a análise de tecnologia, a implantação e os 

treinamentos. Estes foram focados na área fiscal e de tecnologia. 

Quanto à instalação, esta foi realizada após vários testes do sistema, e 

inicialmente a operação ocorreu em paralelo com a emissão em papel, ou seja, a 

NF-e era emitida sem validade, objetivando apenas testar a utilização do sistema em 

operação. Após um período de análise, a emissão em papel foi abolida. 

Durante esta etapa, poucos problemas foram identificados. Estes estavam 

relacionados ao desconhecimento do processo por parte da empresa e também do 

governo, sendo necessários ajustes no leiaute e no software emissor para solucioná-

los.

Segundo o respondente, não houve resistência às mudanças e a ferramenta 

foi bem aceita.

4.2.5 Etapa 3 - Utilização 

Segundo o respondente, a empresa BETA ainda não conseguiu avaliar se os 

benefícios esperados foram alcançados, pois a Nota Fiscal Eletrônica ainda não foi 

implantada em 100% das operações. Também não foi possível identificar benefícios 

não esperados ou desvantagens em virtude da utilização da ferramenta. Todavia, as 

expectativas estão sendo atingidas e acredita-se que o sistema agilize e 

desburocratize as operações. 
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4.2.6 Etapa 4 – Impactos 

Para o respondente, o Departamento de Faturamento é o principal 

beneficiado pela inplantação da NF-e. Para este departamento, a ferramenta evita a 

necessidade de arquivamento de documentos e controle de formulários contínuos.  

Não foi observada melhoria no desempenho da empresa, tampouco maior 

integração com fornecedores ou clientes, além disso, a empresa não utiliza a 

Internet para realização de transações comerciais. 

O Gráfico 8 apresenta os resultados obtidos no que se refere às variáveis do 

item 17 do Apêndice A. 
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Gráfico 8 – Impactos tecnológicos da NF-e na Empresa Beta  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.3 CASO VIBRAPAR 

4.3.1 Apresentação da Empresa 

O grupo VIBRAPAR, formado por nove empresas, iniciou em 1975 atuando 

inicialmente na revenda e transporte de combustível. Após a abertura do mercado, 
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passou a realizar a distribuição de derivados de petróleo. Atualmente, as empresas 

do grupo atuam no setor energético, em atividades como: transporte, distribuição e 

refino de petróleo.

4.3.2 Pontos Principais do Caso 

A empresa VIBRAPAR implantou a ferramenta Nota Fiscal Eletrônica em 

virtude de obrigações legais para seu setor de atuação. Os principais problemas 

ocorridos foram de integração com os sistemas de informação da Tributação, sendo 

a complexidade da linguagem XML apontada como uma das desvantagens da 

ferramenta.

4.3.3 Etapa 1 – Decisão 

A VIBRAPAR decidiu pela utilização da Nota Fiscal Eletrônica em virtude da 

obrigação legal do setor de adesão à ferramenta. Dentre os benefícios esperados, 

foram apontados os seguintes itens: 

 Redução de custos de envio de documento fiscal 

 Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de 

Fronteira

 Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com clientes ou 

fornecedores

 Obtenção de maior visualização de informações de vendas, faturamento, 

etc.

 Aumento na agilidade no processo de adiantamento dos recebíveis  

 Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da 

informação da NF-e 

 Inovação nos processos fiscais 
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4.3.4 Etapa 2 - Implantação 

Segundo o respondente, o planejamento da implantação da ferramenta de 

emissão de Nota Fiscal Eletrônica na VIBRAPAR foi focado no mapeamento de 

processos, identificação de impactos, mudanças, investimentos em capacitação dos 

profissionais envolvidos, aquisição de software e integração ao sistema de 

informação utilizado e testes de integração com o sistema da Tributação. 

A solução em software foi adquirida de uma consultoria externa e implantada 

em conjunto com a equipe interna da empresa, gestor de projetos, gestor tributário e 

usuários da área fiscal. Para a implantação, foi necessária a aquisição de servidores 

com melhor desempenho.

Durante esta fase, surgiram problemas de integração com os sistemas de 

informação da Tributação, entre estes: problemas de leiaute, problemas técnicos de 

envio e retorno dos arquivos digitais.  

O treinamento para a utilização do gerenciador da NF-e foi conduzido pela 

consultoria externa e focado nos usuários do setor de faturamento.

Quanto à resistência interna, existiu por parte da diretoria e de alguns 

fornecedores que também têm obrigatoriedade legal de aderir à NF-e, 

principalmente quanto ao DANF-e e ao envio e armazenamento do arquivo XML 

entre as partes envolvidas. 

4.3.5 Etapa 3 - Utilização 

Segundo o respondente, devido ao pouco tempo que foi implantada, os 

benefícios da NF-e ainda não foram identificados.

Como desvantagem, o respondente citou o schema XML, visto como muito 

complexo e causador de diversos problemas técnicos surgidos. Além disso, deseja-

se maior interação da Tributação com os contribuintes. 

4.3.6 Etapa 4 – Impactos 

Devido ao pouco tempo que foi implantada a NF-e, não foi possível identificar  

mudanças de desempenho ou maior integração com fornecedores e clientes. 
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Entretanto, foi identificado aumento no número de transações realizadas pela 

Internet.

O gráfico 9 apresenta os resultados obtidos no que se refere às variáveis do 

item 17 do Apêndice A.

Gráfico 9 – Impactos tecnológicos da NF-e na Empresa Vibrapar 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.4 CASO ELITEINFO 

4.4.1 Apresentação da Empresa 

A ELITEINFO, presente no mercado desde 1999, atua nas áreas de 

Gerenciamento de Projetos, Headhunting, Outsourcing e fábrica de software. A 

empresa se localiza em São Paulo-SP, porém atende clientes em outros estados do 

país.

A empresa implementa soluções em software de Nota Fiscal Eletrônica e já 

realizou implantação de soluções de NF-e em mais de 10 clientes, totalizando mais 

de 3.500 horas de trabalho voltados para a ferramenta. 

4.4.2 Pontos Principais do Caso 

A Eliteinfo, como empresa provedora soluções em software emissor e 

receptor de NF-e, aponta que o principal problema enfrentado no desenvolvimento e 

implantação refere-se à integração de seu sistema de informação com o sistema de 

informação da Administração Tributária. 

4.4.3 Etapa 1 – Decisão 

Segundo o respondente, de acordo com a experiência com seus clientes, a 

ELITEINFO acredita que as empresas aderem à Nota Fiscal Eletrônica devido às 

obrigações legais. Dentre os benefícios esperados pelas empresas (clientes da 

ELITEINFO), foram apontados os seguintes itens: 

 Redução dos custos de impressão 

 Redução dos custos de armazenagem de documentos fiscais 

 Aumento da agilidade no processo de adiantamento dos recebíveis 

 Redução dos erros de escrituração devido a erros de digitação de notas 

fiscais
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4.4.4 Etapa 2 - Implantação 

A implantação das soluções em software para Nota Fiscal Eletrônica segue 

uma metodologia estabelecida pela empresa e é dividida em quatro etapas: 

 Diagnóstico: é realizado um mapeamento de todo o processo de 

faturamento do cliente e analisada a infra-estrutura do mesmo; 

Start up: é iniciada a instalação do aplicativo e a configuração dos serviços 

de envio e recebimento; 

 Distribuição: nesta etapa, são realizados os testes e preparação do 

ambiente para produção; 

 Operação: é realizado o acompanhamento do sistema e a replicação para 

as filias, caso seja necessário 

Na fase inicial da implantação, a ELITEINFO adota como política o 

envolvimento de profissionais da empresa-cliente pertencentes às áreas de 

Tecnologia da Informação, Fiscal e usuários-chave. Nesta etapa, usuários finais 

(operadores de sistema) não são envolvidos no processo. 

Como problemas, o respondente cita a falta de padronização entre as 

Secretarias de Fazenda e indefinição do Governo quanto ao regime de 

Contingência. 

A ELITEINFO encarrega-se do treinamento dos funcionários de seus clientes. 

O treinamento de utilização do sistema é dividido em três etapas: 

 Conhecendo o funcionamento do Software de emissão/recebimento de Nf-

e (destinado a usuários);

 Como administrar o software (destinado à equipe de Tecnologia de 

Informação);

 Como proceder em caso de abertura de chamados técnicos.

Segundo o respondente, não surgiram problemas quanto à resistência interna 

à mudança. 
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4.4.5 Etapa 3 - Utilização 

Quanto aos benefícios, segundo o respondente, estes serão identificados a 

longo prazo. Contudo, a curto prazo, aponta-se o Governo como principal 

beneficiado da tecnologia da NF-e. 

Não foi identificado nenhum benefício não esperado pelas empresas. 

Todavia, como desvantagem, foi relatado que as empresas não podem mais realizar 

o faturamento antecipado, como era costumeiro antes da NF-e. 

4.4.6 Etapa 4 – Impactos 

Para a implantação da NF-e, foi citado que as principais mudanças 

necessárias referem-se à melhoria de processos internos e à diminuição das 

burocracias existentes. Acredita-se que estas mudanças melhorem o desempenho 

dos clientes da ELITEINFO. 

O Gráfico 10 apresenta os resultados obtidos no que se refere às variáveis do 

item 17 do Apêndice B. 
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Gráfico 10 – Impactos tecnológicos da NF-e nos clientes da Eliteinfo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.5 CASO SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO/RN 

4.5.1 Apresentação da Organização 

A SET/RN, criada em 1995, em virtude do desmembramento da então 

Secretaria de Fazenda e Planejamento, é um órgão da administração direta com 
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atuação no estado do Rio Grande do Norte que tem por finalidade a arrecadação de 

tributos de competência estadual e o controle de atividades de fiscalização das 

operações geradoras de tributos, de acordo com a legislação pertinente 

(SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO, 2008) 

4.5.2 Pontos Principais do Caso 

A Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte (SET/RN) 

identificou apenas alguns benefícios imediatos, porém, acredita-se que a médio 

prazo, outros benefícios sejam alcançados. 

4.5.3 Etapa 1 – Decisão 

Como benefícios esperados pela SET/RN, em virtude da utilização da Nota 

Fiscal Eletrônica, citam-se: 

 Intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos 

 Redução de custos no processo de controle de notas fiscais 

 Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação 

 Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da 

Secretaria da Receita Federal e demais Secretarias de Fazendas Estaduais 

4.5.4 Etapa 2 - Implantação 

O planejamento da implantação da Nota Fiscal Eletrônica foi conduzido em 

colaboração com outros órgãos fiscais em reuniões gerenciais e técnicas do ENCAT 

e regulamentadas por diversos protocolos e ajustes. 

A implantação foi realizada por: profissionais da própria organização, 

responsáveis pelo levantamento de requisitos; grupo técnico do ENCAT, 

responsável pela conformidade com a legislação, especificação técnica do projeto e 

coordenação dos trabalhos de analistas de sistemas; desenvolvedores de 

consultoria externa.
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A SET/RN adotou a solução SEFAZ Virtual Ambiente Nacional (SVAN), com o 

objetivo de facilitar e promover a entrada de empresas com operações 

interestaduais. Esta solução integra os sistemas de Secretarias Estaduais de vários 

estados e com infra-estrutura que visa garantir alta disponibilidade e elevado 

desempenho para recepção de notas fiscais eletrônicas.

Segundo o respondente, apenas problemas simples e pontuais de 

comunicação entre o servidor da Secretaria e o sistema SVAN. 

A Secretaria não realiza treinamentos, porém disponibiliza diversos manuais 

para consulta através da Internet.

4.5.5 Etapa 3 - Utilização 

Quanto aos benefícios esperados, segundo o respondente, como a 

obrigatoriedade iniciou no mês de abril de 2008, somente os benefícios de redução 

de custos de controles e processamento das notas fiscais são visíveis até o 

momento. Porém, acredita-se que a médio prazo outros benefícios sejam 

alcançados. 

Acredita-se também que outros benefícios, não previstos, serão identificados. 

O respondente cita como exemplo: 
a partir do momento em que o destinatário confirma eletronicamente aquela 
compra, a SET/RN poderá efetuar o lançamento fiscal, mesmo sem o 
registro da nota fiscal no posto fiscal de fronteiras. Isto, por si só, já causa 
um grande impacto e mudança de paradigma na relação fisco-contribuinte. 

Além disso, do ponto de vista da SET/RN, não existem desvantagens em 

virtude da utilização da NF-e e afirma-se que a ferramenta tem atendido às 

expectativas da organização, pois está provocando mudança de paradigmas nos 

controles fiscais. 

Para a SET/RN, acredita-se que as empresas deverão aderir à Nota Fiscal 

Eletrônica em virtude de dois fatores: alcance dos benefícios esperados e redução 

de custos de armazenagem de documentos fiscais. 
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4.5.6 Etapa 4 – Impactos 

De acordo com o respondente, ainda não é possível relacionar a Nota Fiscal 

Eletrônica ao aumento na arrecadação e/ou diminuição da sonegação fiscal ou 

melhoria no desempenho da Instituição. 

Acredita-se que a NF-e implica em maior integração com os outros órgãos de 

tributação (Receita Federal, Secretarias de Fazenda Estaduais e Municipais). O 

Gráfico 11 apresenta os resultados obtidos no que se refere às variáveis do item 16 

do Apêndice C. 
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Gráfico 11 – Impactos tecnológicos da NF-e na SET/RN 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção do presente trabalho apresenta a compilação dos resultados dos 

casos e a análise, segundo o referencial teórico levantado. 

Apresentam-se os resultados agrupando-os em fases, segundo a divisão 

utilizada ao longo do trabalho: decisão, implantação, utilização e impactos.

5.1 DECISÃO 

Quanto ao fator motivador das empresas implantarem a Nota Fiscal 

Eletrônica, ALPHA, BETA e VIBRAPAR citaram que foi a convite da Administração 

Tributária, devido aos benefícios esperados e em virtude de obrigações legais, 

respectivamente. A ELITEINFO, por sua vez, citou que seus clientes buscam a NF-e 

em virtude, primordialmente, das obrigações legais. 

Investigou-se, também, se os benefícios propostos pelo Encontro... (2005) 

são os esperados pelas empresas. O gráfico 12 apresenta os benefícios esperados 

segundo o Encontro... (2005) pela quantidade de estudos de caso que o benefício foi 

citado, excluindo-se o estudo de caso da SET/RN, parte envolvida na elaboração 

dos benefícios citados no Encontro... (2005).
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Gráfico 12 – Benefícios esperados 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Destes, destacam-se os itens a, b e c citados por três empresas pesquisadas. 

Além disso, nenhum dos benefícios propostos pelo Encontro... (2005) deixou de ser 

citado, disto pode-se inferir que as empresas são conhecedoras dos benefícios 

propostos pelo projeto NF-e e que a ferramenta e documentos estão adequados à 

realidade das empresas pesquisadas.  

O item c, citado por três empresas, faz referência ao uso de relacionamentos 

eletrônicos B2B e indica que, caso este benefício se confirme com a maior utilização 

da Nota Fiscal Eletrônica, o crescimento do comércio eletrônico, apontado pelo 

índice B2Bol poderá ser potencializado, haja vista que a NF-e já é obrigatória para 

alguns setores da economia e brevemente virá a ser em outros.

Dos itens investigados, os resultados estão em concordância com a pesquisa 

Confeb (2007), que apresenta como item mais citado a “redução de custos de 

impressão e aquisição de papel”, correspondentes aos itens a e d do gráfico 12. 

Outro item citado pelas empresas, o item b, também foi bastante citado na pesquisa 

Confeb (2007), sendo o quarto item mais citado na referida pesquisa. Todavia, o 
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item c do Gráfico 12 foi pouco citado na pesquisa Confeb (2007), correspondendo ao 

décimo primeiro e décimo terceiro (último) em respostas da referida pesquisa. 

Para a Administração Tributária, segundo o Encontro... (2005), os benefícios 

esperados são:  

 Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;  

 Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um maior 

intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos;

 Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas 

pela fiscalização de mercadorias em trânsito;

 Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação;  

 Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da 

Secretaria da Receita Federal e demais Secretarias de Fazendas Estaduais. 

Destes, apenas “aumento na confiabilidade da Nota Fiscal” não foi citado nos 

dados coletados na SET/RN.  

5.2 IMPLANTAÇÃO 

Nesta etapa, foram observadas semelhanças entre os estudos de casos 

realizados. Das três empresas investigadas que aderiram à utilização da Nota Fiscal 

Eletrônica, todas adquiriram soluções em software, para emissão da NF-e, de uma 

consultoria externa. Além disso, em todas as empresas a implantação do sistema foi 

realizada pela equipe da consultoria externa em conjunto com a equipe interna de 

cada empresa. Este procedimento identificado está em consonância com o descrito 

pela ELITEINFO, consultoria que adota como procedimento padrão a integração de 

sua equipe com a equipe interna de cada empresa que presta serviços. 

Em todas as empresas, as pessoas envolvidas nos processos foram treinadas 

para adaptação aos processos da ferramenta NF-e. A consultoria investigada, 

ELITEINFO, também presta este serviço a seus clientes, preparando os funcionários 

para utilização do sistema. 

Em dois casos (ALPHA e VIBRAPAR) foi relatada resistência à implantação 

da ferramenta NF-e. No estudo de caso da empresa BETA não foi citado nenhum 

caso de resistência à mudança. O mesmo foi apontado pela ELITEINFO, que não 

identificou resistência em nenhum de seus clientes.
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O principal problema relatado nas três empresas estudadas e também pela 

ELITEINFO se refere à integração dos sistemas com os sistemas da Administração 

Tributária. Diversos problemas de leiaute do arquivo XML e padronização entre os 

sistemas dos distintos órgãos da Administração Tributária surgiram durante a 

implantação do sistema, entretanto, tais dificuldades foram superadas e o sistema 

atualmente funciona regularmente.  

Apesar dos problemas relatados, o órgão da Administração Tributária 

investigado, a SET/RN, relatou que não realiza treinamentos ou outros auxílios às 

empresas, mas disponibiliza diversos manuais de acesso público. Este aspecto foi 

citado pela VIBRAPAR, que relatou ser desejável maior troca de informações entre a 

Administração Tributária e as empresas.

5.3 UTILIZAÇÃO 

Segundo as empresas que implantaram a NF-e e a ELITEINFO, consultoria 

em tecnologia, benefícios ainda não foram medidos ou identificados, tampouco 

foram identificados benefícios não esperados. Sobre isso a Eliteinfo relata que os 

benefícios poderão ser identificados a longo prazo, sendo a Administração Tributária 

a beneficiada imediata. Apesar disto, todas relataram que a NF-e tem atendido às 

expectativas das empresas.

Observa-se que todas as empresas investigadas relataram que não mediram 

ou identificaram os benefícios da NF-e, entretanto nenhuma relatou a utilização de 

metodologias de avaliação de impactos ou comparação de dados anteriores à NF-e 

e após a implantação da ferramenta.

A SET/RN, por sua vez, relatou que benefícios de redução de custos de 

controles e processamento de notas fiscais já são visíveis e que outros serão 

alcançados a médio prazo. A organização também acredita que benefícios não 

esperados serão identificados e que a ferramenta tem atendido às expectativas.
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5.4 IMPACTOS 

Os impactos da Nota Fiscal Eletrônica foram estudados investigando-se os 

benefícios esperados e as sub-variáveis apresentadas no Quadro 4, baseadas em 

Saccol et al. (2003). A seguir apresenta-se o comparativo entre os casos: 

5.4.1 Análise individual das variáveis investigadas 

5.4.1.1 Benefícios esperados da Nota Fiscal Eletrônica 

Benefícios esperados (ENCONTRO..., 2005) foram investigados quanto aos 

impactos identificados após a implantação da ferramenta NF-e.

a) Redução dos custos de impressão 

Esta sub-variável foi citada em todos os estudos de caso apresentando o 

resultado apresentado no Gráfico 13. 

Gráfico 13 – Redução dos custos de impressão 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observou-se que nenhuma das organizações estudadas citou que a redução 

de custos de impressão foi abaixo do nível “Médio” e, em um dos casos, foi citado o 

nível “Alto”. Estes resultados indicam que este foi um impacto significativo para as 
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organizações estudadas, o que está de acordo um dos benefícios citados pelo 

Encontro... (2005).

b) Redução dos custos de aquisição de papel 

Esta sub-variável foi citada em todos os estudos de caso, apresentando o 

resultado exposto no Gráfico 14. 

Gráfico 14 – Redução dos custos de aquisição de papel 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observou-se que esta sub-variável mostrou resultado semelhante ao do 

Gráfico 13. Visualiza-se os resultados da sub-variável “Redução dos custos de 

impressão” e “Redução dos custos de aquisição de papel” em virtude da natureza da 

ferramenta NF-e, que substitui a Nota Fiscal em papel, sendo necessário apenas o 

DANF-e, com menor exigência burocrática de informações, para a circulação de 

mercadorias.

c) Redução dos custos de envio de documento fiscal 

Esta variável não foi identificada no estudo de caso da SET/RN. O Gráfico 15 

apresenta os resultados. 
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Gráfico 15 – Redução dos custos de envio de documento fiscal 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observou-se que esta variável apresentou-se significativa, considerando os 

estudos de caso realizados, haja vista que duas citaram que o impacto foi médio, 

uma alto e a consultoria, ELITEINFO, considera médio. Considera-se que a sub-

variável não foi identificada na SET/RN em virtude de ser uma organização da 

Administração Tributária e não realizar envio de documentos fiscais. 

d) Redução dos custos de armazenagem de documentos fiscais 

O Gráfico 16 apresenta os resultados referentes à variável. 
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Gráfico 16 – Redução dos custos de armazenagem de documentos fiscais 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A variável “Redução dos custos de armazenagem de documentos fiscais” 

identificou resultados de acordo com o relatado pelo ENCAT(2005), citando-a como 

um dos benefícios da NF-e. Entretanto, na SET/RN, o impacto foi considerado baixo. 

e) Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com clientes/fornecedores 

O Gráfico 17 apresenta os resultados referentes à variável. 

Gráfico 17 – Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com clientes/fornecedores 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A variável não foi identificada no estudo de caso Beta em virtude da empresa 

não utilizar relacionamentos eletrônicos em suas transações. Entretanto, nos outros 

estudos de caso, verificou-se que a utilização da NF-e incentivou o uso de 

relacionamentos eletrônicos. 

f) Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas 

fiscais

O Gráfico 18 apresenta os resultados referentes à variável. 

Gráfico 18 – Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A variável não foi identificada nas empresas que recebem ou emitem Nota 

Fiscal Eletrônica, entretanto, foi apontada pela Eliteinfo e SET/RN. Deve-se 

considerar, neste caso, que as referidas empresas já utilizavam sistemas de 

informação antes da implantação da NF-e. 

5.4.1.2 Mudanças na tecnologia de informação e na qualidade da informação 

 A variável estudada aborda mudanças relacionadas à área de tecnologia de 

informação como hardware e software, e à qualidade da informação, referindo-se à 

unificação e acesso a relatórios.
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a) Atualização de hardware

O objetivo de investigar esta sub-variável foi identificar, nas empresas 

estudadas, a necessidade de aquisição e atualização de hardware. O Gráfico 19 

apresenta os resultados referentes à variável. 

Gráfico 19 – Atualização de hardware
Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com os estudos de caso, a empresa BETA apontou que não foi 

identificado impacto relativo à atualização de hardware.

b) Atualização de software

O objetivo de investigar esta sub-variável foi identificar, nas empresas 

estudadas, a necessidade de aquisição e atualização de software. O Gráfico 20 

apresenta os resultados referentes à variável. 
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Gráfico 20 – Atualização de software
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Segundo a empresa BETA, não foi necessária atualização de software para a 

implantação da NF-e. Além disso, nenhum dos respondentes citou esta sub-variável 

como impacto de nível “Alto”.

c) Unificação das informações 

O objetivo de investigar esta sub-variável foi identificar, nas empresas 

estudadas, a necessidade de aquisição e atualização de software. O Gráfico 21 

apresenta os resultados referentes à variável. 

Gráfico 21 – Unificação das informações 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Apenas no estudo de caso Beta, a ferramenta NF-e não interferiu na 

unificação de informações da empresa. 

5.4.1.3 Mudanças nas técnicas de gestão e processos de trabalho 

A variável estudada aborda as mudanças nos processos organizacionais, a  

integração entre estes, a melhoria na resolução de problemas e a sincronização nas 

dimensões físicas e contábil. 

a) Redesenho e racionalização de processos 

O objetivo de investigar esta sub-variável foi identificar, nas empresas 

estudadas, as mudanças nos processos e rotinas da organização. O Gráfico 22 

apresenta os resultados referentes à variável. 

Gráfico 22 – Redesenho e racionalização de processos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Redesenho de processos e racionalização, apesar terem apresentado níveis 

de impacto diferentes, foram identificados em todos os estudos de caso, o que indica 

que a NF-e exerce impacto nos processos das organizações. 
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b) Maior integração dos processos 

Esta sub-variável refere-se aos impactos da NF-e na integração dos 

processos organizacionais. O Gráfico 23 apresenta os resultados referentes à 

variável. 

Gráfico 23 – Maior integração dos processos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A empresa BETA não identificou melhorias na integração dos processos, 

divergindo dos resultados identificados nos outros estudos de caso.

c) Maior rapidez na identificação e resolução de problemas nos processos 

O objetivo de investigar esta sub-variável foi identificar, nas empresas 

estudadas, os impactos da NF-e na identificação e resolução de problemas. O 

Gráfico 24 apresenta os resultados referentes à variável. 
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Gráfico 24 – Maior rapidez na Identificação e resolução de problemas nos processos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Identificou-se que a relação entre a melhoria na identificação e resolução de 

problemas e a implantação da NF-e atingiu o nível mais significativo apenas na 

empresa Alpha e na consultoria Eliteinfo. Por outro lado, as organizações Beta, 

Vibrapar e SET/RN consideraram os impactos como “Não Identificado”, “Baixo” e 

“Baixo, respectivamente. 

d) Melhor sincronização das dimensões física e contábil 

O objetivo de investigar esta sub-variável foi identificar os impactos da NF-e 

na sincronização entre as dimensões física e contábil nas organizações 

investigadas. O Gráfico 25 apresenta os resultados referentes à variável. 
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Gráfico 25 – Melhor sincronização das dimensões física e contábil 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foram identificados impactos considerados de nível “Médio” no estudo de 

caso Alpha, SET/RN e Eliteinfo.

5.4.1.4 Mudanças nos produtos e na eficácia organizacional 

A variável estudada aborda mudanças relacionadas ao aumento do ritmo de 

trabalho, imagem organizacional perante o mercado e tempo empregado nas 

atividades fins de cada setor.

a) Aumento do ritmo de trabalho 

O objetivo de investigar esta sub-variável foi identificar se a implantação da 

NF-e implicou no aumento do ritmo de trabalho nas organizações investigadas. O 

Gráfico 26 apresenta os resultados referentes à variável. 
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Gráfico 26 – Aumento do ritmo de trabalho 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Considera-se que, predominantemente, o impacto da NF-e no ritmo de 

trabalho nas organizações foi considerado “Baixo”, haja vista que, entre os estudos 

de caso realizados, apenas a ALPHA identificou como nível “Médio”. 

b) Melhoria na imagem organizacional perante o mercado 

O objetivo de investigar esta sub-variável foi identificar se a implantação da 

NF-e implicou na melhoria da imagem perante o mercado, segundo a percepção das 

empresas. O Gráfico 27 apresenta os resultados referentes à variável. 
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Gráfico 27 – Melhoria na imagem organizacional perante o mercado 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Considera-se que a NF-e contribuiu significativamente para a percepção de 

melhoria da imagem organizacional perante o mercado nas organizações ALPHA, 

ELITEINFO e SET/RN. Nos casos restantes, a sub-variável não foi identificada ou foi 

considerada baixa. 

c) Maior tempo empregado nas atividades-fins de cada setor, nas atividades 

de análise de dados e nas atividades gerenciais 

O objetivo de investigar esta sub-variável foi identificar se a implantação da 

NF-e implicou em melhorias referentes à automatização de atividades. O Gráfico 28 

apresenta os resultados referentes à variável. 
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Gráfico 28 – Maior tempo empregado nas atividades-fins de cada setor, nas atividades de análise de 
dados e nas atividades gerenciais 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

As empresas BETA e VIBRAPAR não identificaram relação entre a Nota 

Fiscal Eletrônica e o maior tempo empregado nas atividades de cada setor. Esta 

relação foi identificada pela empresa ALPHA, SET/RN e ELITEINFO.  

5.4.1.5 Mudanças na qualificação técnica das pessoas  

A variável estudada aborda mudanças relacionadas à necessidade de 

qualificação técnica das pessoas em virtude da implantação da Nota Fiscal 

Eletrônica. 

a) Necessidade de maior preparo e qualificação técnica das pessoas 

O objetivo de investigar esta sub-variável foi identificar se a implantação da 

NF-e implicou na necessidade de maior qualificação das pessoas. O Gráfico 29 

apresenta os resultados referentes à variável. 
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Gráfico 29 – Necessidade de maior preparo e qualificação técnica das pessoas 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A sub-variável apresentou resultados significativos, haja vista que o menor 

nível indicado foi “Médio”, demonstrando impacto significativo da NF-e na 

necessidade de maior preparo e qualificação técnica das pessoas envolvidas nas 

empresas investigadas.

5.4.2 Análise comparativa das variáveis investigadas 

Com o objetivo de analisar comparativamente os resultados encontrados nos 

estudos de caso, o Gráfico 30 apresenta as sub-variáveis com os resultados 

ponderados conforme descrito na seção 3 (Metodologia) item 3.5 (Análise de 

Dados), atribuindo-se valor 0, 1, 2 e 3 para “Não Identificado”, “Baixo”, “Médio”, 

“Alto”, respectivamente, e somando-se o nível de impacto identificado por cada 

respondente da pesquisa. 



95 

Gráfico 30 – Impactos da NF-e nas organizações investigadas 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Este comparativo permitiu classificar as sub-variáveis de maior impacto 

percebido nos estudos de caso investigados. Diante dos resultados, identifica-se que 

a sub-variável “Necessidade de maior preparo e qualificação técnica das pessoas” 

(sub-item r, questão 17 do apêndice A e B e 16 do apêndice C) foi a de maior 

impacto percebido dentre as organizações investigadas na presente pesquisa. 
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Entretanto, esta sub-variável não aparece na pesquisa Confeb (2007) como barreira 

ou desafio para implantação da Nota Fiscal Eletrônica (Gráfico 4). 

As sub-variáveis “Redução dos custos de impressão”, “Redução dos custos 

de aquisição de papel” e “Redução dos custos de armazenagem de documentos 

fiscais”, respectivamente segunda, terceira e quinta identificadas como de maior 

impacto nos casos investigados, correspondem à variáveis também destacadas na 

pesquisa Confeb (2007), correspondendo à primeira e quarta mais citada na referida 

pesquisa.  

Destaca-se, também, a sub-variável “Redesenho de processos e sua 

racionalização”, quarta de maior impacto para este estudo. Esta corresponde à 

variável denominada “Integração e mudança de processos internos”, apontada como 

principal barreira para implantação da NF-e, segundo dados da pesquisa Confeb 

(2007).

Em contrapartida, a sub-variável menos citada nos estudos de caso (“redução 

de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais”) foi apontada 

por aproximadamente 14% das empresas participantes da pesquisa Confeb (2007) 

como o principal benefício da NF-e, sendo a terceira mais citada.
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6 CONCLUSÃO 

É crescente a utilização da Tecnologia da Informação em todos os setores da 

sociedade. Diante da quantidade de inovações tecnológicas que surgem a cada dia, 

o comércio eletrônico é uma das que alcançaram grande destaque. Este tem 

modificado a forma de realizar transações comerciais entre empresas e para o 

consumidor final. Atualmente, realizar compra e venda de produtos, serviços e 

informações através de redes de computadores, como a Internet, torna-se uma 

alternativa que gera benefícios para as empresas como redução custos, melhoria de 

processos e expansão de mercado, por exemplo.

Face a isto, observa-se que o modelo de análise proposto por Turban et al. 

(2004) aplica-se no caso da Nota Fiscal Eletrônica. As empresas, diante das 

pressões de mercado, tecnologia e sociedade reagem através de soluções como o 

comércio eletrônico, por exemplo. O crescimento do número de transações 

eletrônicas contribui para as pressões exercidas sobre a Administração Tributária, 

que, por sua vez, recorre a novas soluções como resposta a este cenário. O SPED 

e, particularmente, a Nota Fiscal Eletrônica, tema da presente dissertação de 

mestrado, caracterizam-se como esse tipo de resposta. Para as empresas 

envolvidas, benefícios são esperados e impactos são gerados. Porém, estes 

impactos ainda são desconhecidos em virtude do tempo de existência desta nova 

tecnologia, número de organizações que já a utilizam e estudos, científicos ou não, 

incipientes sobre a temática.  

Neste sentido, objetivou-se investigar o processo de implantação da NF-e e 

os impactos tecnológicos decorrentes desta ferramenta. Para isso, foram realizados 

estudos de casos múltiplos, no número de cinco, sendo três empresas emissoras e 

receptoras de Notas Fiscais, uma consultoria em Tecnologia de Informação, 

responsável pela implantação de sistemas de informação emissores e um órgão 

pertencente à Administração Tributária.

Os resultados indicam que as empresas investigadas decidiram pela 

implantação a convite da Administração Tributária, em virtude dos benefícios 

esperados, e devido a obrigações legais do setor de atuação. Para todas, foi 

necessária a contratação de empresas de consultoria para a implantação do sistema 
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emissor de NF-e. Além disso, em todos os casos, acredita-se que a Nota Fiscal 

Eletrônica trará benefícios, apesar de ainda não terem sido identificados. 

O processo de implantação, em todos os casos, ocorreu com a participação 

da equipe externa de consultoria e com a colaboração da equipe interna da 

organização. Acredita-se que este procedimento facilite a integração da nova 

ferramenta aos sistemas de informação e processos pré-existentes na organização. 

Nesta etapa, surgiram problemas de integração entre o software emissor e o sistema 

da Administração Tributária. Segundo os resultados da presente pesquisa, estes 

problemas foram de adequação da linguagem utilizada (schema XML) e de ausência 

de padronização de leiaute entre os sistemas da Administração Tributária, que 

podem diferir de uma unidade da federação para outra. Quanto a isto, em um dos 

casos, segundo o respondente, seria importante o auxílio da Administração 

Tributária neste processo, principalmente nesta fase inicial do Projeto NF-e Brasil. 

Entretanto, segundo o órgão da Administração Tributária investigado, a mesma só 

disponibiliza manuais detalhados, através da Internet.

 Quanto à utilização, as empresas mostraram-se satisfeitas com os benefícios 

da ferramenta, apesar de nenhuma delas ter medido ou identificado os reais 

benefícios. Porém, observou-se que nenhuma citou indicadores ou alguma 

metodologia com o intuito de medir os benefícios oriundos da Nota Fiscal Eletrônica. 

Acredita-se que métodos e modelos podem vir a ser desenvolvidos com este intuito, 

facilitando assim a identificação dos benefícios da NF-e.  

Observou-se, através dos estudos de caso, que nas empresas que já 

utilizavam transações eletrônicas, a NF-e incentivou o número de transações 

utilizando estes meios de comunicação. Este fato favorece a integração das 

empresas com fornecedores e clientes. 

O principal impacto tecnológico identificado dentre as organizações 

investigadas foi a necessidade de maior preparo e qualificação técnica das pessoas. 

Além deste, a redução dos custos de impressão e de aquisição de papel também se 

mostraram relevantes diante dos estudos de casos realizados. 

Para o órgão da Administração Tributária investigado, a SET/RN, a Nota 

Fiscal Eletrônica traz benefícios imediatos e trará benefícios em médio prazo. 

Destaca-se como principal benefício a unificação das informações referentes às 

transações comerciais, inclusive com acesso a informações provenientes de outros 
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estados. Espera-se que a ferramenta melhore e facilite a fiscalização e o cruzamento 

de dados de contribuintes, o que pode vir a diminuir a sonegação e aumentar a 

arrecadação.

Como limitações da presente pesquisa destacam-se: necessidade de estudos 

mais abrangentes que permitam generalizações; necessidade de mais sujeitos 

respondentes de uma mesma organização, permitindo a comparação de visões 

distintas sobre o mesmo fenômeno; a análise foi realizada baseada na percepção 

dos respondentes e através de dados secundários fornecidos pelos mesmos. 

Entretanto, a presente dissertação de mestrado se propõe a servir como base para 

outras pesquisas que poderão surgir oriundas desta e que possam enriquecer o 

conhecimento sobre esta ferramenta que se fará cada vez mais presente nas 

transações comerciais. 

Como sugestões de pesquisas futuras, aponta-se: pesquisas quantitativas e 

abrangentes, que permitam generalizações; estudos de casos em profundidade, 

confrontando percepções e utilizando dados primários; utilização de diferentes 

modelos de análise de impactos de TI; estudos dos impactos da NF-e no Governo; e 

o desenvolvimento de um modelo de análise de impactos organizacionais da NF-e. 

6.1 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

A presente pesquisa investigou a motivação, dificuldades, problemas e 

impactos da ferramenta Nota Fiscal Eletrônica do Brasil. Os resultados alcançados 

sugerem que a tecnologia, apesar de ainda recente e com poucas pesquisas 

realizadas, traga benefícios às empresas. Aponta-se como necessário que as 

empresas adquiram soluções de outras que dispõem de soluções e conhecimentos 

da NF-e, assim as dificuldades de integração com os sistemas da Administração 

Tributária tendem a ser superados com maior facilidade. 

Visualiza-se que as soluções implantadas deverão abranger o treinamento 

dos sujeitos envolvidos, além da sensibilização dos stakeholders com a 

apresentação dos objetivos, mudanças e possíveis impactos da implantação da 

tecnologia, visando com isto, a diminuição ou eliminação da resistência natural à 

inovação. Além disto, observa-se a NF-e como um agente de mudanças no incentivo 
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ao Comércio Eletrônico e relações de E-business, fiscalização de transações 

comerciais, integração de informações do Fisco e que deverá ser adaptada aos 

processos das empresas, e não ser apenas um aparato tecnológico adicional, para 

que assim, os benefícios esperados possam ser alcançados. 

Sugere-se, também, que as empresas devam adotar metodologias ou 

indicadores que permitam a avaliação das soluções implantadas para que possam 

mensurar e acompanhar a evolução e os objetivos propostos por este recurso de TI 

ou por outros que venham a ser implantados. 

Por fim, como qualquer outra ferramenta de TI, para a implantação da NF-e, é 

necessário planejamento, definição de objetivos, integração à estrutura e estratégia 

da empresa e treinamento dos stakeholders, tanto internos quanto externos para 

que assim, os recursos de TI possam auxiliar no desenvolvimento organizacional, 

otimização de processos, melhoria das operações e auxilio à integração com 

fornecedores e clientes.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO EMPRESAS 

Identificação
Nome

Email

Nome da Empresa 

Ramo de Atuação

Porte da empresa

Micro

Pequeno

Médio

Grande

I - Decisão 
1. Por que a empresa optou pela utilização da Nota Fiscal Eletrônica? (Marque 
apenas 1 alternativa) 

Obrigações legais 

A convite da Administração Tributária (SEFAZ, Receita Federal, etc)

Para não ficar defasada tecnologicamente em relação aos concorrentes

Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais

Devido aos benefícios esperados 

Outros.Qual(is)?

2. Quais os benefícios buscados pela empresa ao implantar a Nota Fiscal 
Eletrônica? (Marque quantas alternativas desejar) 

Redução dos custos de impressão

Redução de custos de aquisição de papel  

Redução de custos de envio de documento fiscal

Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais
Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de 
Fronteira
Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes ou 
fornecedores
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Obtenção de maior visualização de informações de vendas, faturamento, 
etc
Aumento na agilidade no processo de adiantamento dos recebíveis  

Diminuição da concorrência desleal  

Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias
Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da 
informação da NF-e
Redução dos erros de escrituração devido a erros de digitação de notas 
fiscais

Outros. Quais?  

II - Implementação
3. Como foi conduzida a etapa de planejamento da implementação da Nota Fiscal 
Eletrônica?

4. Foi necessário auxílio externo (consultoria, contração de profissionais, etc.) ou a 
implementação foi realizada pela equipe da própria organização?  

5. Como foi conduzida a etapa de instalação do sistema da Nota Fiscal Eletrônica? 

6. Houve problemas durante a implementação? Se sim, qual(is) e como foi/foram 
resolvido(s)?  

7. Existiu treinamento de pessoal para utilização da Nota Fiscal Eletrônica? Se sim, 
como ocorreu esta etapa?
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8. Existiu resistência à mudança? Foi contornada? Como? 

III - Utilização  
9. Os benefícios buscados inicialmente foram identificados após a implementação?

10. Foram identificados benefícios não esperados?  

11. Foram ou são identificadas desvantagens a partir da utilização da Nota Fiscal 
Eletrônica?

12. A Nota Fiscal Eletrônica tem atendido às expectativas da organização? Por quê?

IV - Impactos  
13. É possível relacionar a utilização da Nota Fiscal Eletrônica com alguma mudança 
de melhoria no desempenho de algum departamento da organização? Se sim, 
qual(is) e por quê?

14. Houve melhoria no desempenho da empresa? Por quê?



108 

15. A utilização da Nota Fiscal Eletrônica implicou em maior integração com 
fornecedores e/ou clientes?

16. A utilização da NF-e implicou na adesão ao comércio eletrônico ou no aumento 
do número de transações realizadas pela Internet?

17. Para cada item descrito na tabela abaixo, marcar como Baixo, Médio ou Alto de 
acordo com o nível de impacto na implementação da Nota Fiscal Eletrônica.

Item Nenhum Baixo  Médio Alto 
a. Redução dos custos de impressão  
b. Redução dos custos de aquisição de papel  
c. Redução de custos de envio de documento 
fiscal
d. Redução dos custos de armazenagem de 
documentos fiscais
e. Incentivo ao uso de relacionamentos 
eletrônicos com clientes/fornecedores
f. Redução de erros de escrituração devido a 
erros de digitação de notas fiscais
g. Atualização de hardware  
h. Atualização de software  
i. Unificação das informações  
j. Redesenho de processos e sua racionalização 
k. Melhoria no monitoramento de processos  
l. Maior integração dos processos  
m. Identificação e resolução de problemas nos 
processos são mais rápidas  
n. Melhor sincronização das dimensões física e 
contábil
o. Aumento do ritmo de trabalho 
p. Melhoria na imagem organizacional perante o 
mercado
q. Tempo maior empregado nas atividades-fins 
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de cada setor, nas atividades de análise de dados 
e nas atividades gerenciais
r. Necessidade de maior preparo e qualificação 
técnica das pessoas  

Sobre as informações fornecidas: 
a. Deseja receber um relatório com os resultados desta pesquisa? 

Sim

Não 

b. Quanto a divulgação do nome da empresa: 

Apenas para fins acadêmicos, AUTORIZO a divulgação das informações 
respondidas neste questionário associadas ao nome da empresa/organização. (O
nome do respondente(s) e email permanecerão restritos ao conhecimento do 
pesquisador Frederico Amaro).

NÃO AUTORIZO a divulgação do nome da empresa, apenas as informações 
respondidas neste questionário. (Apenas os resultados obtidos, setor de atuação e 
porte da empresa serão relatados nos resultados da pesquisa. Permanecendo o 
nome da empresa, respondende e e-mail restritos ao conhecimento do pesquisador 
Frederico Amaro).

Utilize o espaço abaixo para fazer sugestões ou comentários sobre o questionário ou 
a pesquisa:  

Enviar Respostas
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO CONSULTORIAS 

Identificação
Nome

Email

Nome da Empresa 

Porte da empresa

Micro

Pequeno

Médio

Grande

I - Decisão 
1. Na sua opinião, por que as empresas (seus clientes) optam pela utilização da 
Nota Fiscal Eletrônica? (Marque apenas 1 alternativa) 

Obrigações legais 

A convite da Administração Tributária (SEFAZ, Receita Federal, etc)

Para não ficar defasada tecnologicamente em relação aos concorrentes

Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais

Devido aos benefícios esperados 

Outros.Qual(is)?

2. Quais os benefícios buscados pelas empresas (seus clientes) ao implantar a Nota 
Fiscal Eletrônica? (Marque quantas alternativas desejar) 

Redução dos custos de impressão

Redução de custos de aquisição de papel  

Redução de custos de envio de documento fiscal

Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais

Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira

Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes ou fornecedores  

Obtenção de maior visualização de informações de vendas, faturamento, etc  

Aumento na agilidade no processo de adiantamento dos recebíveis  
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Diminuição da concorrência desleal  

Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias
Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação 
da NF-e
Redução dos erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais 

Outros. Quais?  

II - Implementação
3. Como é conduzida a etapa de planejamento da implementação do sistema de 
Nota Fiscal Eletrônica?

4. De que maneira os funcionários das empresas (seus clientes) participam do 
processo de implementação da Nota Fiscal Eletrônica?

5. Como é conduzida a etapa de instalação do sistema de Nota Fiscal Eletrônica nas 
empresas (clientes)?

6. Houve problemas durante alguma implementação? Se sim, qual(is) e como 
foi/foram resolvido(s)? 

7. Existe treinamento de pessoal nas empresas (seus clientes) para utilização da 
Nota Fiscal Eletrônica? Se sim, como ocorre esta etapa?

8. Existiu alguma resistência interna à mudança nas empresas (seus clientes)? Foi 
contornada? Como?
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III - Utilização  
9. Os benefícios buscados inicialmente pelos clientes foram identificados após a 
implementação?  

10. Foram identificados benefícios não esperados?  

11. Foram ou são identificadas desvantagens na utilização da Nota Fiscal 
Eletrônica?

IV - Impactos  
12. Quais as principais mudanças nas empresas (seus clientes) necessárias para a 
implementação da Nota Fiscal Eletrônica?  

13. Na sua opinião, é possível relacionar a utilização da Nota Fiscal Eletrônica com 
alguma mudança de melhoria no desempenho de algum departamento da 
organização (seus clientes)? Se sim, qual(is) e por quê?

14. Na sua opinião, houve melhoria no desempenho da empresa (cliente)? Por quê?
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15. A utilização da Nota Fiscal Eletrônica implicou em maior integração das 
empresas (clientes) com fornecedores e/ou clientes?

16. A utilização da NF-e implicou na adesão ao comércio eletrônico ou no aumento 
do número de transações realizadas pela Internet por parte das empresas (clientes)?

17. Para cada item descrito na tabela abaixo, marcar como Baixo, Médio ou Alto de 
acordo com o nível de impacto na implementação da Nota Fiscal Eletrônica.

Item Nenhum Baixo  Médio Alto 
a.Redução dos custos de impressão
b.Redução dos custos de aquisição de papel  
c.Redução de custos de envio de documento 
fiscal
d.Redução dos custos de armazenagem de 
documentos fiscais
e.Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos 
com clientes/fornecedores
f.Redução de erros de escrituração devido a erros 
de digitação de notas fiscais
g.Atualização de hardware  
h.Atualização de software  
i.Unificação das informações  
j.Redesenho de processos e sua racionalização
k.Melhoria no monitoramento de processos
l.Maior integração dos processos  
m.Identificação e resolução de problemas nos 
processos são mais rápidas  
n.Melhor sincronização das dimensões física e 
contábil
oAumento do ritmo de trabalho 
p.Melhoria na imagem organizacional perante o 
mercado
q.Tempo maior empregado nas atividades-fins de 
cada setor, nas atividades de análise de dados e 
nas atividades gerenciais  
r.Necessidade de maior preparo e qualificação 
técnica das pessoas  
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Sobre as informações fornecidas: 
a. Deseja receber um relatório com os resultados desta pesquisa? 

Sim

Não 

b. Quanto a divulgação do nome da empresa: 

Apenas para fins acadêmicos, AUTORIZO a divulgação das informações 
respondidas neste questionário associadas ao nome da empresa/organização. (O
nome do respondente(s) e email permanecerão restritos ao conhecimento do 
pesquisador Frederico Amaro).

NÃO AUTORIZO a divulgação do nome da empresa, apenas as informações 
respondidas neste questionário. (Apenas os resultados obtidos, setor de atuação e 
porte da empresa serão relatados nos resultados da pesquisa. Permanecendo o 
nome da empresa, respondende e e-mail restritos ao conhecimento do pesquisador 
Frederico Amaro).

Utilize o espaço abaixo para fazer sugestões ou comentários sobre o questionário ou 
a pesquisa:  

Enviar Respostas
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO SECRETARIA DE FAZENDA 

Identificação
Nome

Email

Instituição
Cargo do Respondente

U.F

I - Decisão 
1. Quais os benefícios esperados pela Instituição com a utilização da Nota 
Fiscal Eletrônica? (Marque quantas alternativas desejar)

Aumento da confiabilidade da Nota Fiscal 

Melhoria no processo de controle fiscal 

Intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos

Redução de custos no processo de controle das notas fiscais 
Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação 
Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da 
Secretaria da Receita Federal e demais Secretarias de Fazendas Estaduais 

Outros.Qual(is)?

II - Implementação
2. Como foi conduzida a etapa de planejamento da implementação da Nota 
Fiscal Eletrônica? 

3. Foi necessário auxílio externo (consultoria, contração de profissionais, 
etc.) ou a implementação foi realizada pela equipe da própria organização?
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4. Como foi conduzida a etapa de instalação do sistema da Nota Fiscal 
Eletrônica?

5. Houve problemas durante a implementação? Se sim, qual(is) e como foi/foram 
resolvido(s)?  

6. Existiu treinamento de pessoal para utilização da Nota Fiscal Eletrônica? Se sim, 
como ocorreu esta etapa?

7. Existiu resistência interna à mudança? Foi contornada? Como?  

III - Utilização 
8. Os benefícios buscados inicialmente foram identificados após a implementação?

9. Foram identificados benefícios não esperados?

10. Foram ou são identificadas desvantagens a partir da utilização da Nota Fiscal 
Eletrônica?

11. A Nota Fiscal Eletrônica tem atendido às expectativas da organização? Por quê?
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12. Para a instituição, por qual motivo as empresas já aderiram, ou deverão 
aderir à utilização da Nota Fiscal Eletrônica? (Marque apenas 1 alternativa) 

Obrigações legais 

A convite da Administração Tributária (SEFAZ, Receita Federal, etc)

Para não ficar defasada tecnologicamente em relação aos concorrentes

Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais 
Devido aos benefícios esperados

Outros.Qual(is)?

IV - Impactos  
13. É possível relacionar a utilização da Nota Fiscal Eletrônica com o aumento na 
arrecadação e/ou diminuição da sonegação fiscal?  

14. Houve melhoria no desempenho da instituição?

15. A utilização da Nota Fiscal Eletrônica implicou em maior integração com o Fisco 
(Receita Federal e Secretarias de Fazenda Estaduais e Municipais?

16. Para cada item descrito na tabela abaixo, marcar como Baixo, Médio ou Alto de 
acordo com o nível de impacto na implementação da Nota Fiscal Eletrônica.

Item Nenhum Baixo  Médio Alto 
a. Redução dos custos de impressão  
b. Redução dos custos de aquisição de papel  
c. Redução de custos de envio de documento 
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fiscal
d. Redução dos custos de armazenagem de 
documentos fiscais
e. Incentivo ao uso de relacionamentos 
eletrônicos com clientes/fornecedores
f. Redução de erros de escrituração devido a 
erros de digitação de notas fiscais
g. Atualização de hardware  
h. Atualização de software  
i. Unificação das informações  
j. Redesenho de processos e sua racionalização 
k. Melhoria no monitoramento de processos  
l. Maior integração dos processos  
m. Identificação e resolução de problemas nos 
processos são mais rápidas  
n. Melhor sincronização das dimensões física e 
contábil
o. Aumento do ritmo de trabalho 
p. Melhoria na imagem organizacional perante o 
mercado
q. Tempo maior empregado nas atividades-fins 
de cada setor, nas atividades de análise de dados 
e nas atividades gerenciais
r. Necessidade de maior preparo e qualificação 
técnica das pessoas  

Sobre as informações fornecidas: 
a. Deseja receber um relatório com os resultados desta pesquisa? 

Sim

Não 

b. Quanto a divulgação do nome da empresa:
Apenas para fins acadêmicos, AUTORIZO a divulgação das informações 

respondidas neste questionário associadas ao nome da empresa/organização. (O 
nome do respondente(s) e email permanecerão restritos ao conhecimento do 
pesquisador Frederico Amaro).

NÃO AUTORIZO a divulgação do nome da empresa, apenas as informações 
respondidas neste questionário. (Apenas os resultados obtidos, setor de atuação e 
porte da empresa serão relatados nos resultados da pesquisa. Permanecendo o 
nome da empresa, respondende e e-mail restritos ao conhecimento do pesquisador 
Frederico Amaro).
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Utilize o espaço abaixo para fazer sugestões ou comentários sobre o questionário ou 
a pesquisa:  

Enviar Respostas
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APÊNDICE D – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

Seja bem vindo(a). 
Esta página foi criada por Frederico Amaro com o objetivo de realizar a coleta de 
dados da Dissertação de Mestrado de título:

Impactos Tecnológicos da Nota Fiscal Eletrônica: um estudo de casos 
múltiplos.

Dúvidas e outros esclarecimentos: 
Email: famarojr@gmail.com  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esta pesquisa está sendo realizada por um aluno do Programa de Mestrado em 
Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O título da 
pesquisa é “Os Impactos Tecnológicos da Implantação da Nota Fiscal Eletrônica: 
Um Estudo de Casos Múltiplos”, cujo objetivo é investigar o processo de 
implantação da Nota Fiscal Eletrônica e os impactos tecnológicos decorrentes da 
utilização da ferramenta NF-e nas empresas e na Administração Tributária. Os 
resultados dessa pesquisa serão utilizados apenas para fins acadêmicos, porém, 
também serão enviados para os respondentes de forma que os mesmos possam 
utilizá-los para a melhoria da gestão desta ferramenta.  
Seguindo os preceitos éticos, informamos que sua participação será absolutamente 
sigilosa, não constando seu nome ou qualquer outro dado que possa identificá-lo no 
relatório final ou em qualquer publicação posterior sobre esta pesquisa. Pela 
natureza da pesquisa, sua participação não acarretará em qualquer dano a sua 
pessoa.
O Sr.(a) tem a total liberdade para recusar sua participação, assim como solicitar a 
exclusão de seus dados, retirando seu consentimento sem qualquer penalidade ou 
prejuízo, quando assim o desejar, embora ciente de que tal fato acarretará danos ao 
resultado desta pesquisa, tornando-a menos fidedigna.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um questionário contendo 
16 itens divididos em quatro fases referentes à Nota Fiscal Eletrônica: Decisão, 
Implementação, Utilização e Impactos.
Agradeço sua participação, enfatizando que a mesma em muito contribui para a 
formação e para a construção de um conhecimento atual nesta área que ainda 
apresenta pesquisas incipientes e resultados pouco conhecidos. Acrescento que, 
após a conclusão do trabalho, caso o sr.(a) tenha interesse, receberá um relatório 
dos resultados encontrados. 

Concordo participar da pesquisa (para prosseguir, clique aqui)
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ANEXOS
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ANEXO A – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
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ANEXO B – MODELO DE DANF-E - RETRATO 
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ANEXO C – MODELO DE DANF-E - PAISAGEM 
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