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O que  
fazemos? 

Especializada em Documento Fiscal Eletrônico 
Criada em 2007 com a missão de oferecer soluções para sustentar operações de empresas com 
grande volume, complexidade  e criticidade na movimentação de documentação fiscal 
eletrônica, na emissão, recebimento, guarda e gestão. 

 

Gestão DF-e® 
Solução desenvolvida para gerenciar a movimentação de documentos fiscais eletrônicos  das  
empresas, é parte integrante dos serviços oferecidos pela Dynamicca. 

 

Consultoria 
Seleção de softwares de gestão e  implementador adequados para empresas que precisam 
migrar de solução  ou implantar a primeira solução. 

 

Soluções sob Medida 
Desenvolvimento de sistemas, sustentação, outsourcing, business intelligence e mobilidade, 
integrados  com o sistema de gestão adotado pela empresa. 
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Mensageria e gestão de mais de 5 milhões documentos/ mês 

27 estados 

NFS-e preparado para mais de 500 municípios  

(padrões ABRASF, ISS.NET, GINFES, TIPLAN, WebISS, Betha, DSF, Equiplano) 

Integração disponível para os principais softwares ERP e TMS do mercado. 

‘ 

• Concebido para reduzir risco de passivos fiscais e 
aumentar a eficiência do processo fiscal 
 

• Solução focada em gestão de documentos fiscais 
eletrônicos tanto para emissão quanto recebimento 
 

• Atendimento por equipe especializada em documentos 
fiscais 
 

• Atualizações constantes e antes do prazo de vigência das 
novas legislações fiscais 
 

• Independente e integrado com o ERP ou TMS já adotado 
pela empresa 
 

• Alta capacidade de processamento de documentos 
eletrônicos (grandes emissores), permite escalabilidade 

Diferenciais e posicionamento 



Nossos  
Clientes 

www.dynamicca.com.br 

Com mais de 200 empresas atendidas em todo o território nacional apresentamos alguns clientes que 
adotaram nossos serviços para a gestão de seus documentos fiscais eletrônicos. 



Conceituando DF-e 

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 
Modelo nacional de documento, que substituiu o impresso em papel, que acoberta fiscalmente as operações de circulação 
de mercadorias entre empresas (modelo 1 e 1-A).  

 

O conceito adotado envolve a existência em formato unicamente digital (emissão e armazenamento), cuja validade jurídica 
(autoria e integridade) é assegurada pela assinatura digital do emissor e pela recepção do mesmo pela Secretaria da 
Fazenda. 

 

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 
Modelo nacional de documento, que substitui os impressos em papel (CTRC, CTAC, CA, CTFC, TIF/DTA, etc.), que registra 
fiscalmente a prestação de serviços de transporte de cargas realizada por qualquer modalidade.  

 

Assim como na NF-e, o conceito adotado envolve a existência em formato unicamente digital (emissão e armazenamento), 
cuja validade jurídica (autoria e integridade) é assegurada pela assinatura digital do emissor e pela recepção do mesmo 
pela Secretaria da Fazenda. 
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Trata-se da reunião de documentos fiscais eletrônicos previstos pela 
legislação vigente:  



Conceituando DF-e 

Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e) 
NFC-e visa ser uma alternativa totalmente eletrônica para os atuais documentos fiscais em papel utilizados no varejo 
(cupom fiscal emitido por ECF e nota fiscal modelo 2 venda a consumidor). 

 

O escopo da NFC-e abrange operações comerciais de venda, presencial ou para entrega em domicílio, para consumidor 
final (pessoa física ou jurídica), em operação interna ao Estado e sem possibilidade de geração de crédito de ICMS ao 
adquirente. 
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Trata-se da reunião de documentos fiscais eletrônicos previstos pela 
legislação vigente:  



Conceituando DF-e 

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 
A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente 
pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços. 

 

 

Cupom Fiscal (CAT-52) 
A CAT52 é uma Portaria voltada para Regulamentação do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 
especificamente no que tange sobre a geração e guarda de arquivo digital por contribuinte Emissor de Cupom Fiscal - ECF.  
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Trata-se da reunião de documentos fiscais eletrônicos previstos pela 
legislação vigente:  



56% 
dos documentos fiscais são enviados 

para as empresas antes mesmo da 

mercadoria chegar 

 

SÃO RECEBIDOS 

E VÁLIDOS 

NÃO SÃO RECEBIDOS 

PELAS EMPRESAS 

38% 
dos documentos fiscais não são enviados 

e não estão sob a posse do tomador  

   

R$ 257,00 
por documento ausente ou inválido na 

movimentação da empresa desde 2009 

PENALIDADE DF-e INVÁLIDOS 

6% 
dos documentos fiscais são inválidos 

por erro do sistema emissor ou fraude 

Cenário atual do recebimento de DF-e 

R$ 370 mil / ano 
Para empresas que movimentam em média 2 mil 

documentos mensais, que não possuem uma 

gestão sistemática do recebimento. 

PASSIVO MÉDIO 



Obrigações do Tomador 

Toda a movimentação de saída, entrada e serviços de 

transporte, devem ser amparados por um documento fiscal 

eletrônico. 

O documento fiscal deverá ser armazenado pelo 

período de 5 anos, contados da data de emissão, 

disponível para o fisco quando solicitado. 

Recebimento do DF-e Armazenamento do DF-e 

Validação do DF-e Monitoração do DF-e na SEFAZ 
Realizar todos os processos de verificação e validação 

previstos na legislação, garantindo a autenticidade do 

documento. 

Monitoramento de alterações de status dos documentos 

recebidos na SEFAZ autorizadora pelo tempo determinado 

pela legislação, a fim de detectar cancelamentos ou 

eventos que possam influenciar na escrituração fiscal e 

recebimento das mercadorias. 



Procedimentos Comuns, mas Ineficazes! 

• A DANFE é impressa e armazenada como nota fiscal 
 

• Recebimento de mercadorias baseado na DANFE impressa 
 

• Ausência de rotina de verificação da validade do documento fiscal (XML) 
 

• Ausência de rotina de monitoramento de alterações do documento na SEFAZ após o registro no ERP 
 

• Entrada fiscal e de mercadorias sem o efetivo recebimento do documento fiscal (XML) 
 

• Escrituração fiscal no ERP baseado na DANFE impressa enviada pelo fornecedor 
 

• Não há monitoramento se o documento fiscal é cancelado durante o prazo legal 
 

• Não há monitoramento da manifestações do destinatário 
 

• Caixa de correio eletrônico lotada de mensagem dos fornecedores com os documentos fiscais anexados 
 

• Armazenamento inadequado e descentralizado dos arquivos fiscais (XML), em correio eletrônico ou pastas na rede 
 

• Dificuldade e tempo excessivo para encontrar documentos fiscais 
 



Responsabilidades 

• Emissor e destinatário são solidários na transação comercial 
 

• Não realizar as devidas consistências no documento fiscal eletrônico recebido imputa o risco de passivo fiscal para a empresa 
tomadora 
 

• O DANFE é apenas uma representação gráfica da NF-e e não deve ser confundida com a NF-e. Todos os destinatários, sem 
qualquer exceção, devem verificar e assegurar a autenticidade da NF-e e de sua assinatura digital e armazená-los por 5 anos 
 

• Não existe conferência manual que possa ser realizada pelo destinatário que assegure a validade do documento. Essa 
verificação só é possível através do auxílio de software especializado, que realiza as verificações obrigatórias 
 

• O arquivo digital XML (documento fiscal eletrônico)  pode ser manipulado antes do seu envio ao destinatário, permitindo que 
emitentes mal intencionados burlem as regras estabelecidas pelo fisco. Esse tipo de problema pode ocorrer de modo 
intencional ou por erro do emitente 
 

• Para alcançar resultados e eliminar riscos de autuação fiscal não basta automatizar a emissão.   É necessário implementar um 
modelo de gestão que integre os departamentos na empresa. 
 

• A legislação vigente possibilita autuações cujos valores podem variar de R$ 257,00 por documento inválido ou não 
armazenado até 50% do montante envolvido, acrescido de correções monetárias e juros 



58% 
são escriturados no ERP e possuem 

um arquivo DF-e válido e em posse 

da empresa 

ESCRITURADOS E 

VÁLIDOS 

ESCRITURADOS 

SEM ARQUIVO XML 

38% 
dos documentos fiscais são escriturados 

mas não estão em posse da empresa 

   

1% 

EMITIDO CONTRA A EMPRESA 

SEM REGISTRO, SEM XML  

NÃO ESCRITURADOS 

3% 
dos documentos fiscais não são  

escriturados 

Cenário atual do registro de DF-e 

OPERACIONAL 
Um processo baseado apenas em procedimentos 

sem as ferramentas adequadas, não serão efetivos 

o tempo todo, sistematicamente. 

COMPLEXIDADE 



Caso Real: Adulteração da NF-e 



Segunda Geração da NF-e  (Agosto/2012) 

• Estruturada para documentar todos os eventos que ocorrem durante o ciclo de vida do documento fiscal 
 

• Iniciados pelo Emitente:  Cancelamento, Inutilização, Carta de Correção  
 

• Iniciados pelo Destinatário:  Manifestação da Operação (Ciência, Confirmação e Denúncia) 
 

• Iniciados pelo Fisco:  Registro de Passagem no Fisco, Confirmação de passagem na Aduana (exportação), entre outros, 
no decorrer de 2013 e 2014 
 

• Previsão de 35 eventos no total, a relação de eventos é expansível, outros eventos poderão ser inclusos no processo 
 

• Cada evento tem um número de protocolo único e compartilhado entre as partes envolvidas 
 

• Validações de totais da NF-e e base de cálculo x somatórios das alíquotas 
 

• Novos campos: CT-e referenciado, Cupom Fiscal referenciado, NF-e de produtor rural referenciado, Registro de veículos 
no DETRAN, número do pedido e item de compra 
 

• Para  operações de cancelamento será verificado o registro de circulação de mercadoria e também o recebimento da 
mercadoria por parte do destinatário 



Importantes para a Redução do Risco 

Manifestação do Destinatário 

Utilize a manifestação do destinatário 

a favor da movimentação de entrada 

na empresa. 

Notas Destinadas 
Monitoração de documentos 

eletrônicos emitidos contra  

empresa 

Downlad do XML diretamente SEFAZ 
Oportunidade para obter a posse de todos 

os documentos fiscais  destinados ao 

contribuinte, utilize com moderação! 



Gestão DF-e 
(demonstração) 



Oportunidades! 

• O documento fiscal eletrônico viabilizou o que não era possível antes com o papel. 
 
 



Benefícios na adoção da ferramenta para Gestão de DF-e 
Recebidos ! 

GANHOS DE 
PRODUTIVIDADE 

Gerenciamento ativo de divergências 

Consolidação do gerenciamento de DF-e 

Diminuição do custo de internalização de DF-e * 

Armazenamento adequado de DF-e 

DF-e por mês Economia Potencial/Mês 

Redução do tempo de 
entrada/escrituração em até 

80% 
 

Redução drástica na incidência 
dos erros operacionais 

5.000 R$ 6.876,00 

10.000 R$ 13.752,00 

15.000 R$ 20.628,00 

20.000 R$ 27.504,00 

25.000 R$ 34.380,00 

30.000 R$ 41.256,00 

Fontes:  PWC; Bertolucci A. V.; Quando Custa Pagar Tributos?; PWC, Editora Atlas, Histórico Dynamicca 

Agilidade na rotina de portaria/recebimento 

* Levando em consideração implementação de integração entre o Gestão DF-e  o software de entrada/escrituração 



 

Processos  

• Compra Consumo  

• Compra Matéria prima e Insumos  

• Compra Serviço  

• Transferência Produto Acabado  

• Transferência Matéria Prima  

• Simples Remessa  

• Subcontratação  

• Consignação  

• Entrada de CT-e  

• Entrada de Fretes: compras e 

vendas  

• Devolução de Vendas  

• Importação  

 

Entrada no ERP através do XML 

• Automatizar os processos fim-a-fim das entradas da mercadoria 
 

• Única tela de consulta/execução do processo de entrada (cockpit) 
 

• Solução aderente com os principais processos de compras 
 

• Maior número de validações (Cadastro de fornecedor, produto, informações 
do pedido, etc.) 
 

• Desenhado para Produtividade 
 

• Possibilidade de inserir processos específicos (Zs) entre as atividades de 
recebimento 
 
 



Não esqueça do Legado! 

• Quais documentos fiscais não estão sob a posse da empresa? 
 

• Quantos protocolos de cancelamento a empresa não possui? 
 

• Todos os documentos de entregada armazenados na empresa estão válidos?  
 

• Algum documento foi cancelado sem o conhecimento da empresa? 
 

• É fácil encontrar um documento fiscal eletrônico na empresa? 
 

• Os documentos fiscais eletrônicos possuem um processo de backup? Esse backup é restaurado e testado? Com qual 
frequência?  
 
 



Terceira Geração da NF-e  (2014) 

• Incorporação das alterações para cobertura da NFC-e 
 

• Para NF-e (modelo 55) : homologação a partir de 02/12/2013 e produção 3/3/2014 – Versão 2.00 desativada em 
1/12/2014 
 

• Para NFC-e (modelo 65) : homologação a partir de 01/10/2013 e produção 4/11/2013 – Versão 2.00 desativada em 
1/12/2014 
 

• Implementação de processamento síncrono de lote NF-e – o modelo atual só permite processamento assíncrono 
 

• Envio compactado de lote de NF-e – visando ganho no consumo de banda 
 

• Autorização de Download de Protocolo XML – permite que o emissor autorize o download de XML do documento por 
outros envolvidos (transportador, contador, etc.) 
 

• Incorporação de campos sugeridos pela ABRASF para a emissão de Notas Fiscais conjugadas (produtos e serviços) 
 

• Alteração dos critérios de compartilhamento de informações entre as SEFAZ 
 

• Expectativa com a disponibilidade dos eventos do Fisco 



Modelo de Atuação da Dynamicca 

Atendimento & Apoio 

Time de atendimento e suporte disponível para 

esclarecer dúvidas com a ferramenta ou de 

naturezas do projeto da nota fiscal eletrônica. 

Análise do Legado 

Durante a implantação é realizado o 

levantamento do legado de DF-e da 

empresa bem como auxílio no plano de 

recuperação dos documentos. 

Sem custo de Implementação 

Não há custo de implementação de 

implementação da solução . 

Serviço 

A solução é comercializada como serviço, 

não há desembolso financeiro para aquisição 

e só depois usufruir dos benefícios da 

implantação.  
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Case 

- Atendimento território nacional 

- 130 lojas 

- Aproximados 400 ECF 

- 300 mil DF-e’s / ano 



SaaS seguro e confiável 

SLA com 99,9% de apoio financeiro  

Datacenters  

de primeira linha 
Serviço hospedado em datacenters 

geograficamente redundantes, 

localizados na América do Norte, 

Europa e Ásia 

 
Segurança da  

Informação 
Cada empresa possui um ambiente digital 

separado para transação e guarda dos 

documentos fiscais eletrônicos, controlados 

por logins, senhas e certificado digital. 

Gerenciamento 

simplificado 
Em apenas dois dias já é possível 

usufruir de todos os recursos da 

solução, com utilização total dos 

recursos do Auditor DF-e integrados ao 

ERP da empresa. 



Experimente a solução, comece hoje! 

1 2 
Saiba mais sobre nosso 

contrato de serviços 

Faça um teste por 30 dias 

da solução, em nossos 

Servidores 

3 
Ativação rápida, 

treinamento online, 

atendimento disponível! 



Ronaldo Santos 
Dynamicca Soluções e Serviços 

ronaldo@dynamicca.com.br 

+55 (11) 2385-4115 
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