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A sociedade digital

Novas experiências de compra no varejo

• Uso intensivo da 
tecnologia móvel

• Informações sobre 
produto e sobre o 
cliente

• Redefinição do 
conceito de Ponto de 
venda (PDV)



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e



 Possui uma representação impressa DANFE NFC-e

• após a autorização da NFC-e

• chave de acesso para consulta 
da NFC-e no Portal da 
Administração Tributária 

• QR Code para consulta da NFC-
e via smartphone ou tablet

•  detalhe da venda impresso 
com itens de produtos



Motivação do Projeto NFC-e no Brasil



Premissas do projeto NFC-e



Tecnicamente,

a NFC-e (M65) 

é similar

à NF-e (M55)

A NFC-e 
substitui:

•a nota fiscal 
consumidor em 
papel

•o cupom fiscal 
(e o ECF...)



NFS-e: nota fiscal de serviços, competência municipal

NF-e: nota fiscal de venda entre empresas

NFC-e: nota fiscal de venda ao consumidor 
(não dá direito a crédito de ICMS)



 Benefícios Contribuinte Emissor
 Redução de Custos:

 Dispensa de Obrigatoriedade de HW;
 Uso de Impressora Não Fiscal
 Simplificação de Obrigações Acessórias (dispensa de 

Redução Z, Mapa de Caixa, Lacres)
 Sem interventor técnico
 Uso de papel com menor requisito de tempo de guarda
Redução significativa dos gastos com papel.



 Benefícios Contribuinte Emissor
Modernização dos processos 

Uso de Novas Tecnologias de Mobilidade

 Flexibilidade de Expansão de PDV

 Integração de Plataformas de Vendas Físicas e Virtuais

 Apelo ecológico (projeção futura com dispensa do papel)

Pequenas empresas: 

 oportunidade de informatização e legalização



 Benefícios Consumidor
 Possibilidade de Consulta em Tempo Real  ou 

Online de suas NFC-e no portal da SEFAZ

 Segurança quanto a Validade e Autenticidade da 
transação comercial

 Possibilidade de receber DANFE da NFC-e por      e-
mail, SMS, whatapp ou outro mídia digital

Documento apropriado para garantia do produto

Novos serviços com base em tecnologia ‘mobile’

Experiência de compra mais agradável



Benefícios Fisco
 Informação em tempo real dos documentos fiscais

 Possibilidade de monitoramento à distância das 
operações

 Fortalece a fiscalização eletrônica do varejo

 Cruzamento de dados e auditoria eletrônica

 Estímulo às empresas ao cumprimentos das 
obrigações acessórias

 Estímulo ao cidadão para solicitar o documento fiscal 
e acompanhar compras realizadas



Modelo Operacional da NFC-e



A Empresa precisa:

Certificado digital de pessoa jurídica

 Impressora PDV comum (térmica ou laser)

Aplicativo emissor de NFC-e

Computador ou outra mídia para executar o 

aplicativo emissor de NFC-e

Conexão via internet

Como implantar a NFC-e na empresa?



Não permitido impressora fiscal

Uso de impressora PDV comum

Diversos modelos disponíveis no mercado

A critério da empresa emitente

Impressora PDV comum



 Disponibilizar acesso à internet

 Necessidade de negócios na empresa (sociedade digital)

 Solicitar orientação técnica quanto à qualidade da conexão 
internet 

A depender da criticidade para os negócios, garantir link de 
redundância 

Conectividade 3G/4G é viável para pequenas quantidades de XML

Conectividade e internet



Acessar a UVT (Unidade Virtual de Tributação) 

www.set.rn.gov.br/uvt (área restrita) para:

Habilitar-se para emissão de NFC-e (modelo 65)

• habilitação condicionada ao credenciamento para NF-e M55

Solicitar CSC (código de segurança do contribuinte) para 

impressão do QR-code e DANFE NFC-e

Habilitando a empresa a emitir NFC-e no RN



Código de segurança alfanumérico
 De conhecimento exclusivo da empresa
 Funciona como uma assinatura digital
 Garante autenticidade da geração do DANFE e do QR-

code

 Recomendação: aplicativo deve ser parametrizável para 
cadastrar o CSC pelo cliente, usuário do aplicativo

 Especial importância para DANFE em contingência
 Fisco pode recuperar informações da NFC-e constante do 

QR-code

CSC Código de Segurança do ContribuinteCSC Código de Segurança do Contribuinte



Solicitação de CSC

Acesso pela UVT (área restrita)
Apenas para aquelas empresas habilitadas para NFC-e

 Por CNPJ básico (CNPJ-8)

 Pode ter até 2 CSC ativo para o CNPJ-8

 A qualquer tempo, a empresa pode renovar o CSC 

 basta acessar novamente a UVT e solicitar novo CSC

CSC Código de Segurança do ContribuinteCSC Código de Segurança do Contribuinte



 Do ponto de vista técnico, para quem já emite NF-e, 
é muito simples...

 Instalação do certificado digital do CNPJ emitente

 Garantia de conectividade!

 Adaptação do aplicativo PDV (frente de caixa)

 Serviços Web para NFC-e

 Instalar a impressora comum (não fiscal) para 
emissão do DANFE NFC-e 

Adequação do ambiente PDV



• Não há necessidade de homologação

 Validação e autorização em tempo real 

• Mercado está regulando

 Software adquiridos

 Software como um serviço (SaaS)

 Software gratuito

 Parcerias com SEBRAE 

 Parcerias com Associação Comercial

 Não há emissor gratuito oferecido pela SEFAZ 

Aplicativo PDV emissor de NFC-e



• Com o uso de um software adaptado para emissão de 
NFC-e

 Submeter o arquivo XML assinado digitalmente

 Processo de autorização pelo fisco

 Validação:

• Assinatura digital

• Formato dos campos

• Numeração da NFC-e

• Emitente autorizado

• Regras de validação (RV) do fisco 

Autorização de uma NFC-e



A validação da NFC-e pode resultar em:

Autorização de uso
• Protocolo de autorização
• DANFE NFC-e pode ser impresso

Rejeição
• a solicitação será descartada
• proceder com a correção do arquivo e retransmitir
• reaproveita a numeração

Denegação
• irregularidade fiscal do emitente
• perde a numeração; deve escriturar com valor ‘zero’
• providenciar a regularidade fiscal

Autorização de uma NFC-e



Empresas obrigadas ao SPED Fiscal (EFD)

Preenchimento dos Registros (similar à NF-e M55)

 C100 (registro do documento fiscal)

 C190 (registro analítico, totalizado por CST, CFOP e alíquota)

Guia prático do EFD – ICMS e IPI – versão 2.0.1.8

http://sped.rfb.gov.br/arquivo/download/1805

Como escriturar uma NFC-e



NFC-e na visão do consumidor...

De que o consumidor precisa para consultar a NFC-e?

 Estar de posse do DANFE da NFC-e 
 Versão impressa ou digital

 Realizar consulta da NFC-e via internet

 Digitar chave no portal da SET/RN

 Ler o QR-code com uso de smartphone ou tablet

 Direcionamento ao portal da SET/RN

 https://nfe.set.rn.gov.br



O ambiente do Fisco no RN

 Ambiente de autorização para o RN
 SVRS: SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul
 Serviço oferecido pela SEFAZ/RS
 Alta disponibilidade (site-a-site)
 Custo pela SET/RN, em função da demanda

 Ambiente de consulta da NFC-e
 Infra-estrutura própria da SET/RN
 Via internet, serviço disponível integralmente (24x7)

 Acompanhamento das operações pelo fisco
 em tempo real
 Monitoramento e cruzamento de informações



 Permite a não identificação do consumidor para 
valores inferiores a R$ 10.000, exceto quando 
for operação de entrega em domicilio;

 Valor total máximo de NFC-e R$ 200.000;

 Prazo de cancelamento 24 horas;

 Não permite evento Carta de Correção;

NFC-e: características principais



• Possui CFOP por item

• Somente aceita CFOP iniciado por 5 (operação de saída 
interna)

• Obrigatório informar NCM completo dos produtos

• Não permite a informação dos grupos de IPI e DI 

• Grupo de transporte somente pode ser informado em 
caso de entrega em domicílio

• Guarda do arquivo XML da NFC-e (assinada e autorizada) 
até o período decadencial (5 anos)

Características técnicas do modelo



NFC-e: particularidades no RN
 Obrigatório declarar a forma de pagamento

 Preenchimento das informações cartão de 
crédito/débito na NFC-e

 Posto de combustível: obrigatório preencher 
informações do grupo encerrantes de bico 
combustível;



RN adota a contingência off-line (padrão nacional)
NFC-e será gerada, assinada e o respectivo DANFE NFC-e 
será impresso sem a autorização prévia da SET/RN

Após superado o problema técnico e em até 24 horas da 
emissão a NFC-e em contingência deve ser transmitida para 
autorização.

Emitir uma via do DANFE NFC-e com a expressão                  
“NFC-e emitida em contingência”

Atenção: o DANFE NFC-e emitido em contingência será 
monitorado pelo fisco  

Contingência da NFC-e



Detalhes:

A operação da NFC-e deve ser preponderantemente online

Decisão de entrada em contingência é do emitente

Informação de emissão em contingência consta impressa no 
DANFE NFC-e entregue ao consumidor

RN Não permite outra forma de contingência para NFC-e

Avaliar possibilidade de manter link alternativo para internet

Situações excepcionais

uso do ECF somente pelo período de convivência dos dois modelos 
(até 6 meses)

uso NF modelo 2 (papel) somente em casos extremos

Operações sujeitas ao monitoramento pelo fisco

Contingência da NFC-e



Contingência offline

•Estimular a ‘mudança de chave’ automatizada

•Chave NFC-e: tpEmis = 9

•Requer a geração do XML da NFC-e COM a assinatura digital 
do emitente

•Manter XML disponível para consulta pelo fisco, em eventual 
operação in-loco

•DANFE em contingência emitido com base neste arquivo XML

•Ao superar os problemas técnicos, enviar o arquivo gerado e 
assinado (manter o atributo tpEmis = 9!)



 Cancelamento de operação: apenas quando não ocorreu a saída 
da mercadoria da loja

 Contribuinte poderá cancelar uma NFC-e em prazo de até 24 horas 
de sua autorização 

 Modelo operacional similar a existente na NF-e, ou seja, envio 
eletrônico do pedido

 lembrar que o cancelamento deve ser comunicado ao consumidor, 
assim como ocorre com o ECF

 Após o prazo  (ou em caso de saída da mercadoria da loja), adotar 
procedimento contábil-fiscal (emissão de NF-e M55 de entrada)

 Não permitido carta de correção para NFC-e (modelo 65)

Cancelamento da NFC-e



 Eventual problema com quebra de sequência

 Contribuinte deve comunicar à SET/RN a faixa de 
inutilização

 Caráter de denúncia espontânea do contribuinte

 Mesma regra adotada para NF-e M55

 Comunicação  através de serviço web 

 Solicitar do fornecedor do software a implementação desta 
funcionalidade 

Inutilização da NFC-e



Consulta pública da NFC-e: 

• Digitação de chave de acesso ou pela leitura de QR Code

• Página de Consulta: reformulada para ser mais amigável 
ao consumidor

 No caso de NFC-e em contingência:

• resultado da consulta pública indica que se trata de 
emissão em contingência

• Indica o prazo máximo em que deverá estar disponível

Consulta da NFC-e



QR-code: código de barra bi-dimensional
Impresso no DANFE (online e offline)
Facilitar a consulta da NFC-e 
– para tablets e smartphones

Via leitor de QR-code 
(aplicativos gratuitos no mercado)

Imagem do QR-code
Contém URL (endereço eletrônico) da consulta na SET/RN
Complementado com conjunto de parâmetros 
– Chave da NFC-e
– Dados da NFC-e (data emissão, valor NF, entre outros)
– Identificação do CSC (Código de Segurança do Contribuinte)

O QR Code O QR Code 



URL de consulta à NFC-e do RN via QR-code

http://nfce.set.rn.gov.br/consultarNFCe.aspx 

Única URL, tanto para homologação como para produção
A distinção do ambiente (tpAmb) é tratada no nosso app de consulta

Para consulta MANUAL (digitação da chave) em homologação:

 http://hom.nfce.set.rn.gov.br/consultarNFCe.aspx



Empresas voluntárias do projeto piloto –  RN

E mais quatro postos de combustíveis:
Pinheiro Borges (Parnamirim)
Integração Candelária 
Flor e Oliveira Macaíba
 Posto Iguana (Mossoró)



Adesão voluntária geral

Aberta a partir da publicação 

do decreto

Empresas do varejo

Novas ou já estabelecidas

Massificação da NFC-e no RN

Decreto 26.002 

Publicado em 
27/04/2016

Qualquer empresa que realize operações de venda a 

consumidor final



Obrigatoriedade NFC-e

Definida no decreto 26.002

A partir de 2017

Alcança empresas do varejo

Substituição do ECF e PAF-ECF

Massificação da NFC-e no RN

Decreto 26.002 

Publicado em 
27/04/2016

Substituição da NF modelo 2 (talonário, em papel)



Obrigatoriedade (Decreto 26.002/2015)
Não se aplica ao MEI



Obrigatoriedade (Decreto 26.002/2015)

Novos contribuintes de ICMS

 exceto aquelas que possuam estabelecimento usuário de 

ECF (mesmo CNPJ básico)

Ou estabelecimento com 1ª inscrição no Estado



Obrigatoriedade (Decreto 26.002/2015)

CNAE Atividade Econômica

453 e 454 Varejista de peças e acessórios para veículos/motos

4530-7/03 Varejo de peças e acessórios novos para veículos

4530-7/04 Varejo de peças e acessórios usados para veículos

4530-7/05 Varejo de pneumáticos e câmaras de ar

4541-2/05 Varejo de peças e acessórios para motos



Obrigatoriedade (Decreto 26.002/2015)

CNAE Atividade Econômica

475 Varejo de equipamentos de informática e comunicação, 
equipamento e artigos de uso doméstico

4751-2 Varejo de informática

4752-1 Varejo de telefonia e comunicação

4753-9 Varejo de Eletrodomésticos e equipamentos áudio/vídeo

4754-7 Varejo de móveis,  colchoaria e artigos de iluminação

4755-5 Varejo de tecidos e artigos de cama/mesa/banho

4756-3 Varejo de instrumentos musicais e acessórios

4757-1 Varejo de peças e acessórios aparelhos eletrônicos

4759 Varejo de outros artigos de uso doméstico



Obrigatoriedade (Decreto 26.002/2015)

CNAE Atividade Econômica
476 Varejo de artigos culturais, recreativos e esportivos
4761-0 Varejo de livros, jornais, revistas e papelaria
4762-8 Varejo de discos, CD, DVD e fitas
4763-6 Varejo de artigos recreativos e esportivos



Obrigatoriedade (Decreto 26.002/2015)

CNAE Atividade Econômica

472 Varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo

4721-1 Varejo de produtos de padaria, laticínios, doces, balas

4722-9 Varejo de carnes e pescados – açougues e peixarias

4723-7 Varejo de bebidas

4724-5 Varejo de hortifrutigranjeiros

4729-6 Varejo de produtos alimentícios em geral; produtos do fumo



Obrigatoriedade (Decreto 26.002/2015)

CNAE Atividade Econômica

473 Varejista de combustíveis

4731-8 Varejo de combustíveis para veículos

4732-6 Varejo de lubrificantes



Obrigatoriedade (Decreto 26.002/2015)

CNAE Atividade Econômica

477 Farmácias, cosméticos, óticas, artigos médicos

4771-7 Varejo de produtos farmacêuticos 

4772-5 Varejo de cosméticos, perfumaria e de higiene pessoal

4773-3 Varejo de artigos médicos e ortopédicos

4774-1 Varejo de artigos de óptica



Obrigatoriedade (Decreto 26.002/2015)

CNAE Atividade Econômica

478 Varejista de produtos novos (especializados)

4781-4 Varejo de vestuário e acessórios

4782-2 Varejo de calçados e artigos de viagem

4783-1 Varejo de jóias e relógios

4784-9 Varejo de gás GLP

4785-7 Varejo de artigos usados

4789-0 Varejo de outros produtos não especificados



Obrigatoriedade (Decreto 26.002/2015)

CNAE Atividade Econômica

471 Varejista não-especializado

4711-3 Supermercados e hipermercados

4712-1 Minimercados, mercearias e armazéns

4713-0 Mercadorias em geral



Obrigatoriedade (Decreto 26.002/2015)

CNAE Atividade Econômica

474 Varejista de material de construção

4741-5 Varejo de tintas

4742-3 Varejo de material elétrico

4743-1 Varejo de vidros

4744-0 Varejo de ferragens, madeira e material de 
construção



Obrigatoriedade (Decreto 26.002/2015)

CNAE Atividade Econômica
561 Restaurantes
5611-2 Restaurantes, lanchonetes e similares

551 Hotéis
5510-8 Hotéis e similares

‘Atacarejo’ e demais estabelecimentos



Empresas habilitadas a NFC-e

Não será mais concedido novo ECF

Não poderá emitir NF modelo 2 

 Exceto para operações fora do estabelecimento

 Caso fortuito (falta de energia)

NFC-e: particularidades no RN



Convivência entre NFC-e e ECF

RN: opção pela NFC-e de forma ampla

Empresa que emite NFC-e está desobrigada do ECF 

Também do PAF-ECF e de toda legislação pertinente

Substituição sistemática do ECF:

Em até 6 meses ou até que se esgote a memória fiscal 
do ECF (o que ocorrer primeiro)

Este é o prazo final para cessação de uso

NFC-e: particularidades no RN



 Conectividade ‘full-time’

 Possibilidade de não impressão do DANFE NFC-e 
(uso do meio digital)

 Redefinição do modelo de negócio do varejo

 Loja do futuro

 Reconceituar o Ponto De Venda (PDV)

 Incentivo aos Negócios digitais

 Processos digitais

 Integração das lojas físicas e lojas virtuais

Quebra de paradigmas no varejo



 Faturamento da empresa em tempo real

 Monitoramento das operações

 Desempenho do segmento econômico

 Fortemente baseada em cruzamento de informações

 Uso do conceito de ‘Inteligência do Negócios’ 

(Business Intelligence – BI)

 Fiscalização em massa

Fiscalização eletrônica do varejo



Comércio eletrônico legal
Envio eletrônico da NFC-e (vendas internas)

Processos digitais de pagamento

Empresas pequenas e médias
Oportunidade de informatização do seu negócio

Baixo investimento
 Softwares gratuitos

 Internet acessível

 Arquivos da NFC-e pequenos

 Impressora a custo relativamente pequeno

Estímulo ao exercício da cidadania



NOVO programa de cidadania fiscal do RN

Totalmente baseado na NFC-e

Cidadão não precisará digitar as notas fiscais

Concorrer a premiação

Programa moderno e simples

Modelos recentes em outros Estados (AM, PR, 
SE)

Incentivo ao uso de tecnologias móveis

Estímulo ao exercício da cidadania



nfce@set.rn.gov.br

atendimento@set.rn.gov.br

Call Center SET: (84)3232-2090

Contatos para dúvidas e 
orientações



SET/RN

Secretário André Horta

Secretário Adjunto Fernando Amorim

Comissão NFC-e (Portaria 146/2015)

Marconi Brasil (coordenador)

José Martins Inácio José

Geraldo Marcelo Sérgio Medeiros

Glaydson Queiroga Rodrigo Otávio

Coordenação 
Nacional da NFC-e:
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