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Editorial

A Revista Sistema Athos News chegou a 2ª edição, o 
sonho agora é realidade, e ganha força ao se tornar um 
importante meio de comunicação com nossos clientes e 
com o meio empresarial.

Para nós da Athos, aprofundar o conhecimento de nos-
sos parceiros do comércio varejista e apresentar conteú-
do de qualidade para o mercado, representam um valor 
que construimos no dia a dia: o conhecimento como es-
tratégia para vencer as adversidades.

Planejamento e gestão, são assuntos que deveriam   
fazer parte do cotidiano de qualquer empresa que busca 
soluções para enfrentar os desafios de um mercado cada 
vez mais exigente e competitivo. Gestão traz conheci-
mento e conhecimento gera melhores processos para as 
empresas e melhores produtos e serviços para os clientes.

Nessa edição reunimos matérias que possibilitam ao 
leitor não só acompanhar as mudanças que ocorrem na 
legislação, mas entender o momento do mercado e as 
possíveis repercussões desse contexto no cotidiano das 
empresas.

Com a chegada do final do ano, novas perspectivas 
surgem, mas para isso é necessário estarmos prepara-
dos. Esperamos que essa publicação possa colaborar, 
trazendo informações e reflexões relevantes para todos.

Aproveitamos para agradecer às empresas anunci-
antes, que acreditam na proposta e reconhecem a im-
portância da comunicação mesmo em tempos de crise.

Desejamos uma ótima leitura.

Rogério Christovão 
Departamento de Marketing – Sistema Athos
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dos Campos.
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Nº 500, Centro Empresarial 
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Dist. de Eugênio de Melo, 
São José dos Campos – SP.

Suporte: 12 3908-7777

Taubaté
Rua Marques do Herval, 
409, sala 12, Centro - Tau-
baté.

12 3424-6405
12 98852-4537
Responsável: 
Kelvin Nachbar

Pindamonhangaba
Rua José Temer, 61, São 
Benedito,
Pindamonhangaba.

12 3642-5212
Responsável: 
Adriano Corrêa 

Guaratinguetá 
Rua Visconde do Rio Bran-
co, 51b sala 3, Centro.

12 3642-5212
Responsável: 
Adriano Corrêa 

Caraguatatuba
Rua Pindamonhangaba, 281, 
Piso Superior, Sumaré.

Fone: 12 3882-3690
Responsável: 
Thiago Mendes

Campos do Jordão
Rua Eduardo Levi, 372, 
Capivari , Campos do 
Jordão.

12 3663-1347 
12 99723-5221
Responsável:
Vitor A. Machado

São Sebastião / IlhaBela 
Rua Nossa Senhora da Paz, 
64, Centro.

12 3892-2878
Responsável:
 Mara Passos

Ubatuba
Rua Dona Maria Alves, 793, 
sala 2 Centro.

12 3832-4432 
Responsável:
Annibal Bastos

São Paulo(SP)
Rua Vinte e quatro de 
dezembro nº 108 - Vl. Dom 
Pedro II.

(11) 2776-5901 
Responsável: 
Thiago Marques

São Paulo(Sul) 
Rua Nova Fatima 70 Jardim 
Jua São Paulo - SP.

11 2538-2175 
Responsável:
Andrea Fugulin M. Barbosa 

Guarujá 
Al. das Margaridas 312 sala 
06 - Santo Antonio

13 3382-4413
 13 98859-2402 
Responsável:
Janaina Sassi

Santos 
Rua Alm. Tamandaré 276
Macuco, Santos

13 3323-1894 
Responsável:
Paulo Rogério

Belém / Ananindeua - 
PA 
91 98748-5275
91 3199-1836
Responsável: 
João Eduardo

Manaus - AM 
Rua Goiás sala B Bairro 
Flores

92 3228-6450
Responsável: 
Amaro de Melo Júnior

Nossas Revendas:



Sat 4 meses depois.

Desde que o projeto 
SAT passou a ter validade 
jurídica, a Secretaria da 
Fazenda contabilizou a 
emissão de mais de 100 

milhões de cupons fiscais eletrônicos (CF-e) pelo 
Sistema Autenticador e Transmissor (SAT), apenas 
no mês de julho, que foi o primeiro mês da obriga-
toriedade, foram emitidos 11 milhões de cupons já 
no processo de substituição dos Emissores de Cu-
pom Fiscal (ECF). O balanço feito no mês de julho, 
considerou apenas os documentos emitidos por es-
tabelecimentos do ramo de combustíveis, farmácias 
e drogarias e artigos de vestuário, segmentos que 
tiveram a obrigatoriedade de substituição do ECF 
pelo SAT.

Desde 1º de agosto a utilização do SAT passou a 
ser obrigatória para estabelecimentos do setor de 
alimentação, como bares, restaurantes, lanchonetes, 
além de armazéns, mercearias, minimercados e lojas 
de material para construção. 

Todas os lojistas que tenham ECF´s com 5 anos 
(ou mais), devem encerrar sua utilização e substi-
tuí-los pelo SAT. Orientamos os clientes do Sistema 
Athos a não usar de jeito nenhum o ECF com mais 
de 5 anos, pois todos os documentos fiscais emiti-
dos por esses ECF´s não tem valor fiscal, gerando 
assim um enorme passivo ao estabelecimento, além 
de multas pesadas e muita dor de cabeça.

Um exemplo é que se você vende para um cliente 
que solicitou a Nota fiscal Paulista e emite o cupom 

fiscal num ECF com mais de 5 anos, esse cupom não 
é valido e o seu cliente ainda perde o crédito da NFP, 
o que poderia gerar ainda mais prejuízos e multa à 
sua empresa. Não arrisque, pois não vale a pena.

Até 31 de dezembro, serão aceitos apenas pedidos 
de confirmação de ECF´s adquiridos, lacrados e in-
seridos no Posto Fiscal Eletrônico – PFE (www.pfe.
fazenda.sp.gov.br) antes do período de obrigatorie-
dade, conforme disciplina a Portaria CAT 85/2015.

A Fazenda também já disponibilizou no Posto Fis-
cal Eletrônico (PFE) funcionalidade que permite ao 
contribuinte consultar a relação de equipamentos 
ECF ativos em seu estabelecimento, bem como o 
tempo acumulado desde a data da primeira lacração. 
A informação é importante para que o empresário 
possa programar a substituição dos equipamentos 
pelo SAT, com antecedência e sem atropelos.

O cronograma de obrigatoriedade do SAT foi elab-
orado de acordo com a Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) dos contribuintes.

(Veja na tabela abaixo).

Todos os lojistas que tenham ECF´s com 5 anos (ou mais),
 devem encerrar sua utilização e substituí-los pelo SAT.

Datas Sistema Autenticador e Transmissor 
Cronograma / Setores

1º/1/2016
Em substituição à nota fiscal de venda ao consumidor (modelo 2) para os contribuintes 
que faturaram R$ 100 mil ou mais em 2015;
Postos de combustível, em substituição à nota fiscal de venda ao consumidor (modelo 2).

1º/1/2017
Em substituição à nota fiscal de venda ao consumidor (modelo 2) para os contribuintes que 
faturaram R$ 80 mil ou mais em 2016;
Prazo final para os postos de combustível cessarem todos os ECFs.

1º/1/2018 Em substituição à nota fiscal de venda ao consumidor (modelo 2) para os contribuintes que 
faturaram R$ 60 mil ou mais em 2017.

Por: Dra. Lúcia Correia.

Dra. Lúcia Correia 
Responsável pelo 
Departamento Jurídico da
Associação Brasileira de Automação.

A concessão de autorização de uso de 
novos ECF´s encerrou-se no dia 1º de julho.





Atenção para duas afirmativas incontestáveis: 

•	 Gestão traz conhecimento. 

•	 Não existe gestão sem conhecimento. 

Gestão e conhecimento andam juntos e um está inseri-
do no outro. São em momentos de crise como o que vive-
mos atualmente que se faz mais que evidente e necessário 
uma empresa possuir gestão e conhecimento. A previsi-
bilidade que a gestão e o conhecimento trazem para uma 
empresa lhe permitirá passar pela crise sofrendo menos, 
e ainda, quem sabe, ganhar um destaque maior no mer-
cado que atua, pois dos problemas podemos tirar as me-
lhores oportunidades para crescer e até a crise tem seu 
lado bom, logicamente, se você estiver preparado para 
superá-la.

Todos nós já ouvimos falar que ser empreendedor no 
Brasil não é fácil. Além da complexa teia tributária que 

como empresários 
somos obrigados 
a conhecer, pa-
gamos uma das 
maiores cargas de 
impostos do mun-
do, juros estratos-

féricos, enfrentamos absurdas “burocracias brasileiras”, 
regras trabalhistas inflexíveis, e de tempos em tempos 
crises econômicas e políticas criadas muitas vezes por 
nossos despreparados políticos e governantes que, sem-
pre que podem, legislam sem real conhecimento do mer-
cado ou em causa própria asfixiando cada vez mais as 
empresas.

Além disso, 36 milhões de brasileiros são donos de al-

gum tipo de negócio. Esse número, coloca o Brasil no 
incrível 1º lugar do ranking mundial de empreendedoris-
mo (dados da pesquisa Global Entrepreneurship Moni-
tor -GEM), e destaca o Brasil na frente de grandes nações 
como China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, etc. 
O que por um lado é bom, mas também diz o seguinte 
para você empresário: Sua empresa tem potenciais con-
correntes ou está nascendo o seu potencial concorrente, 
cuide-se!

Se por um lado temos muitos empreendedores abrindo 
novos negócios e concorrendo com empresas já consti-
tuídas, por outro, o índice de mortalidade das empresas 
no Brasil é altíssimo, em torno de 50%, um dos maio-
res do mundo. É fato que a taxa de sobrevivência vem 
melhorando a cada ano, mas também é fato que temos 
muitos empreendedores aventureiros e não preparados. 

Segundo o Sebrae, serviço de apoio à micro e pequena 
empresa, entre as principais razões para a mortalidade 
precoce das empresas estão: a falta de planejamento e o 
descontrole na gestão.

CRISE!
OportunidadesProblemas

O que você enxerga?
Por: Rodrigo M. Freitas



Diante disso tudo, se por um lado estamos bem quan-
titativamente pela quantidade de empresas que nascem, 
por outro, qualitativamente, estamos muito mal quando 
é levado em consideração o sucesso das empresas que 
prosperam e crescem.

“Nunca antes na história desse país” foi necessário em-
preendedores cada vez mais profissionais e conscientes 
da boa gestão. Empresas que não se profissionalizam e 
cuidam de sua gestão de forma comprometida e efetiva, 
vão sair do mercado, não só por conta da crise, mas tam-
bém por conta da concorrência e dos apertos fiscais cada 
dia mais evidentes e digitais. A empresa moderna precisa 
ter gestão completa e ser lucrativa pagando 100% de seus 
impostos. Definitivamente acabou o tempo do “jeitinho 
brasileiro”. Quem não evoluir a gestão do seu negócio e 
insistir na prática de pequenas fraudes e sonegações es-
tará matando a própria empresa.

O empreendedor, seja no Brasil ou em qualquer ou-
tro País, precisa se antecipar aos fatos, ter percepção dos 
cenários econômicos que se desenrolam à frente, buscar 
intensamente informações, saber se adaptar às mudanças 
constantes inerentes ao mercado e persistir nos objetivos 
empresariais. Nesse contexto, se torna quase impossível 
que uma empresa tenha sucesso sem um líder compro-
metido com a gestão e sem um Sistema de Gestão efi-
ciente como ferramenta para auxiliá-lo nas informações, 
análises e tomadas de decisões.

Em outras palavras, não se pode conduzir uma empre-
sa na atualidade com as velhas práticas do passado. Ter 
um software de gestão é item obrigatório em qualquer 
empresa, inclusive nas de micro e pequeno porte. Con-
trole de vendas, controle financeiro de contas a receber e 
a pagar, controle e acompanhamento de estoque, cadas-
tro de clientes, de pessoal, etc, tudo precisa ser sistemica-
mente organizado, acompanhado e controlado, sem falar 
nas exigências fiscais cada vez mais em formato digital 
como o SAT-CFe, NFC-e, Sped, NF-e, etc.

Se sua empresa não tem um bom software de gestão, 

procure um urgente. Se você já tem o Sistema Athos, use 
e abuse de todas as ferramentas que ele lhe oferece. 

Em recente levantamento realizado junto aos clientes 
do Sistema Athos constatou-se que apenas 35% usam 
o módulo financeiro. Menos de 20% usam o DRE (de-
monstrativo de resultados do exercício). Menos de 10% 
usam a tela de alertas financeiros e envio de cartas de 
inadimplência a clientes devedores. Apenas 50% contro-
lam seus estoques e pouco mais de 65% usam apenas o 
modulo de vendas. É um desperdício. Você já tem a fer-
ramenta para ajudá-lo a sair da crise e a se destacar frente 
aos seus concorrentes. Você já tem a ferramenta que lhe 
ajudará a tomar decisões para lucrar mais, use seu siste-
ma e todas as ferramentas disponíveis!

Sim, o País está passando por uma crise séria que pre-
judica as pessoas e empresas, é fato! Essa crise está ma-
tando muitos negócios. Reflita sobre o seguinte: quando 
tudo vai bem e a economia aquecida, até profissionais 
menos competentes e empresas menos eficientes conse-
guem sair-se relativamente bem, mas, no ambiente hostil 
das crises, as empresas menos preparadas sofrem muito, 
o que gera oportunidade para as empresas que têm ges-
tão eficiente e são capazes de fazer ajustes ágeis e tomar 
decisões com maior eficácia. 

A crise é um grande desafio, mas também é uma gran-
de oportunidade e as empresas mais competentes costu-
mam sair fortalecidas das crises. Aproveite o momento 
atual para aperfeiçoar a gestão da sua empresa, inovar 
seus processos operacionais e modelo de trabalho, inves-
tir na capacitação dos seus funcionários, quem sabe rein-
ventar sua empresa. Com certeza, essa crise vai passar e 
você precisará estar organizado e competitivo para en-
frentar seus concorrentes e superá-los a fim de manter ou 
aumentar sua fatia do mercado. Com crise ou sem crise, 
vivemos a era da informação onde gestão e conhecimen-
to precisam ser constantemente aprimorados sendo um 
investimento estratégico.

Dizem que: “As melhores empresas nunca desperdiçam 
uma crise”. UM BOM SISTEMA DE GESTÃO é a ferra-
menta que ajudará a sua empresa a superar qualquer ad-
versidade. Diante dos cenárzios mais difíceis é que é ne-
cessário gerir a empresa com mais responsabilidade para 
atravessar o momento e até mesmo crescer. Há grandes 
oportunidades nas crises, esteja atento. 

Tenha gestão. Seja ousado.
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Além dos   
campeões de 
devolução de 
crédito, conheça 
quais produtos 
não dão nenhum 
retorno para o 

contribuinte de SP.
Os créditos da nota fiscal paulista já fazem parte 

do cotidiano dos contribuintes que vivem no Es-
tado de São Paulo, por isso as recentes mudanças 
provocadas pelo governo de Geraldo Alckmin, que 
jogam a devolução do dinheiro ao consumidor ape-
nas para 2016, causaram polêmica. Mas você sabe 
qual produto dá o maior retorno em devolução 
de crédito? Levantamento feito a pedido do iG 
pelo tributarista Marcello Maurício dos Santos, do 
Chiarottino e Nicoletti Advogados, mostra qual 
nota não esquecer de pedir de jeito nenhum. 

O valor do crédito da nota fiscal paulista será 
maior na compra de mercadorias sujeitas às alíquo-
tas mais elevadas do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) e que estejam na 
lista de produtos e serviços que fazem parte do 
Programa Nota Fiscal Paulista, do governo do Es-
tado de São Paulo. A cobrança do ICMS depende 
de   legislação estadual, portanto, varia de local para 
local e ainda tem variações por tipo de produto ou 
serviço.

Os maiores retornos de crédito da nota paulista 
são: brinquedos, sapatos, roupas, artigos de couro, 
por terem alíquota elevada do ICMS. Também dão 
bom retorno a compra de refeições. “É importante 
para geração do crédito da nota fiscal paulista, pois 
é o vendedor que apura o ICMS a recolher em suas 
operações e, principalmente, paga o imposto devi-
do. Caso contrário, não haverá valor a ser ressarcido 
pelo consumidor, já que o recolhimento do imposto 
é condição indispensável à geração do crédito.”

Santos explica que o benefício ao consumidor 
ocorre principalmente nas compras oriundas de 
grandes redes de lojas (magazines), restaurantes, 
bares, lanchonetes, em que o porte da empresa não 
permite a opção por um sistema de tributação com 

carga tributária menor (regime do Simples  Nacio-
nal) tratando-se, portanto, de um vendedor que 
apura e recolhe efetivamente altos valores a título 
de ICMS.

Segundo o tributarista, gás encanado, energia 
elétrica ou serviços de comunicação (telefonia e in-
ternet, por exemplo) não dão retorno na restituição 
porque não estão incluídos no programa nota fiscal 
paulista. Já as compras de veículos, medicamentos 
e combustíveis – por não gerarem ICMS a recolher 
pelo vendedor, o estabelecimento – também não 
geram crédito. Esse regime de tributação é chama-
do de substituição tributária.

Uma curiosidade que fica no imaginário das 
pessoas é a dúvida: a inclusão de bebida alcoólica 
em uma nota anula créditos? Segundo Santos, as 
bebidas são na sua maioria tributadas por substi-
tuição tributária, portanto, não geram pagamento 
de ICMS pelo estabelecimento vendedor e, conse-
quentemente, não geram crédito a ser devolvido ao 
contribuinte. Mas também não retiram créditos.

O  tributarista  relata  que  o  valor  do   crédi-
to gerado ao  contribuinte é apurado  por meio da 
aplicação de uma  fórmula matemática – prevista 

na lei que regulamenta o programa de incentivo 
fiscal – que permite quantificar o valor do ICMS 
relativo à compra realizada que será atribuído ao 
contribuinte participante do programa, a título de 
crédito originado.

Valor do crédito gerado ao contribuinte é apura-
do por meio de fórmula matemática.

Tal fórmula leva em consideração, basicamente, 
três fatores:

1) o valor do ICMS efetivamente recolhido no 

Saiba quais produtos dão mais retorno
na  restituição de crédito da Nota Paulista.

Entenda a Nota Fiscal Paulista.



mês pelo estabelecimento vendedor da mercadoria 
incidente sobre todas as vendas;

2) o valor de aquisição da mercadoria pelo con-
sumidor participante;

3) o valor total de operações do estabelecimento 
vendedor, onde o comprador tenha exigido o CPF 
no documento fiscal.

“Portanto, quanto mais notas fiscais com identifi-
cação de CPF forem emitidas pelo vendedor, menor 
poderá ser o valor a ser ressarcido a título de crédi-
to da Nota Fiscal Paulista pelo comprador”, analisa 
Santos.

Alguns produtos não dão retorno na restituição 
porque não estão incluídos no programa nota fiscal 
paulista, como o gás encanado.

Se estabelecimento não paga imposto, contribu-
inte não recebe crédito.

“Se o estabelecimento vendedor efetua a venda 
de mercadorias sujeitas ao regime da substituição 
tributária, onde o imposto é recolhido na maioria 
dos casos pelo produtor (como no caso do com-

bustível, que é recolhido na refinaria, não geran-
do ICMS a recolher pelas distribuidoras ou postos 
revendedores), a inclusão do CPF no documento 
fiscal terá como único efeito positivo ao compra-
dor o aumento das chances de receber um dos prê-
mios que são sorteados dentro do programa, cuja 
quantidade de bilhetes eletrônicos para participar 
do sorteio é gerada a partir da soma dos valores dos 
documentos fiscais com solicitação de inclusão do 
CPF no período, dividido por 100”, explica.

A cada R$ 100 em compras, mesmo que a mer-
cadoria não gere ICMS a pagar pelo estabeleci-
mento vendedor e, consequentemente, crédito ao 
contribuinte participante, será gerado um bilhete 
eletrônico para participação nos sorteios, que utili-
zam os números da Loteria Federal.
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                                    Acesse: www.sistemaathos.com.br
                                         www.facebook.com/sistemaathos

Se o estabelecimento não paga imposto, 
o contribuinte não recebe crédito.



Família Athos
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Casos de Sucesso

Há 20 anos o Sr. Ezequias começou vendendo 
coco verde em uma das praias mais movimentadas 
de Caraguatatuba litoral norte de São Paulo, hoje 
tem seu próprio quiosque e é uma das empresas em 
destaque na cidade.

Quem busca por uma praia badalada aos finais de 
semana e temporadas pode conhecer a praia Martin 
de Sá em Caraguatatuba. E se está interessado por 
um atendimento de qualidade e com variedades, 
além de boa gastronomia pode dar uma passadinha 
no Quiosque 13A “Coco Verde”. Lá você encontrará 
toda a simpatia do Sr. Ezequias empreendedor de 
sucesso da cidade – premiado em 2014 como em-
presa destaque de Caraguatatuba -  e parceiro do 
Sistema Athos há 6 anos.

O quiosque é um dos mais movimentados da praia 
e funciona até 02h da madrugada em época de tem-
porada, o que gera alta rotatividade de pessoas e ne-
cessita de um controle eficiente e uma boa gestão 
comercial. São mais de 10 funcionários fixos, sem 
contar com as pessoas que trabalham como garçons 
freelancer, número que pode aumentar de acordo 
com o movimento da praia no dia. 

Desde que automatizou seu quiosque e começou 
a ter alguns problemas com o sistema antigo, o Sr. 
Ezequias é parceiro do Sistema Athos, ou seja, desde 
a nossa fundação em 2010. 

Sr. Ezequias nos conta que mesmo automatizan-
do o quiosque e agilizando seus processos, uma 
das maiores dificuldades em levar seu empreendi-
mento ao sucesso foi de ordem natural. Como seu 
quiosque é localizado em frente ao mar, a maresia,  
a ressaca marítima e os ventos fortes carregados de 
areia,  constantemente danificam seus equipamen-

tos eletrônicos e por isso a vida útil de tais equipa-
mentos é sempre muito limitada. 

“Muitas vezes eu comprava computadores reser-
va e todo ano tinha que renovar a compra de equi-
pamentos com menos de um ano de uso.” Afirma 
Ezequias de Sá Lima.

Pensando no problema do Sr. Ezequias e de          
outros empreendedores do ramo, o Sistema Athos 
junto à empresa Epson realizaram uma parceria a 
partir do final de 2014.

Ainda em fase de testes a impressora do modelo 
Epson TMT 88VBT, vendida no momento ape-
nas no exterior, foi instalada para gerenciar a rede 
de computadores do quiosque. Em pouco tempo     
melhorias significativas e de diversas ordens, foram 
notadas no estabelecimen-
to do Sr. Ezequias. 

Além de ser compacta, 
a impressora TMT 88VBT 
é robusta e conta com um 
hardware qualificado para 
ser usado até como um 
servidor. Agora é assim 
que funciona o quiosque 
13A Coco Verde, com uma 
estrutura de dois computa-
dores, seis tabletes, além 
do modelo inovador da Epson, tudo isso combinado 
com a agilidade do Sistema Athos,  as dificuldades e 
os desafios são enfrentadas muito bem.

O equipamento Epson junto ao Sistema Athos se 
mostrou uma solução inovadora e qualificada para 
todos os departamentos gerenciais do comércio. 
Por ser compacta as áreas expostas do equipamen-
to são menos vulneráveis as intempéries do clima, 
e sua  agilidade caiu como uma mão na roda nas 
impressões de extratos de mesas no período de alta 
temporada.

Com essa inovação o Sr. Ezequias já pensa em 
ampliar sua estrutura de computadores e tabletes 
como também investir mais na rede além de outros          
equipamentos que possibilitem maior resistência 
aos problemas de ordem natural. 

Sistema Athos, Quiosque 13A e Epson 
compõem parceria pensando em seus clientes.



Emenda Constitucional 87/2015

Você já deve ter ouvi-
do falar que no Brasil são   
editadas em média 31 nor-
mas tributárias por dia, 
sem falar em mudança de 
layout de documentos, etc, 
um absurdo. Infelizmente. 

Frequentemente precisamos informá-los que algo 
impactante mudou na legislação e vai lhe  trazer 
transtornos, mais horas de trabalho burocrático 
para atender a legislação tributária e logicamente 
afetar operação de vendas da sua empresa. Lamento, 
mas desta vez não é diferente.

Todos nós, empresários e comerciantes conhece-
mos o famigerado ICMS - Imposto sobre  Circu-
lação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto 
administrado pelos Estados, e que justamente por 
isto, tem diferentes tratamentos em diversas regiões 
do Brasil deixando empresas que tem operações in-
terestaduais obrigadas a gastar horas e horas para 
atender a legislação tributária, pois, um dos aspec-
tos mais complexos do ICMS acontece justamente 
quando comprador e vendedor estão em diferentes 
unidades da federação.

Com o avanço das tecnologias, tem sido cada vez 
mais comum que empresas de um Estado vendam 
diretamente  para  consumidores  de  outros, cau-
sando um descompasso e um desarranjo no pacto 
federativo que trata da divisão do ICMS.

A partir de janeiro de 2016, com a entrada em 
vigor das novas regras definidas pela Emenda                  
Constitucional 87/2015, a distribuição do ICMS 
para as empresas que fazem vendas interestaduais 
vai mudar e afetar o dia a dia da sua empresa.

Informamos que o Sistema Athos estará preparado 
para atender clientes com este tipo de operação, no 
entanto, é preciso entrar em contato com a Central 
de Atendimento do cliente Athos e solicitar a   atu-
alização do Nothos (módulo emissor de Nota Fiscal 
Eletrônica do Sistema Athos) – SOMENTE PARA 
CLIENTES QUE POSSUEM OPERAÇÃO DE 
VENDAS INTERESTADUAL PARA CONSUMI-
DOR FINAL. 

Sabemos que final de ano não é o melhor mo-

mento para atualização de sistema, principalmente 
em um módulo tão complexo quanto o emissor de 
NF-e, mas, não temos outra saída, visto que, apesar 
da emenda   constitucional ter sido publicada no 
diário oficial em abril, absurdamente, para piorar a 
situação, somente no dia 21/10 o governo disponibi-
lizou o ambiente de testes para homologação da 
emissão da NF-e ao novo layout, deixando para as 
softwares houses apenas 2 meses para planejar, anal-
isar as centenas de variáveis, programar, testar, atu-
alizar, informar os impactos ao cliente e treiná-los, 
além disso, ainda é necessário que o cliente tenha 
em seu cadastro, campos como base de cálculo e 
alíquota interna da federação  de destino, alíquota  
interestadual das federações envolvidas, percentual 
provisório de partilha dho ICMS interestadual, este, 
ainda é um valor que será alterado a cada ano que 
passa, entre outros campos.

As empresas envolvidas realmente ficam em uma 
situação difícil, pois, além de toda a operação e di-
ficuldades do dia a dia, temos ainda as festas do fim 
de ano que é o pior momento para atualizar um 
sistema de gestão. 

Mais uma vez, o governo está legislando somente 
em  interesse próprio,  sem levar  em mínima con-
sideração o contribuinte e sem conhecimento real 
dos impactos nas empresas. 

Recomendamos que você cliente do Sistema Athos, 
envolvido na situação acima, procure seu contador 
para entender as mudanças na emissão da NF-e em 
seu dia a dia. Indicamos também um vídeo sobre 
o tema elaborado pelo contador Vicente Sevilha Ju-
nior, da Sevilha contabilidade, disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=XPEu7ACrqWM.

 

Novas regras na distribuição do ICMS para as empresas que fazem 
vendas interestaduais vão mudar e afetar o dia a dia da sua empresa.

Por: Rodrigo M. Freitas e Luis Henrique Arruda.

O Sistema Nothos funciona integrado ao 
Sistema Athos, facilitando muito a operação 

de emitir uma nota fiscal eletrônica.





Dicas: Cessação de uso do ECF

Como fazer a cessação de uso do seu ECF com mais de 
5 anos de forma simples, sem complicação e sem gastar 
dinheiro?

A empresa contribuinte (Pessoa Jurídica) tinha em sua 
lista de obrigações o envio do Emissor de cupom fiscal 
(ECF) a uma assistência técnica interventora e homologa-
da, para efetuar a Cessação de uso da ECF. A operação 
de cessação de uso tinha a funcionalidade de informar a 
SEFAZ o fim da utilização daquele ECF. Esta ação gerava 
custos e excessiva burocracia para o contribuinte. 

Com o advento do SAT, desde 1º de julho deste ano, 
essa ação, ainda é obrigatória, mas, tornou-se MUITO 
MAIS FÁCIL, além de GRATUITA.

Com a liberação da Port. CAT nº 67 de 26/06/2015, 
que altera a Portaria CAT-41, de 03/04/2012, o envio 
obrigatório do  ECF  para um  interventor  devidamente 
cadastrado foi flexibilizado, permitindo que o próprio 
contribuinte possa efetuar a cessação de usoz.

Existem algumas ações necessárias para isso como: 
ter um equipamento SAT ativo e em funcionamento no 
estabelecimento, envio dos REDFs do período de apu-

ração anterior (Registro Eletrônico de Documento Fiscal 
– REDF é o arquivo digital contendo os dados do cupom 
fiscal para fins do projeto CAT 52 e Nota Fiscal Paulista), 
emitir a última leitura X, leitura da memória Fiscal e re-
dução Z do ECF. O próximo passo é lavrar o Registro de 
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrên-
cias - modelo 6, também conhecido como RUDFTO 6, 
feitas essas ações, em conjunto com a contabilidade, basta 
acessar o posto fiscal eletrônico, com seu login e senha, e 
solicitar a cessação. Cumprindo assim a obrigação e sem 
o custo do interventor. Converse com seu contador, ele é 
o profissional indicado para orienta-lo e poderá auxiliar 
com os passos acima.

Apesar das ações descritas parecerem complexas, os 
passos são fáceis. Com o envio e preenchimento das  
documentações corretamente, a cessação de uso ocorre 
rapidamente, afastando a possibilidade de multas e o 
melhor, sem os custos de um interventor. 

Caso o contribuinte opte pelo método anterior, não se 
preocupe, ele ainda é valido.

Portaria CAT nº 67 de 26/06/2015 permitindo que o próprio contribuinte 
possa efetuar a cessação de uso.
Por: Paulo Rogerio G. Pereira



Software de gestão completo para 
empresas do varejo.
Fácil de usar, possui um visual 
moderno, totalmente seguro.

Homologado para o Sat*

Nossos produtos

O Sistema Ponthos geren-
cia e controla a jornada de 
trabalho dos funcionários de 
uma ou várias empresas.

O Sistema Pedhos é um 
módulo integrado ao 
Sistema Athos, foi desen-
volvido para agilizar o 
atendimento em coman-
das (pré pedido).

O Sistema Nothos funciona 
integrado ao Sistema Athos, 
facilitando muito a operação 
de emitir uma nota fiscal 
eletrônica.

 (12) 3908-7777
www.sistemaathos.com.br

Aquisição SAT CFe Elgin
R$ 1.200,00***

Sistema de locação de Sat
R$ 100,00 por mês
Evite problemas técnicos locando seu Sat.
Troca garantida e sem custo**

Alugue ao invés de comprar. 
Acreditamos ser a melhor opção para você. 

* http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/consultas_publicas/SH.asp
**Confira condições de contrato: troca com comprovação de defeitos técnicos no equipamento.
*** Preços válidos para o mês de Agosto de 2015 

NOSSA ORIENTAÇÃO AO CLIENTE:


