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Reduzindo a sonegação, aumentando a arrecadação 

do Estado sem aumentar carga tributária. 

 

Necessidade: Melhorar a Justiça 

Tributária 

Hardware e software 

impulsionando o Estado 

do CEARÁ. 

Modernização do Controle Fiscal 

1 

2 

CONTROLE FISCAL 

GRAFO PPT - 31_03_2017 - Modelo de Negócio TEF e BOTÃO - Animação - SEFAZ.pptx
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6% 
Reduzir Fraudes em Pgtos Eletrônicos 
Segundo o Gartner Group até 6% das vendas com 

pagamento eletrônicos sofrem fraudes, o que equivale 

a 78 bilhões ano, causando essa perda diretamente ao 

Varejo, desta forma, somente atuarão no Estado 

empresas Homologadas no Banco Central e pelas 

Adquirentes, valorizando essas empresas e seu 

comprometimento fiscal. 

78% 
Reduzir o Custo com Desenvolvimento 
A SEFAZ-CE através de seu investimento irá 

proporcionar que haja redução dos custos de seus 

Contribuintes em atualização e desenvolvimento 

de novas ferramentas de Venda. 

Fortalecimento do Varejo 

Fortalecer o Varejo no Estado do CEARÁ reduzindo a sonegação 

fiscal e efetuando uma maior justiça tributária aos estabelecimentos.  
 

DISCIPLINAR o mercado na busca em melhorar a concorrencia Leal 

entre todos os estabelecimentos e empresas atuantes no Estado, 

retirando e evitando “PIRATAS” que atuam em meios de pagamentos 

que geram prejuizos ao Estado e as empresas. 

Objetivo Desejado pela SEFAZ 

VID-20170128-WA0004.mp4
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Ciclo de Controle  
Fechando o Ciclo Anti-Sonegação 

1 2 

3 

4 

5 BITFAZ 
Valida e Fiscaliza a 

emissão de documentos 

fiscais recebendo 

beneficios através do 

CashBack 

Validador Fiscal 
Validação e cruzamento 

dos pagamento e 

documentos fiscal 

MFE 
Autorização e controle do 

cupom fiscal 

Integrador Fiscal 
Padronização e audioria 

em tempor real 

COFIP 
Base de produtos para 

analise e informação em 

tempo real de divergencias 

fiscais 
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Viabiliza todo o trabalho de 

monitoramento fiscal, detectando em 

Tempo Real as Inconformidades 

fiscais, oferecendo aos contribuintes 

a correção ou a devida justificativa. 

Integrador Fiscal 

Todo o processo do varejo 

sobre o controle fiscal 

Validador Fiscal de 

Pagamentos 

3 

4 

$ 
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Vantagens para o Varejo 
Os Beneficios que o Varejo receberá 

D 

C 
Vínculo fiscal e 

pagamento anti-fraude 

B 
Redução de custo com sistemas e hardware, 

pois o MFE pode ser compartilhado. 

A 
Incentivo fiscal de 50% sobre o custo do 

MFE, cerca de R$ 860,00 

D 
Equipamento Funciona OFF-Line, na falta de 

Internet a Loja não para de Vender 

C 
Sistema de Auditoria e Controle Antifraude 

no Pagamento em Cartão 
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Integrador Fiscal  
Plataforma de integração entre o PDV / AC e a SEFAZ 

Controle e identificação de contribuinte 

Facilita e Simplifica a emissão de DOC Fiscal 

Compartilha o MFE com mais de um PDV 

Armazena e gera 100% dos documentos fiscais 
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O Que é o Validador Fiscal  
VFP-e – É um projeto de apoio ao contribuinte, com gestão de segurança anti-sonegação  

Analise e controle antifraude 

conciliador de pagamentos 

Registro de vendas e certifica os pagamentos 

Estatistica e controle de recebíveis 

Auditoria e rastreabilidade de pagamentos e fiscal 

POS – Point Of Sale (Maquininha de Pagamento por Cartão) 

TEF – Transferencia Eletronica de Fundos 

NFC-e – Nota Fiscal Consumidor Eletrônica 

CF-e – Cupom Fiscal Eetrônico 
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Redução de fraudes no 

pagamento com cartão no 

Estado. 

Custo Invisível 

Aumento de arrecadação 

sem aumento da carga 

tributária 

Crescimento Sustentável 

5 

6 

$ 
$ 
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Meios de Pagamento 
Como esta distribuido os Meios de Pagamentos  

74% 

13% 

11% 
2% 13% 

Meios de Pagamentos 

Cartão Crédito Cartão Débito Dinheiro Cheque
Formas de Pagamentos no Brasil 
Com o enorme crescimento e evolução da Internet cada vez mais o 

Brasileiro efetua seus pagamentos de forma eletrônica, através de 

cartão de Crédito ou Débito ou através de equipamentos como 

Telefones, Pulseiras e etc.,  

Cheque 
Cada vez mais extinto é um dos 

principais risco de inadimplência 

de pagamento. 

Dinheiro 
A Atual queda nesta 

modalidade se justifica com a 

entrada de novos meios 

eletrônicos. 

Cartão Débito 
Substitui dinheiro em muitos 

casos. 

Cartão Crédito 
Quanto maior o valor da venda, 

mais é a utilização do cartão. 
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$ 300 mi 
$ 400 mi 

$ 500 mi 

Crescimento Planejado para o Ceará 

15% 
Este será o aumento final estimado 

para o Estado através de 

Crescimento Sustentável. 

A gestão melhorada no varejo efetua um crescimento 

reverso no atacado e na industria, aumentando 

consideravelmente a geração de receita de 

arrecadação de forma sustentável para o mercado. 

Crescimento Sustentável 
Aumento Aproximado de Arrecadação 

Controle do Varejo Reverso no Atacado Reverso na Indústria 
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Para alcançar o bem comum a 

SEFAZ, a sociedade, os 

contribuintes, as instituições 

financeiras trabalharam muito no 

mesmo objetivo. 

Unindo Forças 

 Ferramentas de gestão 

ONLINE para 

acompanhamento de 

resultados 

Acompanhamento em Tempo Real  

7 

8 
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Instrumento de comunicação 

em rede social do Governo com 

Cidadão, fortalecendo a 

cidadania e a solidariedade. 

BITFAZ  - Solidário   

Passado da fase de 

projeto e desde maio 

deste ano já alcançamos 

mais de 1950 

contribuintes, e estamos 

caminhando para 

fecharmos o ano com 

cerca de 15 mil 

contribuintes 

Alvo Atingido 

9 

10 
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BITFAZ 

Seleção de Estabelecimentos  
O Contribuinte poderá verificar quais estabelecimentos estão cadastrados e 

quais as entidades filantrópicas autorizadas poderão receber Doações de 

BITFAZ 

Conta Corrente de Créditos 
Todos os documentos fiscais e produtos que participam do Programa Sua 

Nota Vale Dinheiro serão enviados automaticamente para o APP do 

Consumidor previamente cadastrado e identificado no ato da compra.. 

Acompanhamento dos Documentos Fiscais Emitidos 
Sendo um programa de recompensas o consumidor final acaba sendo 

estimulado em fiscalizar os estabelecimentos contribuintes evitando assim a 

evasão fiscal 

Meio de Pagamento de Produtos com BITFAZ 
Os estabelecimentos que queiram participar poderão ser credenciados pela 

SEFAZ para utilizar o gateway de pagamento com seus crédito, desta forma 

o Consumidor poderá usar seus pontos para aquisição de serviços e 

produtos preestabelecidos pela SEFAZ. 
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Ainda temos um longo caminho pela frente, mas o 

projeto já é um sucesso e exemplo no Brasil e no mundo, 

tendo o Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID eleito este projeto do CEARÁ como âncora da 

Modernização do Fisco Brasileiro, o que coloca o 

CEARÁ como referência de inovação do setor publico. 

Muito a Caminhar 11 
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Obrigado a 

Todos 

Governo do Estado do Ceará 




