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Resumo

Nos últimos anos as redes evoluíram, tanto em quantidade de serviços oferecidos,
quanto em número de equipamentos conectados. Sua crescente importância e a necessidade de
operação ininterrupta aumentaram a necessidade de monitoração e controle, levando a uma
valorização do trabalho de gerenciamento. Utilizando-se do modelo SNMP, os mais diversos
tipos de dispositivos e sistemas passaram a ser gerenciados, no entanto esse possui fraquezas,
o que levou ao surgimento de outras soluções de gerenciamento entre as quais o modelo
baseado em XML.
Um agente de troca de informações escrito em XML, na forma de Web Service, não
requer comunicação permanente como seu antecessor e implementa mecanismos de segurança
que permitem usar a infra-estrutura da Internet no transporte de dados. Tais agentes propiciam
a construção da rede de grandes proporções, tanto do ponto de vista numérico quanto
geográfico, necessária para operar o gerenciamento remoto de Emissores de Cupom Fiscal –
ECF.
O ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços é um dos impostos
que deve ser pago pelas empresas que exercem atividade de venda ou revenda de bens a
varejo, assim como por empresas prestadoras de serviços. Essas empresas estão obrigadas,
para a emissão de documento fiscal, ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF,
o qual possui embutida uma memória fiscal com capacidade de armazenar os dados de
interesse do fisco; esses dados fazem parte do conjunto das informações que o contribuinte
utilizará para calcular o imposto que deverá recolher aos cofres públicos.
Este trabalho trata da utilização do modelo de gerenciamento baseado em XML para o
gerenciamento de uma rede de ECF, distribuídos no comércio varejista. A partir da proposta
de coletar eletrônica e automaticamente os dados armazenados na memória fiscal do ECF e
transmití-los diretamente ao banco de dados da Secretaria da Fazenda, desenvolve-se um
agente para a captura e transmissão dos dados, bem como um mecanismo de comunicação do
agente com o gerente. Com isso, espera-se aprimorar o serviço do fisco estadual, permitindo a
análise dos dados capturados e seu cruzamento com outras bases de dados da Secretaria da
Fazenda.

Palavras chaves: linguagem XML, informação fiscal, transmissão de dados, Emissor
de Cupom Fiscal – ECF, gerenciamento de redes (computadores), SNMP, comércio varejista.

Abstract

Remote management environment for Fiscal Printer – ECF via agent based on XML
protocol.

In the recent years Information Networks evolved, not only in quantity of services
offered but also in number of connected equipment. The increased importance and need of
ininterrupt operation has also increased the need for control and monitoring that took into a
valorization of the Network Management activity. Using SNMP model, several types of
devices and systems started being managed. However it had some weaknesses that caused to
emerge new solutions for management, such as a model based on XML.
An agent for XML information exchange like a web service, do not demand
permanent connection like a SNMP agent. Besides, it has a security mechanism based on
Internet infrastructure for data transport. Such agents support large networks construction, in
both numeric and geographic aspects what is very important to operate remote management
for Fiscal Printer (ECF).
“ICMS” is a Brazilian state tax related to the Transit of Goods and Services, which
must be paid by retail market and services providers companies that practice sell or resell
activities. These companies are obligated to supply a fiscal ticket by using an Fiscal Printer –
ECF. This equipment has embedded a “fiscal memory” capable to storage all information that
is subjected to fiscal control. The information storaged at the equipment is part of a set of
information that the taxpayer will use to calculate the amount of tax due to the public treasure.
This paper is about using a Management Model based on XML to manage an ECF
Network for retail market. From the need of automatically and electronically retrieve data
storaged in the ECF Fiscal Memory and then send it directly to the State Treasure
Departament database, the proposal it to develop an agent to capture and transmit the data;
and a connection mechanism between the agent and the manager. By doing this, it is expected
to improve the State Public Treasure service by allowing the captured data analysis and its
cross-relationship with other Treasure Departament databases.

Keywords: XML language, fiscal information, data transmission, Fiscal Printer – ECF,
network management (computers), SNMP, retail market.
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Capítulo 1

1 Introdução
1.1 Motivação

Difunde-se nas empresas, cada vez mais, o conceito de “responsabilidade social”, que
não implica apenas desenvolver programas junto a entidades sociais da comunidade. A “ética
é a base da Responsabilidade Social e se expressa através dos princípios e valores adotados
pela organização. Não há Responsabilidade Social sem ética nos negócios.” (ETHOS, 2003)
Uma empresa não pode ser considerada responsável se não cumpre seus compromissos legais
e tributários, colaborando no desenvolvimento do Estado.

Segundo o economista Roberto Campos (CAMPOS, 1997):
“Todos os impostos declaratórios (sobre a renda, consumo ou serviços) envolvem uma
dupla burocracia: a do contribuinte e a do controlador. O imposto bom é o insonegável e de
cobrança automatizada. Qualquer imposto sonegável é socialmente injusto. E se a cobrança
depende de documentos declaratórios torna-se um desperdício. Do lado da receita, o que
interessa é ter a arrecadação máxima a um custo mínimo.”

O ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços é um dos impostos,
de competência dos Estados e do Distrito Federal, previstos pela Constituição Federal. Deve
ser pago pelas empresas que exercem atividade de venda ou revenda de bens a varejo e por
empresas prestadoras de serviços. No Brasil foram arrecadados R$ 543,3 bilhões de impostos
em 2003, sendo R$ 119,3 bilhões somente com o ICMS. (TOSTA, 2004) O Estado de São
Paulo previu para 2005 uma arrecadação de ICMS no valor de R$ 48,46 bilhões,
correspondendo a 88,89% do total da receita tributária prevista e 69,57% da receita total do
Estado. (SÃO PAULO, 2004)
Quanto à forma de recolhimento, o ICMS é um tributo sujeito a lançamento por
homologação ou “autolançado” – aquele pelo qual o contribuinte está de antemão obrigado a
declarar e recolher aos cofres públicos o que deve ao fisco, nos termos da legislação
pertinente, independentemente de prévio exame da autoridade fiscal, conforme o art. 150 do
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Código Tributário Nacional. No tocante ao ICMS, não se pode esquecer que o cliente da
empresa, ou consumidor, é o real contribuinte do tributo. A cada compra é ele quem paga o
imposto, sendo a empresa um mero coletor.

De acordo com o artigo 61 da Lei Federal 9.532/97, as empresas que exercem
atividade de venda ou revenda de bens a varejo e as empresas prestadoras de serviço estão
obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) para a geração de
documento fiscal. O ECF é um equipamento de automação comercial, por fornecer dados para
a gestão da empresa, mas é também um instrumento de controle fiscal, portanto sujeito às
regras estabelecidas na legislação do ICMS. Possui embutida uma memória fiscal, definida no
artigo 2 da portaria CAT – Coordenação da Administração Tributária 55/98 como: “banco de
dados implementado em memória PROM ou EPROM, inviolável, com capacidade de
armazenar os dados de interesse do fisco”. Os dados, armazenados nessa memória fiscal,
fazem parte do conjunto das informações que o contribuinte utilizará para calcular o imposto
que deverá recolher aos cofres públicos. Como o foco deste trabalho é o comércio varejista
não serão abordados aspectos do uso do ECF nas empresas prestadoras de serviço.

No estado de São Paulo, por exemplo, existe aproximadamente 1 milhão de
contribuintes cadastrados na Secretaria da Fazenda. Desses, estão obrigadas a utilizar o ECF
as empresas com atividade de venda ou revenda de bens a varejo e expectativa de receita
anual superior a R$ 120.000,00 (Art. 530-B – I do Regulamento do ICMS), tendo a Fazenda
do Estado um cadastro com 137 mil ECF distribuídos pelos estabelecimentos comerciais. Há
grande dificuldade para fiscalizar o uso dos equipamentos, em função da sua quantidade e
distribuição geográfica, bem como para verificar as informações presentes na GIA - Guia de
Informação e Apuração do ICMS, que é preenchida eletronicamente pelo próprio contribuinte,
o que faz com que a fiscalização seja feita por amostragem, em uma região ou ramo de
atividade.

Encontrar uma forma de coletar eletrônica e automaticamente – sem a intervenção do
ser humano – os dados armazenados na memória fiscal do ECF e transmití-los diretamente ao
banco de dados da Secretaria da Fazenda poderá aprimorar o serviço do fisco estadual,
possibilitando o cruzamento e a análise dos dados, o que permitirá diminuir a sonegação do
ICMS. Por outro lado, em termos de comunicação, a interligação desses equipamentos deverá
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ser feita por um protocolo de rede que seja suportado por diversos fabricantes, operando em
ambientes com sistemas operacionais distintos, distribuídos em redes sob diferentes
administrações. Gerência descentralizada e escalabilidade também são requisitos exigidos
para a solução do problema.

1.2 Objetivo

A proposta deste trabalho é utilizar os recursos fornecidos pelo conjunto de
tecnologias relacionados à linguagem XML – Extensible Markup Language para especificar
um ambiente de gerenciamento de informações fiscais, com coleta remota de dados de
Emissor de Cupom Fiscal (ECF) distribuídos no comércio varejista. Analisando as exigências
da legislação e as especificações dos ECF existentes no mercado, apresenta, ainda, os dados
necessários para que a fiscalização estadual possa monitorar o uso do equipamento pelo
contribuinte e controlar as vendas dos estabelecimentos. Para demonstrar a viabilidade da
solução desenvolve-se um piloto com algumas funcionalidades do agente e do gerente.

1.3 Escopo

A implementação do ambiente de gerenciamento especificado compreende itens que
exigem muito esforço de desenvolvimento, por essa razão somente alguns foram selecionados
e detalhados. A fim de verificar a viabilidade da proposta esses tópicos foram incluídos em
uma Prova de Conceito realizada no Centro de XML do IPT.
Nessa prova será desenvolvido um agente para a captura e transmissão dos dados, que
funciona independente de ação do operador, agindo segundo uma tabela de tempos
configuráveis, visando validar o processo de coleta das informações armazenadas na memória
fiscal e de trabalho do ECF, assim como do microcomputador onde está instalado, e sua
transmissão para a Secretaria da Fazenda.
No lado do gerente serão tratados os processos de recepção, armazenamento e
visualização das informações enviadas pelo agente, além do envio de arquivos contendo
parâmetros de configuração do agente.
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1.4 Contribuições esperadas

Este trabalho contribui para a área de Redes de Computadores quando apresenta uma
solução para o gerenciamento de um dispositivo (ECF), utilizando recursos fornecidos pelo
conjunto de tecnologias relacionadas à linguagem XML – Extensible Markup Language.

Especificamente, ao detalhar os procedimentos necessários para o desenvolvimento de
um agente e um gerente baseado em XML, mostra como ferramentas disponíveis para o
desenvolvimento e implantação de sistemas de uso geral podem atender aos requisitos de uma
solução de gerenciamento.

As idéias aqui expostas poderão ser úteis para o Estado, por apontarem uma solução
que facilitará a atividade de fiscalização do ICMS; para as empresas ao garantir a competição
leal entre os estabelecimentos, uma vez que a sonegação causa grave lesão econômica aos
bons contribuintes; e para o consumidor, pois o tributo pago na aquisição do produto ou
serviço terá o destino previsto na lei.

1.5 Metodologia de trabalho

Na primeira parte deste trabalho realiza-se um estudo do Modelo de Gerenciamento de
Redes Internet, do protocolo SNMP, da linguagem XML, de Web services, da arquitetura
WBEM e do WMI. Trata-se do uso dessas tecnologias em soluções de gerenciamento.
Apresenta-se o ICMS, sua forma de arrecadação e importância para o financiamento dos
programas do Estado. Relacionam-se as exigências legais para a fabricação do ECF e de seus
componentes, bem como os dados que acumula na memória fiscal e possibilitam o controle
das vendas de um varejista.

Na seqüência, apresenta-se o sistema de ECF do Posto Fiscal Eletrônico (PFE), forma
de cadastro e controle de utilização de ECF, existente na Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo. Como contraponto, relacionam-se alguns métodos utilizados pelos usuários dos
equipamentos, na tentativa de burlar a fiscalização da Fazenda Estadual.
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Partindo da visão macro do sistema de gerenciamento objeto deste trabalho, a solução
é detalhada e são apresentados os recursos e a forma de implementação da solução proposta.
Segue-se com o método de desenvolvimento do piloto do agente e de parte do gerente, objetos
de uma Prova de Conceito realizada no Centro de XML do IPT para legitimar alguns pontos
chaves da solução proposta.

Concluindo, os módulos criados são testados, com o objetivo de validar a captura dos
dados, no ECF e no microcomputador ao qual está conectado, bem como sua transmissão para
a aplicação gerente.

1.6 Organização do trabalho

Os próximos seis capítulos da presente dissertação estruturam-se como descrito
abaixo.
O capítulo 2 apresenta os conceitos básicos de gerenciamento de redes segundo o
Modelo SNMP e suas fraquezas. Descreve o conjunto de tecnologias relacionadas à
linguagem XML e Web services, bem como sua vantagem na utilização em soluções de
gerenciamento de redes. Introduz a arquitetura WBEM e sua implementação WMI.
O capítulo 3 mostra a importância do ICMS para o funcionamento do Estado e quais
contribuintes desse imposto utilizam o ECF. Explica o funcionamento do Emissor de Cupom
Fiscal, o hardware e o software embutidos.
O capítulo 4 descreve os controles de utilização do ECF já implantados pela Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo e aborda algumas das irregularidades encontradas nos
estabelecimentos usuários de ECF.
O capítulo 5 apresenta as bases da solução de gerenciamento de ECF objeto deste
trabalho.
O capítulo 6 relaciona aspectos do ambiente de desenvolvimento, detalhes da
implementação do Piloto e resultados dos testes efetuados durante a Prova de Conceito.
O capítulo 7 apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.
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Capítulo 2

2 Gerenciamento de Redes

Para que as redes de computadores possam operar de forma ininterrupta é necessário
efetuar o gerenciamento de seus dispositivos, isto é, monitorar e a analisar as informações que
traduzem o estado dos equipamentos, enlaces de comunicação, sistemas e aplicações
envolvidas, etapa fundamental para que esses possam ser controlados, manual ou
automaticamente.

O incremento exagerado de tamanho e heterogeneidade das redes dificulta a execução
do trabalho de gerenciamento, o que torna cada vez maior a necessidade de utilização de
ferramentas de gerenciamento padronizadas, que automatizem pelo menos parte do trabalho.

Muitas tentativas de gerenciamento de redes, desde pacotes proprietários até propostas
de protocolos de gerenciamento, não foram aceitas pelo mercado. Nos anos 80 travou-se a
chamada “guerra dos protocolos de gerenciamento de redes”; ao seu término, a indústria
adotou o protocolo SNMP – Simple Network Management Protocol (ROSE, 1993). Desde
então o gerenciamento de redes IP está muito dependente do protocolo SNMP. No entanto, o
framework de gerenciamento SNMP tem algumas fraquezas relacionadas às tarefas de
gerenciamento. (CHOI, 2003)
Pavlou (2004) afirma que sempre houve procura por uma tecnologia de gerenciamento
suficientemente genérica para atender a redes, sistemas, serviços, e gerenciamento de
aplicações distribuídas; eficiente em termos de tempo de recuperação de informações, uso de
recursos computacionais e fácil de utilizar, de forma a reduzir o tempo de desenvolvimento e
os custos operacionais.

Neste capítulo discutir-se-á o Modelo de Gerenciamento de Redes Internet, o
protocolo SNMP, tecnologia WBEM-WMI, a linguagem XML e Web services, bem como o
uso dessas tecnologias em soluções de gerenciamento de rede.
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2.1 Modelo de Gerenciamento de Redes Internet

SNMP – Simple Network Management Protocol é o nome do protocolo que transporta
informações de gerenciamento em redes padrão TCP/IP, mas também pode ser usado como
referência ao Modelo de Gerenciamento de Redes Internet.

O Modelo em questão conta basicamente com os seguintes componentes (CASE,
2002):
•

muitos nós gerenciados, cada um deles com uma entidade SNMP que fornece acesso
remoto para instrumentação do gerenciamento (chamados agentes);

•

pelo menos uma entidade SNMP com aplicação de gerenciamento (chamada gerente);

•

um protocolo de gerenciamento usado para transportar informações de gerenciamento
entre as entidades SNMP;

•

informação de gerenciamento.

De forma geral, o funcionamento do Modelo pressupõe que um agente, monitorando
um determinado recurso da rede, fará a coleta e armazenamento de dados previamente
definidos e atenderá à requisições de informações vindas de um gerente. Na ocorrência de um
evento específico poderá enviar um aviso ao gerente relatando o acontecido.

As especificações do modelo de gerenciamento baseiam-se em uma arquitetura
modular que consiste de (CASE, 2002) :
•

uma linguagem de definição de dados;

•

definições de informações gerenciáveis, Management Information Base (MIB);

•

uma definição de protocolo;

•

segurança e administração.

O modelo SNMP encontra-se em sua terceira versão, conhecida como SNMPv3,
derivada e construída sobre as versões anteriores, a versão 1 – SNMPv1 e a versão 2 –
SNMPv2. Todas as versões compartilham a mesma estrutura básica e componentes, além da
mesma arquitetura. Com o passar do tempo, a definição de cada um dos componentes dessa
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arquitetura tornou-se mais clara e mais detalhada, mas os fundamentos do modelo
permanecem inalterados. (CASE, 2002)

As versões do protocolo SNMP apresentam uma lista de aspectos em comum
(PERKINS, 1996):
•

Operações SNMP: suporte a três operações básicas – get, set e trap – limitadas a recuperar
ou modificar o valor da informação de gerenciamento e reportar um evento. (PRESUHN,
2002a)

•

Mensagem SNMP: as operações SNMP acontecem através da troca de mensagens sobre
um serviço de transporte de mensagens. O formato da mensagem é definido usando um
subconjunto da linguagem Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1).

•

Modelo de informações do SNMP: o modelo SMI – Structure of Management Information
– é definido numa estrutura de árvore com tipos simples de variáveis. Ele define como os
objetos gerenciados são nomeados e especifica os tipos de dados associados. (MAURO,
2001) (CHOI, 2002)

•

Entidade SNMP: mensagens são trocadas entre processos chamados entidades SNMP
utilizando o protocolo User Datagram Protocol (UDP). Uma entidade assume um dos
papéis possíveis durante uma troca de mensagens: gerente ou agente.

•

Entidade de duplo papel: entidade que pode assumir o papel operacional de agente ou de
gerente. As entidades de duplo papel são normalmente usadas para repassar mensagens
SNMP, atuando nesse caso como um proxy SNMP, ou para consolidar e sintetizar
informações de diversos sistemas tornando-as disponíveis para um gerente de mais alto
nível.

A seguir uma breve descrição de alguns aspectos do modelo SNMP, escolhidos pela
sua importância para o trabalho em tela.

2.1.1 Mapeamento de transporte das mensagens

O mapeamento de transporte mais indicado para o SNMP é feito sobre User Datagram
Protocol (UDP) no IPv4. Cada instância de uma mensagem é codificada, conforme as regras
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do BER – Basic Encoding Rules, em um único datagrama, usando o algoritmo especificado na
seção 8 da Request for Commments (RFC) 3417 (PRESUHN, 2002b).

Quando uma entidade SNMP está utilizando o mapeamento de transporte sobre UDP
ela deve ser capaz de aceitar mensagens de tamanho até 484 bytes. A RFC 3417 recomenda
que implementações possam aceitar mensagens de até 1472 bytes, e se possível valores
maiores que esse.

A RFC 3417 sugere que os administradores de redes configurem os agentes para
escutar a porta UDP 161 e os gerentes para escutar a porta UDP 162.

2.1.2 SMI - Structure of Management Information

A linguagem de definição de dados está descrita em um conjunto de três documentos
conhecido como SMI – Structure of Management Information. (CASE, 2002) Atualmente em
sua segunda versão, o SMIv2 definido na RFC 2578 (MCCLOGHRIE, 1999a) apresenta os
tipos fundamentais de dados, um modelo de objeto, as regras para escrever e revisar um
módulo MIB. Dois outros documentos complementam a RFC 2578: RFC 2579
(MCCLOGHRIE, 1999b) e 2580 (MCCLOGHRIE, 1999c).

O termo SMIv2 pode ser usado tanto para referir-se à parcela da linguagem de
definição de dados apresentada na RFC 2578, quanto ao conjunto de conceitos apresentados
nos três documentos.

2.1.3 Módulos MIB

O alicerce dos sistemas de gerenciamento de redes é o banco de dados que contém
informações sobre os elementos a serem gerenciados. Esse banco é denominado Management
Information Base (MIB). Para o SNMP, a MIB é uma estrutura de banco de dados em forma
de árvore. (STALLINGS, 1999) A RFC 1066 (MCCLOGHRIE, 1988) apresenta a versão
inicial da MIB que define as variáveis para monitorar e controlar os vários componentes da
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Internet. A segunda versão da MIB, denominada MIB-II, foi lançada posteriormente na RFC
1213 (MCCLOGHRIE, 1991).
Cada equipamento ou software que está na rede é um recurso que pode ser gerenciado.
As informações que descrevem o estado de um dispositivo são os objetos que irão compor
uma MIB. Um gerente pode monitorar os recursos de um determinado elemento da rede ao ler
os valores dos objetos gerenciados e pode controlar os recursos no sistema ao modificar esses
valores. (ROSE, 1993) (STALLINGS, 1999)

Uma das razões do sucesso do SNMP é a quantidade de módulos MIB que foram
definidos, refinados e padronizados pelos vários grupos de trabalho do Internet Engineering
Task Force (IETF) e por empresas interessadas em tornar seus dispositivos gerenciáveis.
(STRAUß, 2003)

2.2 Fragilidades do modelo SNMP

Todos conhecem os pontos fortes do modelo SNMP, sua popularidade como protocolo
de gerenciamento de rede, sua interoperabilidade, simplicidade e modelo estável de
informações (SMI). (CHOI, 2002) Apesar de ser bem conhecido, e largamente implementado,
o SNMP ainda está confinado a dispositivos de rede, sendo raramente utilizado para gerência
de sistemas (microcomputadores e servidores) ou aplicações. Mesmo dentro da área de
gerenciamento de redes ainda existem áreas funcionais, como gerenciamento de configuração,
onde o SNMP não é muito usado.(SCHÖNWÄLDER, 2003)

Strauß (2003) afirma que, desde suas primeiras especificações, o framework SNMP
evoluiu e seus problemas foram sendo identificados, consertados e muitos detalhes nas
especificações esclarecidos. Entretanto alguns dos problemas do SNMP persistem e são de
conhecimento geral, como a sobrecarga (overhead) da rede provocada pelo método pull; a
falta de um modelo transacional para garantir a integridade dos dados durante uma seqüência
de operações do protocolo; o custo do desenvolvimento seguindo o modelo SNMP, ou da
aquisição de ferramentas de gerenciamento proprietárias é outra reclamação constante.
Alguns desses pontos fracos do Modelo de Gerenciamento de Redes Internet serão
apresentados com maiores detalhes a seguir.
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2.2.1 Transferência de grandes blocos de dados

A dificuldade do gerente recuperar ou do agente armazenar grandes blocos de
informações, ainda é um problema não resolvido de forma adequada. Mesmo a versão 3 do
SNMP, com o comando get-bulk, não resolve o problema de transferência de algumas
centenas de kilobytes de dados de uma MIB em uma única transação lógica. Em seu artigo
Sprenkls e Martin-Flatin (1999) discutem esse e outros problemas – latência e sobrecarga da
rede – do SNMP e apresentam como uma das soluções possíveis, para a transferência de
grandes quantidades de dados, o uso do protocolo Hypertext Transport Protocol (HTTP).

2.2.2 Escalabilidade e eficiência

Segundo Mi-Jung Choi (CHOI, 2002) o SNMP é inadequado para gerenciar redes em
expansão, pois possui problemas de escalabilidade e de eficiência. À medida que a rede
cresce, a quantidade de dados de gerenciamento a ser processada e transferida entre gerentes e
agentes cresce continuamente, o que exige maior eficiência dos agentes e gerentes envolvidos
no processo. Por outro lado, com o crescimento do número de elementos gerenciados,
aumenta a quantidade de agentes que devem ser gerenciados por um único sistema de
gerenciamento de redes, exigindo que a solução seja escalável.

2.2.3 Protocolo UDP

O UDP foi escolhido, como protocolo de transporte de dados, para o SNMP pois é
mais rápido e leve que o TCP. Ele é considerado um ponto fraco do modelo por ser um
protocolo não confiável, isto é, não garantir a entrega dos dados. Para as solicitações regulares
de informações isto não é um problema, uma vez que o gerente pode enviar novamente a
requisição que não chegou dentro do tempo estabelecido. Para as notificações (trap) o caso
não é tão simples, como o gerente não estava aguardando informação não sabe que deve
solicitá-la novamente, e o agente não controla a entrega, uma vez que o gerente não é
obrigado a enviar uma resposta confirmando o recebimento da notificação. (CHOI, 2002)
(MARTIN-FLATIN, 1999)
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Outro problema do uso do SNMP é o bloqueio das portas 161 e 162 no firewall.
Normalmente essas portas, 161 usada para receber e enviar solicitações e 162 usada para
receber a notificação de dispositivos gerenciados, estão bloqueadas. A Computer Emergency
Readiness Team (CERT) emitiu diversos avisos, sugerindo aos administradores de rede o
bloqueio dessas portas, tanto para o tráfego de entrada como o de saída da rede. Segundo essa
entidade, a filtragem das portas é uma das medidas que pode prevenir ataques vindos de fora,
impedindo o acesso a dispositivos vulneráveis da rede interna. Assim como pode impedir que
servidores da rede sejam usados como ponto de partida para ataques externos. (CERT, 2003)
(JIANG, 2003)

2.2.4 Pull versus Push

O framework SNMP nas versões v1, v2c e v3 utiliza o paradigma gerente-agente,
trabalhando com dois modelos de gerenciamento, faz polling (utiliza o modelo pull) e trabalha
com notificações (modelo push). No primeiro caso o gerente solicita a informação ao agente
usando um mecanismo de requisição/resposta, no segundo caso espera o agente enviar. A
notificação de eventos, ou trap no modelo SNMP, é usada para reduzir o tempo entre a
ocorrência de um evento e seu relato ao gerente. (PERKINS, 1996) (MARTIN-FLATIN,
1999)

Segundo Perkins (1996), o método pull é melhor que o push para perceber se algo de
errado aconteceu com o elemento gerenciado. Quando é usado o método push a mensagem
pode nunca chegar até o gerente. No caso do pull, se o agente não está respondendo, o gerente
logo percebe que algo está errado.

Segundo Martin-flatin (1999), o modelo push generaliza para o monitoramento de
redes e coleta de dados a forma como são feitas as notificações SNMP, apresentando
vantagens sobre o método pull. A principal delas é a economia de largura de banda, que
acontece com a diminuição da sobrecarga (overhead) provocada pelo tráfego de dados de
gerenciamento na rede. Muito da sobrecarga causada pelo modelo pull ocorre devido ao fato
de que existe muita redundância naquilo que o gerente solicita para todos os agentes, em cada
ciclo de coleta de dados e monitoramento de rede. Com o modelo push, o gerente contata cada
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agente uma vez, subscreve a informação desejada (OID) e especifica a freqüência com que o
agente deve enviar o valor desse OID. A partir desse ponto não existe mais tráfego vindo do
gerente para o agente, exceto caso o gerente deseje mudar sua subscrição. Ao agente cabe
lembrar aquilo que o gerente subscreveu, mantendo a relação dos dados subscritos e a
periodicidade de envio armazenados localmente.
Outra vantagem é a movimentação de parte da carga de processamento do gerente para
o agente, o que pavimenta o caminho para o gerenciamento por delegação ao delegar préprocessamento para os agentes. Com o aumento do poder de processamento dos dispositivos
de rede e dos microcomputadores é possível aumentar o número de tarefas que o agente pode
executar, sem congestionar o dispositivo. Com isto é possível diminuir o tamanho, e
conseqüentemente o custo dos servidores onde os sistemas de gerenciamento de rede estarão
sendo executados. (MARTIN-FLATIN, 1999)

2.2.5 Segurança

A questão de segurança é importante, principalmente quando envolve a configuração e
administração de equipamentos. SNMPv1 e SNMPv2 possuem um mecanismo de
autenticação simples baseado em community string, uma senha incluída nas mensagens
enviadas pelo gerente. O problema é que a senha fica exposta, pois sua transferência entre as
entidades é feita sem o uso de criptografia. SNMPv3 oferece recursos para criptografia mas
ainda é pouco utilizado. (CHOI, 2002)

2.2.6 Gerenciamento de configuração

O modelo SNMP apresenta dificuldades para gerenciar a configuração de um
dispositivo, razão pela qual muitas vezes é usado exclusivamente para monitorar o elemento
de rede. Sua limitação fundamental é a falta de suporte para a implantação de um conjunto
coordenado de comandos set, com o objetivo de alterar a configuração de um sistema de
forma consistente através de um processo transacional. (PAVLOU, 2004)
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2.2.7 Desenvolvimento da solução de gerenciamento

O desenvolvimento de uma solução de gerenciamento baseada no modelo SNMP é
difícil, cara e consome muito tempo. Começa pela mão de obra especializada que é cara e
rara, principalmente para soluções envolvendo SNMPv3. Passa pela falta de application
programming interface (API) padrão para as funcionalidades de gerenciamento e pela
exigência de uso de Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) proprietário no lado do
gerente. A existência de API padrões, para a implementação de recursos de gerenciamento e
das trocas entre o gerente e o agente, é essencial para diminuir os custos e facilitar a escolha
do repositório de dados. (CHOI, 2002)
A falta de mão de obra especializada é fruto do pouco interesse de estudantes e
funcionários de empresas em aprender o protocolo SNMP. Como resultado do baixo
conhecimento dos desenvolvedores, muitas ferramentas disponíveis para a implementação de
aplicação de gerenciamento são um tanto primitivas. (SCHÖNWÄLDER, 2003)

2.2.8 Aspectos não funcionais

Schönwälder (2003) faz uma análise sobre os aspectos funcionais e não funcionais
relevantes para a escolha de uma tecnologia de gerenciamento de redes. Entre os aspectos não
funcionais estão os aspectos de mercado e de padronização. No primeiro caso está, por
exemplo, a má reputação do SNMP entre os administradores e operadores de redes. Muitos
associam o protocolo com os termos inseguro, complexo, lento e com pouca funcionalidade,
se esses termos são tecnicamente justificáveis ou não é irrelevante para eles. Por outro lado os
esforços de padronização do IETF geralmente demoram muito, graças às longas negociações
entre fabricantes. Quando isso ocorre, os fabricantes tendem a recorrer a soluções
proprietárias e o padrão não é adotado. Esses pontos pesam contra o SNMP na hora da
escolha da tecnologia de gerenciamento de rede.

Numa tentativa de apresentar novas soluções para os problemas do modelo SNMP
abriram-se frentes de pesquisa para as abordagens baseadas na Web e em objetos distribuídos.
Recentemente as abordagens baseadas em XML e, particularmente em Web services têm
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emergido como uma tecnologia promissora baseada em Internet que pode também ser usada
para gerenciamento. (PAVLOU, 2004) Na próxima seção estão relacionadas algumas das
tecnologias baseadas em XML, ou padrões acompanhantes da XML, que podem ser utilizadas
no gerenciamento de redes.

2.3 Conceitos relacionados a XML

A XML – eXtensible Markup Language (BRAY, 2004) é uma linguagem de marcação
padrão baseada na Standard Generalized Markup Language – SGML. Seu desenvolvimento
começou em 1996 e, desde fevereiro de 1998, a XML é uma recomendação World Wide Web
Consortium (W3C). Ela descreve uma classe de objeto de dados chamada documentos XML e
parcialmente descreve o comportamento de programas de computadores que processam tais
documentos.
XML usa uma sintaxe baseada em texto que pode ser reconhecida tanto por
computadores como por humanos, oferecendo portabilidade de dados e reusabilidade através
de diferentes plataformas e dispositivos. (CHOI, 2003) Os documentos XML são compostos
de unidades de armazenamento chamadas entidades, que contêm dados parseaveis e não
parseaveis. Dados parseaveis são compostos de caracteres, alguns dos quais são tratados como
dados e outros como elementos de marcação (tags) ou rótulos. Os rótulos codificam a
descrição do layout de armazenamento e da estrutura lógica. XML fornece um mecanismo
para impor restrições no layout de armazenamento e na estrutura lógica. (BRAY, 2004)
Um módulo de software chamado processador XML é usado para ler documentos
XML e prover acesso a seu conteúdo e estrutura. Assume-se que um processador XML faz
esse trabalho a pedido de outro módulo chamado de aplicação. (BRAY, 2004)
Mais que uma linguagem a XML é um conjunto crescente de módulos que oferece
serviços para atender a uma gama de tarefas. O mapa da tecnologia XML é apresentado na
figura 1.
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Figura 1 – Mapa da tecnologia XML (STRAUß, 2003)

Na seqüência uma breve descrição do conjunto de tecnologias relacionadas à XML
que podem ser aplicadas para o gerenciamento de redes.

2.3.1 DTD e XML Schema

A estrutura de um documento XML pode ser definida utilizando-se de uma linguagem
de modelagem conhecida como Document Type Definition (DTD). Com ela pode-se descrever
cada objeto (propriedades e relacionamentos, opcionais ou obrigatórios) que possa aparecer
nos seus documentos XML. Um documento XML pode ser bem formado ou válido, no
primeiro caso ele está de acordo com as regras sintáticas definidas na XML. Quando além de
bem formado ele está de acordo com uma estrutura, ou meta-modelo, descrita em uma DTD,
pode-se dizer que é um documento válido. O processo que garante que um documento está de
acordo com a estrutura contida em uma DTD é chamado de validação. (MARCHAL, 2000)
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Para suprir uma deficiência do DTD, a falta de suporte a um modelo de informações
mais complexo, foi proposto um outro mecanismo de modelagem denominado XML Schema.
Ele revisa e amplia os recursos encontrados no DTD. XML Schema, como o DTD, é baseado
em XML, assim pode passar por um analisador sintático (parser) e ser manipulado, através de
API padrões, exatamente da mesma forma que documentos XML. (CHOI, 2003)

XML Schema expressa um vocabulário compartilhado e permite a máquinas
compartilhar vocabulários e carregar regras feitas por pessoas. Ele provê um meio de definir a
estrutura, conteúdo e semântica dos documentos XML. (W3C, 2005a) Dessa forma uma
estrutura de dados de gerenciamento pode ser expressa como um XML Schema, portanto, uma
definição em XML Schema é equivalente à MIB no modelo SNMP. Vide figura 2 abaixo.

Figura 2 – Mapeamento de definições de MIB para XML Schema (STRAUß, 2003)

Complementando o assunto DTD/XML Schema é importante falar sobre os
analisadores sintáticos (parser). Um analisador pode ser definido como um componente
pronto que isola os programadores dos detalhes da sintaxe XML. Ele é um componente de
software, uma ferramenta de baixo nível, que reside entre o aplicativo e os arquivos XML.
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Existem analisadores de validação e de não-validação, os dois impõem regras
sintáticas, mas somente os primeiros sabem como validar documentos, comparando-os com
suas estruturas. O analisador descobre a maioria dos erros de estrutura de um documento
lendo sua definição DTD ou XML Schema. (MARCHAL, 2000)

A seguir um exemplo de estrutura DTD para impressoras:

<!ELEMENT driver (colunas, comando+)>
<!ATTLIST driver tipo CDATA #FIXED "impressora"
nome CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT colunas EMPTY>
<!ELEMENT comando EMPTY>
<!ATTLIST colunas quantidade CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST comando nome CDATA #REQUIRED
comentario CDATA #IMPLIED
ativar CDATA #REQUIRED
desativar CDATA #REQUIRED
colunas CDATA #IMPLIED
requer-tamanho CDATA #IMPLIED>

Exemplo de um documento XML, baseado na DTD acima, para a impressora Mecaf IT 402T:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE driver (View Source for full doctype...)>
<driver tipo="impressora" nome="Mecaf IT 402T">
<colunas quantidade="40" />
<comando nome="avanco-linha" comentario="LF" ativar="0A" desativar="" />
<comando nome="reset" comentario="ESC @" ativar="1B 40" desativar="" />
<comando nome="expandido" comentario="ESC A" ativar="1B 41" desativar="1B
42" colunas="21" />
<comando nome="enfatizado" comentario="ESC E" ativar="1B 45" desativar="1B
46" />
<comando nome="normal" comentario="ESC G" ativar="1B 47" desativar="" />
<comando nome="tamanho-avanco-linha-padrao" comentario="ESC H" ativar="1B
48 1B" desativar="" />
<comando nome="tamanho-avanco-linha-grafica" comentario="ESC H" ativar="1B
48 26" desativar="" />
<comando nome="linha-grafica" comentario="ESC J n onde n é o numero de
bytes" ativar="1B 4A" desativar="" />
<comando nome="status" comentario="ESC Q" ativar="1B 51" desativar="" />
<comando nome="codigo-barras-code-39" comentario="ESC I" ativar="1B 49 02
02 32" requer-tamanho="sim" desativar="1B 49 02 02 32 00" />
</driver>
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2.3.2 XSL e XSLT

Extensible Stylesheet Language (XSL) é uma linguagem para descrever folhas de
estilo. Ela permite à linguagem XML separar conteúdo de apresentação. Dada uma classe de
documentos XML ou arquivos de dados arbitrariamente estruturados, desenvolvedores
utilizam uma folha de estilo XSL para mostrar suas intenções sobre como o conteúdo da
estrutura deve ser apresentada, isto é, como o conteúdo original deve ser modificado,
mostrado, e paginado em um meio de apresentação, como uma janela em um navegador Web
ou um dispositivo do tipo handheld, ou um conjunto de páginas físicas em um catálogo,
relatório, panfleto ou livro. (ADLER, 2001)
A tecnologia de folha de estilo para transformar documentos é a Extensible Stylesheet
Language Transformation (XSLT), um subconjunto da XSL. Uma transformação XSLT é
expressa como um documento XML bem formatado. Essa linguagem é usada para rearranjar,
adicionar e eliminar elementos de marcação e atributos em um documento XML. (CHOI,
2003) (CLARK, 1999a)
Uma transformação expressa em XSLT descreve regras para transformar uma árvore
origem em uma árvore resultado. A transformação é conseguida associando-se padrões com
templates. Um padrão é comparado contra elementos em uma árvore origem. Um template é
instanciado para criar parte de uma árvore resultado. A árvore resultado é separada da árvore
origem, e suas estruturas podem ser completamente diferentes uma da outra. Na construção da
árvore de resultados, elementos da árvore de origem podem ser filtrados e reordenados e uma
estrutura arbitrária pode ser adicionada. (CLARK, 1999a)

2.3.3 DOM e SAX

Existem duas maneiras básicas do analisador (parser) comunicar-se com uma
aplicação: usando interfaces baseadas em objeto ou baseadas em eventos. As duas técnicas
são complementares, atendendo a objetivos diferentes. As interfaces baseadas em objetos são
ideais para aplicações que manipulam documentos XML, como navegadores, editores e
processadores XSL. As interfaces baseadas em eventos servem para aplicações que mantêm
sua própria estrutura de dados em formato não-XML, por exemplo, aplicações que importam
documentos XML para bancos de dados. (MARCHAL, 2000)
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Uma interface baseada em eventos é mais eficiente porque não monta explicitamente a
árvore XML na memória. Como precisa de menos objetos usa menos memória. Apesar de
oferecer mais controle e ser mais eficiente que a interface baseada em objetos, a interface
baseada em eventos exige mais trabalho quando do desenvolvimento da aplicação.
(MARCHAL, 2000)
O padrão para a interface baseada em objetos é o Document Object Model (DOM),
publicado pelo W3C. (W3C, 2005b) O padrão para a interface baseada em eventos é a Simple
API for XML (SAX) desenvolvida em colaboração pelos membros da lista XML-DEV e
editado por David Megginson. (MARCHAL, 2000)

O DOM é uma interface independente de linguagem e de plataforma que permitirá a
programas e scripts acessarem dinamicamente e atualizarem o conteúdo, a estrutura e o estilo
de documentos. Esses documentos podem então ser processados e os resultados desse
processamento podem ser incorporados na página a ser mostrada. (W3C, 2005b)

A SAX é um mecanismo baseado em eventos para acessar documentos XML. SAX lê
o documento XML numa ordem seqüencial e gera um evento para um elemento específico,
por exemplo, o início de um elemento, o término de elemento, atributos, conteúdo de texto.
Capturando esses eventos, as aplicações podem processar operações, tais como descobrir o
nome e atributo de um elemento. (CHOI, 2003) (MARCHAL, 2000)

2.3.4 XPath

XML Path Language (XPath) (CLARK, 1999b) é uma linguagem para endereçar
partes de um documento XML. Ela usa uma notação de caminho, como em uma Universal
Resource Locator (URL), para navegar através da estrutura hierárquica de um documento
XML. Para que isso aconteça oferece recursos básicos para a manipulação de cadeia de
caracteres (string), números e boleanos. XPath usa uma sintaxe compacta, não-XML, para
facilitar seu uso dentro de Universal Resource Identifier (URI) e de valores de atributos XML.
XPath funciona na estrutura lógica e abstrata de um documento XML. A XPath também foi
projetada para fazer comparações, isto é, verificar se o valor de um nó combina ou não com
um determinado padrão.
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XPath modela um documento XML como uma árvore de nós. Existem diferentes tipos
de nós, incluindo nós de elementos, atributos e texto. XPath define uma forma de computar
um valor de cadeia de caracteres para cada tipo de nó. Alguns tipos de nós também têm
nomes. (CLARK, 1999b)
Em um modelo de gerenciamento baseado em XML, XPath corresponde, no quesito
de nomeação de objetos gerenciados, ao Object Identifier (OID) no SNMP. Uma das
principais diferenças entre o OID e a XPath é que o último suporta filtragem. (JU, 2002)
XPath pode ser usado, por exemplo, quando somente partes de um grande documento estão
sendo transferidas entre entidades ou quando as informações de gerenciamento são
processadas por aplicações baseadas em XML, por exemplo, através de XSLT. (STRAUß,
2003)

2.3.5 SOAP

Simple Object Access Protocol (SOAP) (MITRA, 2003) é um protocolo que não
mantém estado (stateless) para a troca de mensagens em um ambiente distribuído. Uma
mensagem SOAP é basicamente uma transmissão de mão única entre nós SOAP, de um
emissor SOAP para um receptor SOAP, mas mensagens SOAP podem ser combinadas por
aplicações para implementar padrões mais complexos de interações.
O SOAP é construído sobre a XML, logo uma mensagem SOAP é um documento
XML que tem como objetivo descrever um formato de mensagem que independe de
plataforma de hardware ou sistema operacional. Consiste de três partes: um envelope que
define uma estrutura para descrever o conteúdo da mensagem e como processá-la, um
conjunto de regras de codificação para expressar instâncias de tipos de dados definidos pela
aplicação, e uma convenção para representar Remote Procedure Calls (RPC) e respostas.
(CHOI, 2003) (MITRA, 2003)
As mensagens SOAP podem ser trocadas sobre os protocolos Simple Mail Transfer
Protocol (SMTP) ou HTTP. Nessa última opção as mensagens SOAP podem ser trocadas
tanto como carga útil (payload) de uma requisição ou resposta de um comando HTTP POST,
ou como uma mensagem SOAP na resposta para um comando HTTP GET. (MITRA, 2003)
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2.3.6 WSDL

Web Services Description Language (WSDL) (CHRISTENSEN, 2001) é uma
linguagem, baseada em XML, usada para definir Web Services e descrever como acessá-los.
Um documento WSDL é um documento XML que contém uma coleção de uma ou mais
definição de serviços. Ele define serviços como uma coleção de endpoints de redes, ou portas.
(CHOI, 2003)
O documento WSDL é subdividido logicamente em dois agrupamentos distintos, as
descrições abstratas, ou não-funcionais, e as descrições concretas ou funcionais. A definição
concreta é composta dos elementos que permitem ao cliente acessar o serviço, como o
protocolo a ser usado e a porta. As definições abstratas são compostas de elementos que
descrevem as capacidades do Web service, isso permite o reuso das mesmas definições para
um conjunto diferente de definições concretas. Exemplo de elementos abstratos que podem
compor um documento WSDL: messages, que são descrições abstratas do dado que está
sendo trocado, e port types que são coleções abstratas de operações. (POTTS, 2003)
(CHRISTENSEN, 2001)
Ao passar um arquivo WSDL por um analisador sintático XML, pode-se extrair dados
e colocá-los em variáveis locais. Com isso o programa terá todas as informações para gerar o
código necessário para se conectar ao Web service. (POTTS, 2003)

2.4 Vantagens do uso de XML em sistemas de gerenciamento de redes

Segundo Pavlou (2004), tecnologias de gerenciamento baseadas em XML são
atraentes, pois dados de gerenciamento baseados nessa linguagem podem facilmente ser
integrados com outras aplicações. Essa e outras vantagens têm levado a comunidade
acadêmica e empresas a propor iniciativas do uso de XML em soluções de gerenciamento.
Existe inclusive uma corrente que defende a transferência da padronização dos protocolos de
gerenciamento de redes da alçada do IETF para o W3C, em parte por conta da mudança de
foco para as soluções baseadas em XML. (SLOTEN, 2004)
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A seguir algumas vantagens do uso da XML em sistemas de gerenciamento de redes
(DMTF, 1998):
•

A XML é interessante como um mecanismo de representação de dados para uso em
ambientes heterogêneos. Como essa linguagem é baseada em um padrão aberto,
encontram-se analisadores XML para muitas plataformas e linguagens de programação.
Com o seu uso, a troca de informações, entre aplicações de gerenciamento de
fornecedores diferentes, pode ser feita mais facilmente, independendo inclusive do
sistema operacional. A interoperabilidade é garantida por conta do entendimento comum
da representação das informações de gerenciamento em XML.

•

Como foi dito anteriormente, documentos XML podem ser validados, quando comparados
com a definição contida em um DTD ou XML Schema. Essa validação pode ser feita local
ou remotamente. Usando a validação remota é possível verificar se a informação de
gerenciamento, representada por um documento XML, está de acordo com o meta-modelo
armazenado de forma centralizada em um sítio remoto. Nesse caso o dispositivo que
fornece a informação de gerenciamento não precisa fazer o processo de validação. Esta
situação pode ser interessante para dispositivos pequenos com poucos recursos de
processamento.

•

Por outro lado, para dispositivos com maior capacidade de processamento, as informações
de gerenciamento, representadas na forma de documentos XML, permitem o
processamento local no agente, sem a necessidade de uma passagem adicional no
servidor. Esse recurso abre novas possibilidades para as aplicações de gerenciamento, que
podem transferir uma parte do processamento para o agente, liberando o gerente para
outras tarefas.

•

O uso da XML permite melhores e mais fáceis condições de transformação e apresentação
das informações de gerenciamento, através do uso de folhas de estilo XSL. Diferentes
tipos de folhas de estilo podem ser escritas para diferentes circunstâncias, por exemplo,
para mostrar os objetos de gerenciamento em um formato tabular. Esse recurso pode ser
aplicado tanto no lado cliente quanto no lado servidor da solução de gerenciamento.

•

Um conjunto completo de informações de gerenciamento pode ser representado como um
documento XML, sem restrição de tamanho, o que facilita seu transporte e manuseio.
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Com isso a sobrecarga da rede diminui pelo envio, usando XML sobre HTTP, de uma
única mensagem contendo múltiplos conjuntos de informações. (CHOI, 2003)

O quadro 1 (STRAUß, 2003) apresenta uma comparação do uso de tecnologias
relacionadas à linguagem XML em sistemas de uso geral e em sistemas de gerenciamento de
redes.

Tecnologia

Aplicada em sistemas de uso geral

Aplicada
em
sistemas
de
gerenciamento de redes
XML
Codifica dados estruturados para Representa
informações
de
armazenamento e transmissão
gerenciamento
HTTP,
Transfere grandes blocos de dados Transfere
informações
de
HTTP/SSL,
usando os métodos push e pull. gerenciamento
SSH
Endereça por URL
DOM, SAX
API para fazer a análise sintática Aplicável
em
soluções
de
(parser) e acessar documentos XML gerenciamento
Endereça partes de um documento Aplicável
em
soluções
de
Xpath
XML
gerenciamento
XSLT
Permite
a
transformação
de Geração
de
páginas
web,
documentos XML para formatos estatísticas e gravação de eventos
variados
(logs)
XML Schema
Garante a integridade de documentos Garante
a
integridade
de
XML a partir de uma estrutura informações e define interfaces de
definida em um meta-modelo
gerenciamento
WSDL, SOAP Definição e protocolo para operações Aplicável
em
soluções
de
remotas baseadas na troca de gerenciamento
documentos XML
Quadro 1 – Uso das tecnologias XML em sistemas (STRAUß, 2003)

2.5 Web services

Uma Web service é uma aplicação de software que pode ser acessada remotamente
usando diferentes linguagens baseadas em XML, também pode ser considerada uma nova
arquitetura para criar aplicações. Web service foi desenvolvida e padronizada pelo W3C. Tem
como objetivo estruturar os conteúdos Web e serviços associados de forma que esses serviços
sejam acessados por aplicações distribuídas. Essa arquitetura baseia-se no envio de
mensagens XML em um formato SOAP específico. Uma mensagem SOAP pode conter uma
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chamada a um método juntamente com alguns parâmetros. A mensagem pode também conter
itens de cabeçalho, com informações adicionais ou de segurança. (POTTS, 2003)
Uma Web service é identificada por uma URL, como qualquer sítio web. O que a
diferencia de um sítio comum é o tipo de informação que pode oferecer. Quando um cliente
Web Service comunica-se com um sítio web ele envia um documento XML formatado de
acordo com as regras da especificação SOAP. (POTTS, 2003)

As transações de Web service acontecem entre componentes. Eles podem ser
desenvolvidos dentro da organização, usando qualquer linguagem de programação que
suporte socktes. Para que essas transações aconteçam da forma esperada, garantindo a
interoperabilidade entre aplicações de desenvolvedores tão distintos, é necessário que todos os
envolvidos sigam os padrões de troca de mensagens definidos para a tecnologia. (POTTS,
2003)

Em seu artigo de 2003, Schönwälder dizia que tecnologia de Web services ainda não
estava madura, pois encontrava-se em desenvolvimento, e sua aplicabilidade na área de
gerenciamento Internet ainda era objeto de pesquisa. Na próxima seção serão abordadas
algumas opiniões e propostas do uso de Web service para gerenciamento.

2.5.1 Gerenciamento com Web service

Segundo Martin-Flatin (2002 apud SCHÖNWÄLDER, 2003) Web service pode
facilitar a integração de gerenciamento de redes, aplicações e sistemas ao oferecer um modelo
de comunicação unificado.

No modelo de gerenciamento SNMP o gerente fica interrogando, enviando requisições
de informações, e recebendo respostas do agente. Com Web service existem três
possibilidades, apresentadas por Schönwälder (2003), na primeira, baseada diretamente no
modelo SNMP, roda um servidor HTTP no agente e um cliente HTTP no gerente. Nesse caso
o gerente envia comandos get e set via RPC em mensagens SOAP. O gerente faz polling
para obter as informações desejadas. Para que o agente consiga enviar notificações ao gerente
é necessário que o agente execute também um cliente HTTP e o gerente um servidor HTTP.
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Na segunda possibilidade pode ser usado o suporte que Web service oferece ao modelo
publica-subscreve. Nesse caso o gerente se interessa por certos atributos publicados pelo
agente em um registro WSDL. O agente envia os dados subscritos para uma fila de
mensagem, e o gerente recebe esses eventos da fila de mensagens. Está portanto sendo usado
o método push, pois o agente inicia a comunicação. O mesmo mecanismo pode ser usado
quando o agente deseja enviar notificações.
Na última possibilidade o agente permite a gerentes invocar (invoke) operações
avançadas nos agentes. Estas operações podem executar, por exemplo, a atualização de uma
tabela de roteamento ou um balanceamento de cargas. Independente da opção escolhida, os
serviços oferecidos pelo agente podem ser descritos em um arquivo WSDL.

O artigo de Pavlou (2004) examina Web service como uma abordagem de objetos
distribuídos para gerenciamento, e analisa sua adequabilidade, usabilidade e desempenho em
comparação com SNMP e Common Object Request Broker Architecture (CORBA). Ele
considera Web service uma tecnologia promissora mas, por estar baseada em XML, tem mais
sobrecarga que SNMP e CORBA. Segundo demonstra em seu artigo, o tamanho das
mensagens e o tempo de recuperação das informações são maiores com Web service que com
SNMP ou CORBA. Acrescenta que não havia suporte a segurança e notificação, o que
indicava que a tecnologia não estava pronta para ser usada em soluções de gerenciamento de
redes.

2.6 WBEM
A expansão das intranets e a popularidade crescente da Web e das ferramentas de
programação relacionadas, tais como Java e HTML (HyperText Markup Language), atraíram
esforços no sentido de aplicar essas novas tecnologias na área de gerenciamento de redes.
As tecnologias de gerenciamento de redes baseadas na Web têm como principais
características o fácil acesso de qualquer ponto da rede a partir de um navegador, eliminando
a necessidade de caros consoles, e o fato de administradores não precisarem usar ferramentas
diferentes para gerenciar redes, sistemas, aplicações e serviços. (UFRJ, 2000)
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Em 1996, sob a liderança da Microsoft, um consórcio de empresas lançou o WebBased Enterprise Management (WBEM). O objetivo desse consórcio era desenvolver uma
arquitetura aberta para o gerenciamento baseado na Web de toda a infra-estrutura corporativa
das organizações. Considerava que todos os sistemas e dispositivos desenvolvidos
anteriormente deveriam ser gerenciados via gateways. Suas propostas iniciais não foram bem
aceitas pelo mercado, com o WBEM chegando a ser considerada vaporware. Com a entrega
para a DMTF, em junho de 1998, a iniciativa WBEM ganhou mais credibilidade e garantia de
independência de interesses de fornecedores. (COPPE, 2000) (MARTIN-FLATIN, 2002)
Segundo a DMTF (Distributed Management Task Force), organização responsável
pelo padrão, WBEM é um conjunto de padrões de tecnologias de gerenciamento e Internet,
desenvolvidas para unificar o gerenciamento de ambientes de computação distribuídas.
(DMTF, 2005a)
Nos itens seguintes, serão apresentados os conjuntos centrais, ou core, dos padrões
que compõem a arquitetura WBEM. (DMTF, 2005a)

2.6.1 CIM
O Common Information Model (CIM), é o modelo de informações para o WBEM.
Fornece uma definição comum para informações de gerenciamento de sistemas, redes,
aplicações e serviços, e permite a fabricantes montar extensões. (DMTF, 2005a)
A principal característica, e força, do CIM é ser orientado a objeto. CIM é composto
de uma especificação e um schema. O metaschema CIM é especificado em um documento
conhecido como CIM Specification. O metaschema define as entidades que podem ser usadas
para definir CIM schemas: classes, propriedades (estado), métodos (comportamentos),
qualificadores (metadados) etc. (MARTIN-FLATIN, 2002)
O schema provê a real descrição do modelo, enquanto a especificação (Specification)
define os detalhes para integração com outros modelos de gerenciamento. A padronização da
especificação e do schema CIM está na versão 2.11, lançada em 20.12.2005.(DMTF, 2005b)

2.6.2 CIM-XML
CIM-XML é um dos protocolos da arquitetura WBEM. Ele inclui a representação de
CIM usando XML, escrita em Document Type Definition (DTD) e operações CIM sobre
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HTTP (CIM operations over HTTP), um mecanismo de transporte para WBEM. (DMTF,
2005a)
Segundo Martin-Flatin, o nome CIM-XML explica muito pouco. Ele considera o
nome CIM-to-XML mapping auto-explicativo. O documento contendo a definição de
mapeamento de mensagens CIM sobre HTTP, está em sua versão 1.1, lançada em 06.01.2003.
(DMTF, 2005c) A diferença entre os dois é o que o primeiro, CIM-to-XML mapping, é
independente do protocolo de comunicação utilizado para transmitir o documento XML e o
segundo é específico para HTTP. (MARTIN-FLATIN, 2002)
O encapsulamento das operações CIM sobre HTTP usa um número de campos padrões
do cabeçalho e define alguns códigos de erros que são compatíveis com a especificação
HTTP/1.1. Por outro lado, seis extensões de cabeçalho do protocolo HTTP foram definidas
pelo DMTF: CIMOperation, CIMProtocolVersion, CIMMethod, CIMObject, CIMBatch e
CIMError. (MARTIN-FLATIN, 2002)

2.6.3 SLP e URI
Dois padrões que oferecem um caminho para aplicações identificarem e interagirem
com sistemas de gerenciamento WBEM, tirando vantagens de protocolos existentes para
permitir o rápido desenvolvimento e implantação de soluções de gerenciamento. (DMTF,
2005a)
O Service Location Protocol (SLP) é definido pelo IETF na RFC 2608. A
especificação feita pela DMTF descreve um método eficiente para clientes WBEM
descobrirem servidores WBEM e seus recursos. (DMTF, 2005d)
Uma Uniform Resource Identifier (URI), como definida pelo IETF na RFC 2396, é
uma cadeia de caracteres compacta representando um recurso disponível via Internet. A
DMTF fez uma especificação que define um sub conjunto da sintaxe URI que é específica
para WBEM. (DMTF, 2005e)

2.6.4 CIM Query language
CIM e WBEM suportam um mecanismo de pesquisa, CIM query language, que é
usado para selecionar conjuntos de propriedades de instâncias de objetos CIM. O suporte à
pesquisa está disponível em algumas operações definidas pela especificação das operações
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CIM sobre HTTP e algumas classes CIM dentro de modelos de eventos e políticas, da mesma
especificação. (DMTF, 2005f)
A definição da pesquisa permite a clientes WBEM especificarem a natureza e o
número de instâncias que são selecionadas, e que informação deve retornar dessas instâncias.
Isso permite ao ambiente gerenciado pelo WBEM gastar menos infra-estrutura de rede. Os
mecanismos de enviar requisições de pesquisas e receber o seu resultado, são definidos como
parte da especificação das operações CIM sobre HTTP. (DMTF, 2005f)

2.7 WMI
A Microsoft usa o nome Windows Management Instrumentation (WMI) para
denominar sua implementação WBEM para Windows. WMI é totalmente compatível com o
modelo CIM e com a especificação WBEM da DMTF. (MICROSOFT, 2005a)

2.7.1. Arquitetura WMI
A proposta do WMI é prover uma interface que permita a uma aplicação ou script,
local ou remota, obter informações de gerenciamento de um computador, uma rede, ou uma
empresa.
Uma aplicação de gerenciamento comunica-se com WMI através de uma grande
variedade de linguagens, como por exemplo: Visual Basic, C++, ODBC, e ActiveX. Toda
linguagem de scripts que trabalhe com objetos ActiveX podem acessar dados WMI.
Toda interface WMI é baseada em Component Object Model (COM). Depois que o
WMI recupera os dados, ele os armazena usando o modelo CIM. (MICROSOFT, 2005c)

Conforme pode-se observar na figura 3, o WMI possui três componentes principais:
objetos gerenciados e provedores (providers), a infra-estrutura WMI e as aplicações de
gerenciamento ou scripts. (MICROSOFT, 2005c)
Um provedor é um objeto COM, similar a um driver, que monitora um ou mais
objetos gerenciados. Ele também cuida das mensagens do WMI para o objeto gerenciado, que
pode ser um objeto lógico ou físico.
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Figura 3 – Arquitetura WMI (MICROSOFT, 2005c)

A infra-estrutura WMI é um componente do sistema operacional Windows. Ele é
constituído de duas partes: o serviço de gerenciamento do Windows, que inclui o WMI Core,
e o repositório WMI. O serviço de gerenciamento atua como um intermediário entre os
provedores, aplicações de gerenciamento e o repositório.
Somente dados estáticos sobre objetos são armazenados no repositório. WMI obtém os
dados dinâmicos diretamente com os provedores quando eles são requisitados por um cliente.
Uma aplicação de gerenciamento ou script é uma aplicação que interage com a infraestrutura WMI. (MICROSOFT, 2005c)
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Capítulo 3
3 Emissor de Cupom Fiscal – ECF
Neste capítulo são abordados aspectos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
e Serviços – ICMS, desde sua importância para os Estados e municípios até a forma de
arrecadação. A apresentação, em linhas gerais, desse tributo é importante para que se possa ter
uma visão completa da real necessidade de gerenciar o equipamento Emissor de Cupom
Fiscal, tema da segunda parte desse capítulo.
3.1 O ICMS

O ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços é um dos impostos,
de competência dos Estados e do Distrito Federal, previstos pela Constituição Federal. Deve
ser pago pelas empresas que exercem atividade de venda ou revenda de bens a varejo e por
empresas prestadoras de serviços.

Quanto à forma de recolhimento, o ICMS é um tributo sujeito a lançamento por
homologação ou “autolançado” – aquele pelo qual o contribuinte está de antemão obrigado a
declarar e recolher aos cofres públicos o que deve ao fisco, nos termos da legislação
pertinente, independentemente de prévio exame da autoridade fiscal (art. 150 do Código
Tributário Nacional). A cada compra feita ou serviço contratado o preço final contém uma
parcela referente ao ICMS, que é paga pelo contribuinte. Isso vale para um automóvel, um par
de calçados, um litro de combustível, ou para as contas mensais de energia elétrica, telefonia
ou TV a cabo.

No Brasil foram arrecadados R$ 543,3 bilhões de impostos em 2003, o que
correspondeu a 35,5% do Produto Interno Bruto – PIB. A grande maioria (68,8%) dos
impostos é arrecadada na área Federal e a menor parcela (4,6%) na esfera municipal. Para a
maioria dos municípios a arrecadação dos impostos municipais, como ISS – Imposto Sobre
Serviços e IPTU – Imposto Territorial Urbano, é insuficiente para a sua manutenção. O
repasse de recursos pelo Tesouro Federal e Estadual é de suma importância para a sua
sobrevivência.
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Conforme pode-se observar na figura 4 o ICMS é o principal imposto arrecadado
pelos Estados. No ano de 2003 correspondeu a R$ 119,3 bilhões (21,95%), sendo que um
quarto desse total foi repassado para a administração dos municípios. (TOSTA, 2004)

Figura 4 – Relação receita versus arrecadação em 2003 (TOSTA, 2004)

O Estado de São Paulo, dono da maior arrecadação do ICMS entre todos os Estados da
União, previu para 2004 uma arrecadação de R$ 42,35 bilhões, mas o volume final arrecadado
superou as expectativas atingindo R$ 45,92 bilhões. (SÃO PAULO, 2003) (COTEPE, 2005)
Para 2005 a previsão de arrecadação com o ICMS é de R$ 48,46 bilhões e a parcela dos
municípios (25% do total arrecadado) será de R$ 12,11 bilhões. No Estado de São Paulo o
ICMS corresponde a 88,89% do total da receita tributária prevista e 69,57% da receita total do
Estado. (SÃO PAULO, 2004)

A carga tributária cresce quase sem interrupção há décadas, tendo passado de 14% do
PIB em 1947 para 37% em 2004. (LAHOZ, 2004) A imprensa tem noticiado seguidas quebras
de recordes de arrecadação, tanto na área Federal como na Estadual, e uma das razões,
segundo o secretário-adjunto da Receita Federal Paulo Ricardo de Souza, é a tecnologia que
tem jogado a favor do fisco. Hoje, um fiscal que é destacado para uma operação em uma
empresa sabe exatamente o que procurar. “Há 20 anos, o fiscal saía da Receita só sabendo o
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endereço da empresa. Agora, ele já tem todas as informações da empresa em mãos.” (SOFIA,
2005)

A seguir serão apresentados os regimes de tributação em que os contribuintes do
ICMS podem ser enquadrados e a forma de recolhimento do imposto. Essa divisão entre os
contribuintes é importante, pois é um dos parâmetros que definem se ele deve ou não utilizar
o ECF.

3.1.1 Regimes de tributação do ICMS
Um critério de divisão dos contribuintes do ICMS é o regime de tributação em que se
enquadram. Para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo os contribuintes podem
estar em um dos seguintes regimes de tributação: Substituição Tributária – ST, Regime
Periódico de apuração – RPA ou normal, Simples Paulista e RPA – DISP, explicados a seguir.

O primeiro, ST – Substituição Tributária, é constituído de grandes contribuintes, que
recolhem o imposto antecipadamente, isto é, quando da venda do produto da fábrica para o
atacadista ou varejista. Como exemplos desse tipo de contribuinte pode-se citar os fabricantes
de cimento, cigarro, bebidas, sorvete, combustíveis, automóveis. Alguns são produtos cujos
pontos de vendas estão extremamente pulverizados, e ao concentrar a cobrança em alguns
poucos contribuintes – os fabricantes – o Fisco consegue diminuir a sonegação do imposto.
Como o ICMS desses produtos foi pago pelo fabricante, ao revendê-los o varejista tem um
crédito. Esse crédito será usado para pagar o imposto devido pela venda, em sua loja, de
outros produtos que não tiveram o imposto recolhido junto ao fabricante.
Para se ter uma idéia da importância dos contribuintes enquadrados no regime ST,
apenas três setores da economia – combustíveis, energia elétrica e comunicações –
enquadrados nesse regime respondem por mais de 40% da receita de ICMS. (GOBETTI,
2004)

Os contribuintes enquadrados no Regime Periódico de Apuração – RPA ou normal,
são aqueles cuja receita bruta anual é superior a R$ 1,2 milhão de reais. Compreende desde
indústrias que não se enquadram no regime ST até grandes varejistas.
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O Simples Paulista é um regime tributário simplificado, conhecido normalmente como
microempresa (ME), que engloba os contribuintes de ICMS com receita bruta anual inferior a
R$ 1,2 milhão de reais. Esse regime objetiva atribuir aos contribuintes paulistas tratamento
jurídico tributário diferenciado, visando simplificar o cumprimento das obrigações fiscais, de
acordo com o que determina o artigo 179 da Constituição Federal de 1988 e Convênio ICMS
59/89. (ASTEC,2005) Nele estão a grande maioria – aproximadamente 70% – dos
contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo. Uma das condições de admissibilidade e
permanência nesse regime é o da receita bruta anual prevista. Dentro do Simples os
contribuintes podem estar enquadrados em uma das três classes abaixo:
•

EPPB – Empresa de pequeno porte classe B tem receita bruta anual superior a

R$

720 mil e inferior a R$ 1,2 milhão.
•

EPPA – Empresa de pequeno porte classe A tem receita bruta anual superior a

R$

150 mil e inferior a R$ 720 mil.
•

RME – microempresa tem receita bruta anual inferior a R$ 150 mil.

O último regime de tributação é o RPA – DISP que é aplicado somente a depósitos
fechados. O Regulamento do ICMS considera depósito fechado o estabelecimento que o
contribuinte mantiver exclusivamente para armazenamento de suas mercadorias.

No Estado de São Paulo existem aproximadamente 1,35 milhão de contribuintes de
ICMS cadastrados na Secretaria da Fazenda, sendo que 3 mil deles estão no regime ST, 280
mil no regime RPA e a grande maioria, 700 mil contribuintes, estão enquadrados no Simples
Paulista. Os produtores rurais somam outros 350 mil contribuintes. (KUNTZ, 2005)

De acordo com o artigo 61 da Lei Federal 9.532/97, as empresas que exercem
atividade de venda ou revenda de bens a varejo e as empresas prestadoras de serviços estão
obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) para a geração de
documento fiscal. O ECF é um equipamento de automação comercial, por fornecer dados para
a gestão da empresa, mas é também um instrumento de controle fiscal, portanto sujeito às
regras estabelecidas na legislação do ICMS. Possui embutida uma memória fiscal, definida no
artigo 2.° da portaria 55/98 da CAT – Coordenação da Administração Tributária como:
“banco de dados implementado em memória PROM ou EPROM, inviolável, com capacidade
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de armazenar os dados de interesse do fisco”. Os dados, armazenados na memória fiscal,
fazem parte do conjunto das informações que o contribuinte irá utilizar para preencher a GIA
e calcular o imposto que deverá recolher aos cofres públicos.
Todo contribuinte – empresas do comércio varejista e prestadoras de serviço – cuja
receita bruta anual seja superior a R$ 120 mil está obrigado ao uso do ECF em suas
instalações. A Secretaria da Fazenda tem um cadastro com 137 mil ECF distribuídos pelos
estabelecimentos comerciais enquadrados nos regimes de tributação RPA e Simples Paulista,
segundo dados do Sistema de ECF do Posto Fiscal Eletrônico.

Segundo dados da COTEPE – Comissão Técnica Permanente, órgão ligado ao
CONFAZ, em 2004 foram arrecadados R$ 138,27 bilhões de ICMS em todo o país. Desse
montante apenas R$ 13,63 bilhões, ou 9,85%, são referentes ao comércio varejista. No Estado
de São Paulo o varejo respondeu, em 2004, pela arrecadação de R$ 3,75 bilhões, ou 8,17% do
total arrecadado. Comparando os números de São Paulo com as demais regiões do país
verifica-se que somente a arrecadação do ICMS no comércio varejista do Estado é maior que
a arrecadação total do ICMS de 19 (dezenove) Estados da União. (COTEPE, 2005)

A partir desses números pode-se deduzir que o comércio varejista arrecada muito
pouco. Para aumentar a arrecadação, seria necessário um maior esforço de fiscalização junto a
esses contribuintes, o que não é simples de ser implementado, pois o número de agentes
fiscais de renda é pequeno, frente à quantidade de pontos de venda.

3.1.2 A forma de recolhimento do ICMS

Como foi dito anteriormente, quanto à forma de recolhimento, o ICMS, assim como o
IR – Imposto de Renda, é um tributo sujeito a lançamento por homologação ou “autolançado”
– aquele pelo qual o contribuinte está de antemão obrigado a declarar e recolher aos cofres
públicos o que deve ao fisco. Um dos documentos utilizados para declarar o que o
contribuinte recolhe de ICMS é a GIA – Guia de Informação e Apuração, o outro é a DS –
Declaração do Simples.
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Dos 1 milhão de contribuintes cadastrados na Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo aproximadamente 300 mil enviam mensalmente, via Internet, a GIA com os dados
necessários à apuração do ICMS devido. Parte desses dados têm origem nas leituras coletadas
da memória fiscal do ECF.

A GIA é entregue mensalmente pelos contribuintes que estão no regime de tributação
RPA. Os contribuintes do regime ST fazem, mensalmente, uma declaração referente a suas
operações com terceiros – entre pessoas jurídicas – e outra referente às suas operações
próprias, isto é, suas venda diretas ao varejo, por exemplo, através de uma loja existente na
fábrica.

O contribuinte enquadrado no Simples Paulista entrega anualmente, no mês de março,
a DS – Declaração do Simples. Nela relata, mês a mês, seu movimento de compra e venda de
mercadorias. Se houver valor de ICMS a recolher faz o recolhimento no mês seguinte ao fato
gerador, isto é, mesmo emitindo apenas uma DS anual pode fazer recolhimentos mensais.
Aqueles enquadrados como RPA-DISP entregam anualmente uma GIA referente ao
mês de dezembro. Durante o resto do ano entregam GIA apenas referente ao mês que tiver
movimento.
O recolhimento do imposto, independente do regime de tributação em que o
contribuinte se enquadre, é sempre via GARE – Guia de Arrecadação e Recolhimento.

Na próxima seção será apresentada um pouco da história da automação comercial, do
nascimento do Emissor de Cupom Fiscal e locais onde é utilizado atualmente.

3.2 Automação comercial

A automação comercial teve origem no século XIX, em plena Revolução Industrial.
Com o grande aumento da produção, os industriais da época, visando uma melhoria na
produtividade, viram-se obrigados a desenvolver equipamentos que pudessem facilitar o
controle diário das vendas e da produção. O primeiro equipamento para o controle de vendas,
de que se tem notícia, foi desenvolvido em 1878 em Dayton, Ohio, nos EUA pelos irmãos
Ritty. Utilizando instrumentos de navegação marítima, a máquina assemelhava-se a um
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relógio, em que os ponteiros indicavam dólares e centavos de dólares. Dois somadores
totalizavam as vendas. (MINAS GERAIS, 2003)
Em 1884 foi fundada a National Cash Register – NCR que passou a comercializar as
suas caixas ou máquinas registradoras mecânicas em todo mundo. As máquinas foram
evoluindo, com a adição de diversos recursos, até que em meados dos anos 60 foram criadas
as caixas registradoras eletrônicas. Na década de 70 surgiram os terminais eletrônicos de
venda que facilitaram os controles das atividades comerciais dos contribuintes, mas não
atendiam aos interesses do fisco. Elas foram sucedidas pelos terminais Ponto De Venda
(PDV), que utilizam recursos de informática, a partir de leitores de códigos de barras
(scanners) e canetas ópticas. (MINAS GERAIS, 2003) (MELO, 1997)

3.2.1 Automação comercial no Brasil

Em uma análise do mercado de automação comercial no Brasil, Melo (2000) afirma
que o porte dos fornecedores de solução é bastante diversificado, isso decorre não somente
dos diferentes portes dos compradores, que variam de microempresas a grandes redes
internacionais, mas também da origem dos fornecedores. No Brasil, durante o período da
reserva de mercado para informática, as empresas de controle estrangeiro estavam impedidas
de fornecer equipamentos de automação no país. Nessa lacuna surgiram algumas pequenas
empresas nacionais, foram elas as pioneiras no desenvolvimento desse mercado no país,
criando soluções de hardware e software. Mais tarde as empresas de automação bancária, em
geral de maior porte, passaram também a oferecer soluções de automação comercial. Somente
com o fim da reserva de mercado as multinacionais puderam disputar abertamente o mercado
brasileiro. Houve então uma migração das fabricantes nacionais para os segmentos inferiores
do mercado, à medida que as maiores cadeias de lojas adotaram as soluções das novas
entrantes. A presença de um ofertante nesse mercado parece estar, cada vez mais, vinculada
ao domínio do software, nos casos dos grandes sistemas, e ao preço final do equipamento, no
caso das pequenas lojas.
É importante observar a quase inexistência do problema de importação ilegal de
equipamento no mercado de automação comercial. As soluções ofertadas não podem ser
qualificadas de commodities, pois, além da necessária homologação de produtos por motivos
fiscais, são fortemente diferenciadas pela tecnologia e pelo software.(MELO, 2000)
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Atualmente o Brasil chega a exportar seus equipamentos emissores de cupom fiscal para
outros países como a Servia e a Bulgária, por exemplo.

3.2.2 O nascimento do ECF

No final da década de 80, a Itália desenvolveu a memória fiscal e exportou a
tecnologia para o México, Grécia e Chile entre outros países. Essa tecnologia chegou ao
Brasil em 1992, em 1994 foi lançado o Emissor de Cupom Fiscal ou ECF. Ele simplifica a
emissão de documentos fiscais e atende às necessidades dos principais envolvidos no
processo: o contribuinte, porque dispõe de melhores controles comparativamente aos que lhe
ofereciam os equipamentos antigos; o consumidor porque tem em mãos um cupom mais
esclarecedor, onde podem ser totalmente identificadas as mercadorias adquiridas e os serviços
utilizados e o fisco pelos motivos explicados mais adiante. (MINAS GERAIS, 2003)

Pode-se classificar o ECF como a terceira geração de equipamentos destinados à
emissão de documentos fiscais. Nessa classificação a primeira geração é a das Máquinas
Registradoras (MR) e a segunda é a dos Terminais Ponto de Venda (PDV). Nessa época, o
uso desses equipamentos era facultativo e restringia-se a estabelecimentos enquadrados em
determinados Códigos de Atividade Econômica. Esses equipamentos eram projetados e
produzidos exclusivamente para atender às necessidades de seu usuário, não havia uma
preocupação com as necessidades do fisco relacionadas com os controles fiscais, com a
segurança, integridade das informações e registros fiscais. Tanto as MR quanto os PDV não
podem mais ser utilizados para fins fiscais, tendo sido substituídos pelo ECF que possui
recursos tecnológicos interessantes sob o ponto de vista fiscal, tais como:
•

gravação dos dados fiscais em dispositivo eletrônico de memória (Memória Fiscal);

•

possibilidade de geração de arquivo magnético ou eletrônico contendo as informações e os
dados fiscais relativos às operações realizadas, o que permite a realização de auditoria
fiscal eletrônica;

•

possibilidade de integração do ECF com outros equipamentos utilizados pelo
estabelecimento comercial (balança eletrônica, bomba de abastecimento de combustíveis,
Point of Sale – POS para transações com cartão de crédito ou de débito etc.) (MINAS
GERAIS, 2003)
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Ao planejar a automação de seu estabelecimento o proprietário poderá escolher entre
os três tipos de ECF existentes:
•

Emissor de Cupom Fiscal – Impressora Fiscal (ECF-IF): ECF implementado na forma de
impressora com finalidade específica, que recebe comandos de computador externo, onde
está instalado o software de automação comercial. É a solução preferida dos grandes
supermercadistas e redes de lojas. Vide figura 6.

•

Emissor de Cupom Fiscal – Máquina Registradora (ECF-MR): ECF com funcionamento
independente de programa aplicativo externo, de uso específico, dotado de teclado e
mostrador próprios. É a opção de menor custo, pois dispensa a aquisição de um
microcomputador para seu funcionamento, no entanto possui recursos limitados de
automação comercial. Vide figura 5.

•

Emissor de Cupom Fiscal – Terminal Ponto de Venda (ECF-PDV): ECF que reúne em um
sistema único o equivalente a um ECF-IF e o computador que lhe envia comandos. Essa
solução pode utilizar um sistema operacional proprietário, o que reduz as possibilidades
de integração. Vide figura 5.
Esses dois últimos tipos são uma evolução dos antigos equipamentos MR ou PDV, que

não podem mais ser utilizados. O contribuinte pode, após o registro do equipamento na
Secretaria da Fazenda, instalar em seu estabelecimento qualquer um dos tipos de ECF acima
relacionados e, a partir dos dados contidos na memória fiscal do ECF e de outros documentos
fiscais, poderá calcular o valor do ICMS que deverá recolher aos cofres públicos.
A Secretaria da Fazenda tem um cadastro com 137 mil ECF distribuídos no comércio
varejista do Estado de São Paulo. Segundo esse cadastro, aproximadamente 84% são do tipo
ECF - IF, 14% de ECF - MR e 2% de ECF - PDV. Para maiores informações sobre o sistema
da Secretaria da Fazenda que controla os ECF veja o capítulo 4.
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Figura 5 – ECF – MR e ECF – PDV

Figura 6 – ECF – impressora fiscal

Atualmente o ECF é usado basicamente na Itália, Grécia e nos países da América
Latina. Os EUA e os países da Europa Ocidental não usam esse tipo de equipamento para
controlar o recolhimento do imposto. Alguns países da Europa Oriental estão começando a
utilizá-lo, entre eles a Servia e a Bulgária que importam equipamentos brasileiros.
Na Itália, que instituiu a obrigatoriedade do uso do ECF via legislação, o governo
facilitou às empresas a aquisição dos equipamentos via financiamentos governamentais. No
México, o próprio governo adquiriu as máquinas fiscais, repassando-as aos estabelecimentos
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comerciais. No Brasil foram instituídos programas estaduais para financiar a aquisição dos
ECF pelos comerciantes, no Estado de São Paulo, por exemplo, foram oferecidos
financiamentos pela Associação Comercial de São Paulo, em parceria com o Banco Nossa
Caixa. Em Minas Gerais os financiamentos foram feitos pelo Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal. (FECONTESP, 2003) (MINAS GERAIS, 2003)

A utilização de soluções de automação comercial, cada vez mais necessárias à gestão
das empresas, levou as autoridades fiscais a concluir que esses equipamentos poderiam ser um
importante instrumento de apoio à fiscalização, desde que seu uso fosse regulamentado. Com
esse objetivo foram elaborados Convênios fiscais que normalizam o uso dos emissores de
cupom fiscal – ECF, considerados equipamentos chave para esse controle. (MELO, 1997) Na
próxima seção deste capítulo será relacionada a legislação que oferece suporte à
obrigatoriedade de uso do ECF e define os recursos que esse equipamento deve oferecer.

3.3 Legislação do Emissor de Cupom Fiscal

A obrigatoriedade de uso do ECF por todos os estabelecimentos de venda ou revenda
de bens a varejo ou de prestação de serviços foi instituída pela Lei Federal 9.532 de 10 de
dezembro de 1997. Determinou-se ainda que tal uso seria regulamentado por convênios
específicos entre a União (Secretaria da Receita Federal) e as Secretarias da Fazenda
Estaduais, representadas no Conselho de Política Fazendária – CONFAZ. Para regulamentar
os artigos 61 e 62 dessa lei foi editado, pelo CONFAZ, o Convênio ECF 01/98, de 18 de
fevereiro de 1998, que estabelece escalonamento de prazos para cumprimento da
obrigatoriedade de uso, de acordo com a receita bruta do estabelecimento e prevê a dispensa
dessa obrigatoriedade para determinados casos. No Estado de São Paulo o prazo para adoção
do ECF nos estabelecimentos comerciais encerrou-se em 31 de dezembro de 1999, não foi
prorrogado e quem ainda não substituiu os equipamentos antigos está sujeito a penalidades.
(SÃO PAULO, 1998) (MELO, 2000) (MINAS GERAIS, 2003)

O uso do ECF é uma obrigação prevista em lei federal, regulamentada por convênio
nacional e estabelecida nos estados por força de decreto do Poder Executivo. Por conta desse
aspecto legal qualquer mudança no hardware ou software embutido no ECF deve obedecer à
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legislação vigente e passar por uma avaliação da Comissão Técnica Permanente do ICMS –
COTEPE antes de ter seu uso liberado.

O convênio ICMS 156/94 (CONFAZ, 1994), o primeiro a normatizar o uso dos ECF
em território nacional, estabeleceu principalmente que:
•

o uso, ou a cessação de uso, do ECF continuará sendo autorizado pelo Estado;

•

os equipamentos devem conter memória fiscal;

•

é proibida a existência de tecla, dispositivo ou função que iniba a emissão do registro de
operações ou que vede a acumulação dos valores das operações sujeitas ao ICMS.

Foram definidas, ainda, as características mínimas a serem obedecidas pelos ECF,
todos com mecanismo de impressão por impacto de agulhas, entre as quais se destacam a
inclusão dos seguintes dispositivos:
•

visor, emissor de cupom fiscal e emissor de fita detalhe (discriminação da mercadoria em
bobina de papel);

•

totalizador geral, totalizadores parciais e contador de ordem de operação;

•

memória fiscal inviolável;

•

bloqueio automático de funcionamento ante a perda de dados acumulados nos contadores
e totalizadores;

•

os contadores e totalizadores deverão ser mantidos em memória residente no equipamento
por, no mínimo, 720 horas, mesmo na ausência de energia elétrica. (MELO, 1997)

Mais tarde esse Convênio foi alterado pelo Convênio ICMS 65/98 que acrescentou a
exigência de implantação de totalizadores parciais tributários – os totais diários das vendas
por situação tributária – na memória fiscal. Os equipamentos produzidos, segundo esse
Convênio, podem ser definidos como a segunda geração de ECF.
No Estado de São Paulo, a grande maioria dos equipamentos em operação pertencem à
primeira ou à segunda geração de ECF. Somente em 2004 foram homologados equipamentos
da terceira geração – Convênio ICMS 85/01 – muito mais caros.
Muitos equipamentos ainda são fabricados de acordo com o Convênio ICMS 156/94 e
sua alteração 65/98. Alguns dos primeiros equipamentos desse Convênio ainda estão em uso,
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por possuírem memória fiscal com capacidade para armazenar dados de até dez anos, quando
o mínimo determinado por lei é que a memória fiscal tenha a capacidade para armazenar
dados referentes a 1825 reduções Z, aproximadamente cinco anos de trabalho. Pode-se dizer
que o ECF é um equipamento com obsolescência programada pois, uma vez aprovados,
podem continuar em operação até o esgotamento da capacidade da memória fiscal.

A introdução da Memória Fiscal representou grande avanço nos trabalhos de
verificação fiscal, que passaram a ser realizados não somente com base no exame da fitadetalhe, que é a cópia dos cupons fiscais emitidos, mas também nas informações obtidas na
leitura da memória fiscal. (SÃO PAULO, 1998) Nos modelos mais recentes de ECF, que
seguem o Convênio ICMS 85/01 de 28.09.2001 (CONFAZ, 2001) e possuem memória de
fita-detalhe, a fita-detalhe em papel foi eliminada e todas as informações de venda, referentes
a cada cupom fiscal emitido pelo equipamento, ficam armazenadas no formato eletrônico.

A legislação se preocupa em oferecer diretrizes para os fabricantes de emissores de
cupom fiscal, cabendo a eles a decisão de como produzi-los. Ao longo dos textos, disponíveis
no site do CONFAZ ou das Secretarias de Fazenda de cada Estado, pode-se observar o zelo
com que as questões de segurança são tratadas e as inúmeras exigências que tem como
principal objetivo diminuir a possibilidade de fraudes.

Uma impressora fiscal é muito diferente de uma impressora comum, para melhor
entender essas diferenças, na seqüência serão relacionados os itens que compõem o ECF e seu
software básico.

3.4 Características do Emissor de Cupom Fiscal

Diferentemente de uma impressora comum, uma impressora fiscal não é reconhecida
pelo Windows nem responde aos comandos do DOS, caso o usuário ligue o ECF em uma
porta de comunicação e tente comunicar-se com ela via comandos do DOS, por exemplo, não
terá sucesso.
As impressoras fiscais possuem um protocolo de comunicação serial e somente
reagirão a um conjunto de comandos predefinidos pelo fabricante. Para que um aplicativo de
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automação comercial possa fazer uso de um ECF-IF terá de realizar uma comunicação serial
com a impressora usando o seu protocolo. O ECF analisa os dados recebidos do programa,
verifica a sua consistência e executa ou não o comando dependendo do estado atual em que se
encontra. A cada comando recebido é enviada uma resposta, indicando se o comando foi
executado com sucesso ou não. Na figura 7 um exemplo da sintaxe de comandos da
impressora fiscal (ECF-IF) da marca Exceler modelo ECF 1e. (INFOTÉCNICA, 2004)

Figura 7 – Sintaxe dos comandos de uma impressora fiscal (INFOTÉCNICA, 2004)

O protocolo de comunicação está ligado a uma marca e modelo específico, podendo
mudar até mesmo para modelos de uma mesma marca. Essa diversidade de protocolos de
comunicação levou a Associação dos Fabricantes e Revendedores de equipamentos para
Automação Comercial (AFRAC) a tentar a padronização da interface de comunicação com as
impressoras fiscais. A partir da norma proposta pela AFRAC cada fabricante construiria sua
Dynamic Library Link (DLL). Infelizmente nem todos os fabricantes atendem às
especificações da entidade. (ANDRADE, 2002)

O Convênio ICMS 85/01 e suas alterações, entre as quais pode-se citar o Convênio
ICMS 15/03 (CONFAZ, 2003), são as legislações mais recentes sobre como o ECF deve ser
construído. Elas apresentam uma série de características que o equipamento deve possuir.
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Como a lista de recursos que o equipamento deve oferecer é muito extensa, a seguir serão
apresentadas as mais importantes, sob o ponto de vista deste trabalho.

3.4.1 Placa Controladora Fiscal

A Placa Controladora Fiscal (PCF) reúne recursos de hardware, internos ao ECF, que
concentram as funções de controle fiscal. Dentre esses recursos pode-se relacionar a Memória
de Trabalho (MT), Memória Fiscal (MF) e a Memória de Fita-detalhe (MFD). Essa placa
deve ser única e possuir um processador único e independente. O processador da Placa
Controladora Fiscal deve executar exclusivamente instruções provenientes do Software
Básico (SB), assim como os únicos dispositivos de memória acessíveis ao processador devem
ser aqueles que implementam a MT, a MF, a MFD, o relógio de tempo-real e o SB.
A PCF deve também possuir um dispositivo de relógio de tempo-real, com capacidade
de funcionamento ininterrupto por um período mínimo de sessenta dias na ausência de energia
elétrica de alimentação e um interruptor de ativação manual, com dois estados fixos distintos,
para habilitação ao Modo de Intervenção Técnica.
Para garantir a segurança e a inviolabilidade do ECF, ou dos recursos associados ao
dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal, os dispositivos lógicos programáveis
integrantes da Placa Controladora Fiscal devem:
•

ser afixados sem utilização de soquete ou conector;

•

estar programados de forma a permitir a leitura de seu conteúdo;

•

não devem estar acessíveis para programação.
Para impedir o acesso ao seu interior o equipamento também deverá possuir sistema

de lacração que, com instalação de até dois lacres na parte externa do ECF, impeça o acesso
físico à PCF, ao dispositivo de armazenamento da MF e ao circuito de controle do mecanismo
impressor.
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3.4.2 Modo de Intervenção Técnica

O Modo de Intervenção Técnica (MIT) um estado do ECF em que se permite o acesso
direto para alteração de conteúdo da Memória de Trabalho e inserção de informações na
Memória Fiscal, referentes ao contribuinte. Além disso, somente com equipamento em MIT é
possível ajustar o relógio de tempo-real – exceção feita ao ajuste do horário de verão que pode
ser feito sem abrir o equipamento ou entrar em MIT – e fazer a iniciação da Memória de Fitadetalhe.

Aviso de
programação

Aviso de
Entrada em MIT

Novo
contribuinte

Programando
Totalizadores

Figura 8 – Relatório impresso durante o período em que o ECF está no MIT
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Para ter acesso ao ECF no MIT é necessário tirar o lacre e abrir o equipamento. Essa
operação deve ser feita pelo interventor e irá gerar um atestado de intervenção que deverá ser
registrado no Sistema de ECF do PFE, conforme explicado no item 4.1.2. Na ocasião serão
informados alguns dados, entre eles o número do lacre colocado em substituição ao que foi
rompido.
Na figura 8 pode-se observar um exemplo da seqüência de programação do ECF com
a inclusão dos dados do contribuinte, dos totalizadores e dos relatórios gerenciais.

3.4.3 Memória de Fita-detalhe

A Memória de Fita-Detalhe (MFD) é um recurso de hardware, da Placa Controladora
Fiscal, para armazenamento dos dados necessários à reprodução integral de todos os
documentos emitidos pelo equipamento, dispensada a Leitura da Memória Fiscal, e que
adicionalmente:
•

não permite o apagamento e a modificação de dados;

•

permite a reprodução dos dados armazenados para arquivo em meio eletrônico;

•

permite a impressão de segundas vias dos documentos originalmente emitidos.
Em relação aos recursos da MFD, a legislação exige que exibam a identificação do

fabricante ou importador e o seu número de série e que, caso sejam removíveis, eles devem
ser protegidos por lacre físico interno. Quando de seu esgotamento é permitido ao interventor
acrescentar, em modo de intervenção técnica, um novo módulo de MFD no equipamento. No
caso de dano irrecuperável a MFD poderá ser substituída por outra que atenda aos requisitos
estabelecidos na legislação.
Os métodos de armazenamento e leitura dos dados da MFD são inteiramente
proprietários e variam conforme o fabricante.
O Convênio ICMS 44/2002 (CONFAZ, 2002) estabelece que a MFD deve estar
presente em todos os equipamentos autorizados para fabricação a partir de 01.09.2002.
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3.4.4 Software Básico

O Software Básico (SB) é um conjunto fixo de rotinas que implementam as funções de
controle fiscal do ECF e funções de verificação do hardware da Placa Controladora Fiscal. É
armazenado em um dispositivo semicondutor de memória não volátil – memória EPROM – ,
único, sem recursos de apagamento por sinais elétricos, que é afixado à PCF mediante soquete
ou conector.
A versão do SB é um identificador atribuído pelo fabricante ou importador, com seis
dígitos decimais, em que valores crescentes indicam versões sucessivas do software. O
identificador deve ser alterado, obedecendo a critérios previstos na legislação, sendo
importante ressaltar que o primeiro e o segundo dígitos devem ser incrementados sempre que
houver atualização da versão por motivo de mudança na legislação; já o terceiro e o quarto
dígitos devem ser incrementados sempre que houver atualização da versão por motivo de
correção de defeito.
A cada mudança do software básico o fabricante ou importador deve submeter o
equipamento a uma nova rodada de testes previsto no RUA – Roteiro Único de Análise de
ECF. Por essa razão, é importante monitorar a versão que realmente está instalada no
equipamento para saber se ela corresponde àquela que foi aprovada pela Secretaria da
Fazenda.

3.4.5 Memória Fiscal

A Memória Fiscal (MF) é um conjunto de dados que contém a identificação do
equipamento, do contribuinte usuário, o controle de intervenção técnica e os valores
acumulados que representam as operações e prestações registradas diariamente no
equipamento. Deve estar armazenada em dispositivo semicondutor de memória não volátil,
sem recursos de apagamento por sinais elétricos, com capacidade para armazenar, no mínimo,
dados referentes a 1825 Reduções Z. Como normalmente cada RZ corresponde aos dados de
um dia de trabalho do estabelecimento, o equipamento terá condições de trabalhar por até
cinco anos antes de esgotar a capacidade da MF. A emissão da RZ diária é obrigatória. Caso o
operador não faça a RZ ao final do dia de trabalho, no dia seguinte ao ser ligado o ECF fará a
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RZ automaticamente. Em lojas que funcionam de forma ininterrupta a RZ é feita
automaticamente às duas horas da madrugada.
O dispositivo de armazenamento da memória fiscal deve estar fixado ao equipamento
e totalmente coberto por resina opaca, de forma que não possa ser retirada sem deixar marcas.
Opcionalmente, o equipamento pode ter um ou mais receptáculos para fixação de dispositivo
adicional de armazenamento da Memória Fiscal.

3.4.6 Memória de Trabalho

A Memória de Trabalho (MT) é uma área de armazenamento modificável, na Placa
Controladora Fiscal, utilizada para registro de informações do equipamento e de parâmetros
para programação de seu funcionamento, do contribuinte usuário, acumuladores e
identificação de produtos e serviços.
A MT deve ser implementada em dispositivo semicondutor de memória, com
capacidade de retenção de dados por um período mínimo de sessenta dias na ausência de
energia elétrica de alimentação.

3.4.7 Fita-Detalhe

Fita-detalhe é a via impressa, destinada ao fisco, representativa do conjunto de
documentos emitidos num determinado período, em ordem cronológica, em um ECF
específico. Os equipamentos do Convênio ICMS 85/01 (CONFAZ, 2001), que devem possuir
MFD estão dispensados do uso desse recurso.

3.4.8 Mecanismo impressor

O mecanismo impressor de um ECF pode ser de impacto, jato de tinta ou térmico, com
um mínimo de quarenta e dois caracteres por linha. De acordo com o Convênio ICMS
15/2003 (CONFAZ, 2003) admite-se o mecanismo impressor de qualquer um dos três tipos
pois, a partir de 01.07.2003, todos os equipamentos autorizados deverão ter MFD
implementada. A comunicação de dados com o mecanismo impressor deve ser única e
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acessível somente ao seu circuito de controle que, por sua vez, somente pode ser acessado
pela PCF.

3.4.9 Número de fabricação do ECF

O número de fabricação do ECF é um conjunto de vinte caracteres alfanuméricos que
permite a identificação do equipamento de forma única. Ele tem a seguinte composição:
•

os dois primeiros caracteres: para registro do código do fabricante ou importador,
atribuído pela Secretaria Executiva do CONFAZ;

•

o terceiro e o quarto caracteres: para registro do código do modelo do equipamento,
atribuído pela Secretaria Executiva do CONFAZ;

•

o quinto e o sexto caracteres: para indicar o ano de fabricação;

•

os demais caracteres devem ser utilizados pelo fabricante ou importador de forma
seqüencial crescente, para individualizar o equipamento.

3.4.10 Registro de item
O registro de item é um conjunto de dados referentes a registro, em documento fiscal,
de produto comercializado ou de serviço prestado, composto, entre outros dados, do código
alfanumérico, descrição, indicativo da quantidade comercializada e da unidade de medida,
além do valor unitário e do valor total do produto ou serviço. Para cada item haverá a
indicação do símbolo do totalizador parcial de situação tributária, com indicação, se for o
caso, da carga tributária seguido do símbolo "%".
Para efeito deste trabalho as informações dos itens vendidos, que irão compor o cupom
fiscal, não são importantes, elas têm maior valor para desenvolvedores de solução de
automação comercial.

A leitura da memória de trabalho representa o conjunto de valores acumulados em
totalizadores e contadores no momento de sua impressão, sendo dispensada sua
implementação em ECF com MFD. Esses valores, constantes também na leitura da memória
fiscal, são apresentados a seguir nesse capítulo.

51

3.5 Acumuladores do software básico

O Software Básico deve possuir acumuladores, divididos em totalizadores, contadores
e indicadores, para registro de valores indicativos das operações, prestações e eventos
realizados no ECF.

3.5.1 Totalizadores

Os totalizadores, de implementação obrigatória, destinam-se ao acúmulo de valores
monetários referentes às operações e prestações. Estão descritos a seguir os totalizadores de
maior importância para este trabalho, os demais podem ser encontrados na legislação que trata
do assunto, Convênio ICMS 85/01 e suas alterações.

O Totalizador Geral (GT) expressa o somatório das vendas brutas feitas com o auxílio
do ECF até o momento da leitura, é a soma do valor gravado na Memória Fiscal mais o valor
acumulado no Totalizador de Venda Bruta Diária. Quando o equipamento for repassado para
outro contribuinte, isto é, for gravado na memória um novo número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou Inscrição Estadual (IE) ou municipal (IM), o
totalizador geral deve ser reiniciado com zero. Isso também pode ocorrer quando o GT
exceder a capacidade de dígitos ou após a gravação de um novo símbolo de moeda
correspondente à unidade monetária a ser impressa nos documentos. O Totalizador Geral
pode ser recomposto, no caso de ECF sem MFD, com os valores gravados a título de Venda
Bruta Diária até a última redução Z gravada na Memória Fiscal, na hipótese de perda dos
dados gravados na Memória de Trabalho.

O Totalizador de Venda Bruta Diária representa a diferença entre o valor acumulado
no Totalizador Geral (presente na MT) e o valor acumulado no Totalizador Geral no momento
da emissão da última redução Z (presente na MF). Através dele o varejista sabe o valor de
todas as operações de venda do ECF no dia, até o momento da leitura X. Deve ser reiniciado
com zero nas mesmas condições do totalizador geral ou imediatamente após a emissão de
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uma redução Z e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com MFD, perda de dados gravados
na Memória de Trabalho.

Os totalizadores parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS são
incrementados do valor do registro sempre que ocorrer o registro de venda de item ou de
acréscimo sobre item, vinculados ao respectivo totalizador de ICMS, isto é, alíquota de 12%,
18% etc. Podem também ser deduzidos do valor do registro quando ocorrer registro relativo a
cancelamento de item ou cancelamento de acréscimo sobre item, ou ainda desconto sobre
item vinculado ao respectivo totalizador de ICMS.

Os totalizadores parciais de isento são utilizados para o registro das vendas de itens
isentos do recolhimento do ICMS.

Os totalizadores para substituição tributária são utilizados para o registro das vendas
de itens em que o imposto foi recolhido antecipadamente.

Os totalizadores para não-incidência são utilizados para o registro das vendas de itens
onde não incide o imposto.

Cada um desses totalizadores – isento, substituição tributária e não-incidência – devem
ser incrementados do valor do registro quando e somente quando ocorrer registro de item ou
registro de acréscimo sobre item, vinculados ao respectivo totalizador. Podem também ser
deduzidos do valor do registro quando ocorrer registro relativo a cancelamento de item ou
cancelamento de acréscimo sobre item, ou ainda desconto sobre item vinculado ao respectivo
totalizador de ICMS. Podendo também ser reiniciados com zero imediatamente após a
emissão de uma redução Z e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com MFD, perda de
dados gravados na Memória de Trabalho.
No quadro 2 estão relacionadas outras características dos totalizadores.
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Totalizador

N.º
de Capacidade
totalizadores
de dígitos
Totalizador geral
1
18
Totalizador de venda bruta
1
14
diária
Totalizadores
parciais
de
30 para ICMS
13
operações
e
prestações
tributadas pelo ICMS
Totalizadores parciais de isento
3 para ICMS
13

Símbolo impresso
pelo ECF
GT
VB

ICMS - Tnn,nn%
Onde nn,nn é o valor
da carga tributária
"In", n representa um
número inteiro de 1
a3
Totalizadores
parciais
de
3 para ICMS
13 "Fn", n representa
substituição tributária
um número inteiro de
1 a3
Totalizadores parciais de não3 para ICMS
13 "Nn", n representa
incidência
um número inteiro de
1 a3
Quadro 2 – Características de totalizadores do software básico (CONFAZ, 2001)
Além dos totalizadores acima descritos um emissor de cupom fiscais pode possuir
ainda:
•

totalizadores parciais dos meios de pagamento e de troco;

•

totalizadores parciais de operações não-fiscais;

•

totalizadores parciais de descontos (implementação facultativa);

•

totalizadores parciais de acréscimos;

•

totalizadores parciais de cancelamentos.

O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), da mesma forma que o
ICMS, possui os mesmos tipos de totalizadores, com modificações na forma com que é
impresso no cupom fiscal. As descrições dos totalizadores, do ICMS e do ISSQN, podem ser
encontradas na legislação que trata do assunto, Convênio ICMS 85/01 e suas alterações.

3.5.2 Contadores

Os contadores destinam-se ao acúmulo da quantidade de eventos ocorridos no ECF, a
seguir estão relacionados os que possuem ligação com o trabalho em tela.

54

O Contador de Reinício de Operação – CRO, residente na Memória Fiscal, deve ser
incrementado de uma unidade quando e somente quando ocorrer saída do Modo de
Intervenção Técnica. Esse contador tem como valor limite duzentos para ECF sem MFD e é
irredutível, exceto no caso de fixação de novo dispositivo de armazenamento da Memória
Fiscal em ECF sem MFD.

O Contador de Reduções Z – CRZ, residente na Memória Fiscal, deve ser
incrementado de uma unidade quando e somente quando houver emissão de redução Z. É
irredutível, exceto no caso de fixação de novo dispositivo de armazenamento da Memória
Fiscal em ECF sem MFD.

O Contador de Ordem de Operação – COO deve ser incrementado de uma unidade
quando e somente quando for impresso qualquer documento, exceto nos casos de cupom
adicional e de via adicional de documento. Esse contador é impresso em todos documentos
emitidos pelo ECF, por isso pode ser adotado como identificador do documento emitido.

O Contador Geral de Operação Não-Fiscal – GNF deve ser incrementado de uma
unidade quando e somente quando for emitido um Comprovante Não-Fiscal – inclusive o
Comprovante Não-Fiscal Cancelamento – ou um Comprovante de Crédito ou Débito, exceto
no caso de emissão de via adicional.

O Contador de Cupom Fiscal – CCF, de implementação obrigatória se o ECF emitir
Cupom Fiscal, deve ser incrementado de uma unidade quando e somente quando da emissão
de Cupom Fiscal, inclusive de Cupom Fiscal cancelado durante sua emissão.

Os contadores do tipo COO, GNF e CCF são irredutíveis, exceto nas hipóteses de
reiniciação, isto é, quando ocorrer:
•

perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com MFD;

•

gravação de números de inscrição no CNPJ, IE ou IM de identificação de novo
contribuinte usuário;

55

•

exceder a capacidade de dígitos.

O Contador de Cupom Fiscal Cancelado – CFC, de implementação obrigatória se o
ECF emitir Cupom Fiscal, será incrementado de uma unidade quando e somente quando
ocorrer cancelamento de Cupom Fiscal. É irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação, isto
é, quando ocorrer:
•

perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com MFD;

•

emissão de uma redução Z, portanto ao final de um dia de trabalho;

•

exceder a capacidade de dígitos.
O Contador de Fita-detalhe – CFD, de implementação obrigatória somente em ECF

com MFD, deve ser incrementado de uma unidade quando e somente quando houver emissão
de Fita-detalhe. É irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação, isto é, quando ocorrer:
•

gravação de números de inscrição no CNPJ, IE ou IM de identificação de novo
contribuinte usuário;

•

exceder a capacidade de dígitos.
O quadro 3 apresenta algumas características dos contadores.

Contador

Sigla

Implementação
obrigatória
obrigatória

Capacidade
de dígitos
3
4

Quantidade

Valor
inicial
zero
zero

Reinício de operação CRO
único
Contador de reduções CRZ
único
Z
Contador de ordem de COO
obrigatória
6
único
zero
operação
Contador geral de GNF
obrigatória
6
único
zero
operação não-fiscal
Contador de cupom CCF
obrigatória
6
único
zero
fiscal
Contador de cupom CFC
obrigatória
4
único
zero
fiscal cancelado
Contador de fita- CFD
obrigatória
6
único
zero
detalhe
Quadro 3 - Características de contadores do software básico (CONFAZ, 2001)

Além dos contadores acima relacionados existem outros descritos na legislação
pertinente, entre os quais destacam-se:
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•

Contador de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, de implementação obrigatória se o ECF
emitir Nota Fiscal de Venda a Consumidor.

•

Contador Geral de Relatório Gerencial, de implementação obrigatória se o ECF emitir
Relatório Gerencial.

•

Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelada, de implementação obrigatória.

•

Contador de Nota Fiscal de Venda a Consumidor Cancelada, de implementação
obrigatória se o ECF emitir Nota Fiscal de Venda a Consumidor.

•

Contadores Específicos de Operações Não-Fiscais, de implementação obrigatória se o
ECF emitir Comprovante Não-Fiscal.

•

Contadores Específicos de Relatórios Gerenciais, de implementação obrigatória se o ECF
emitir Relatório Gerencial.

•

Contador de Comprovante de Crédito ou Débito.

3.5.3 Indicadores

Os indicadores destinam-se à gravação de identificações e parâmetros de operação,
estando divididos em:
•

Número de Ordem Seqüencial do ECF, de implementação obrigatória, único e
representado pela sigla "ECF", com capacidade de dígitos igual a três e valor diferente de
zero.

•

Número de Comprovantes de Crédito ou Débito Não Emitidos, de implementação
obrigatória, único e representado pela sigla "NCN", com capacidade de dígitos igual a
quatro. Indica a quantidade de registros de meio de pagamento que admite Comprovante
de Crédito ou Débito somados com os Comprovantes de Crédito ou Débito estornados.
Possui valor inicial igual a zero e é reiniciado quando ocorrer a emissão de uma redução Z
ou perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com MFD.

•

Tempo Emitindo Documento Fiscal, de implementação obrigatória, único e representado
pela expressão "Tempo Emitindo Doc. Fiscal". Deve ser incrementado do tempo gasto na
emissão de cada documento fiscal, exceto dos tempos de emissão dos documentos Leitura
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X, redução Z, Leitura da Memória Fiscal e Mapa Resumo de Viagem. Tem valor inicial
igual a zero e é expresso no formato hh:mm:ss.
•

Tempo Operacional, de implementação obrigatória, único e representado pela expressão
"Tempo Operacional", é expresso no formato hh:mm:ss, indica o tempo compreendido
entre Reduções Z e durante o qual o ECF esteja em condições de realizar operações de
circulação de mercadoria, prestações de serviço ou operações não-fiscais.

Os indicadores “Tempo Emitindo Documento Fiscal” e “Tempo Operacional” devem
ser irredutíveis, exceto nas hipóteses de reiniciação, isto é, quando ocorrer:
•

perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com MFD;

•

perda de informações do relógio de tempo-real;

•

emissão de uma redução Z.
Além dos indicadores acima relacionados existem outros, de implementação

facultativa, descritos na legislação pertinente.

Os acumuladores – totalizadores, contadores e indicadores – explicados neste item são
impressos nos documentos emitidos pelo ECF, assunto da próxima seção deste capítulo.

3.6 Documentos emitidos pelo ECF

Todos conhecem o ECF como o equipamento que o lojista utiliza para emitir o Cupom
Fiscal, mas esse é apenas um dos documentos que um ECF pode emitir. A seguir estão
relacionados os documentos que, sob controle do software básico, podem ser impressos pelo
ECF.

3.6.1 Leitura X

A leitura X (LX) deve representar os valores dos acumuladores armazenados na
memória de trabalho no momento de sua emissão. O software básico deverá possibilitar a
emissão da leitura X comandada por aplicativo ou diretamente no dispositivo de hardware,
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por exemplo, em alguns ECF isso ocorre quando o operador liga o equipamento com os
botões do painel pressionados.

Identificação
do
contribuinte
COO
Tipo de
documento
CRO

GT

Total ISSQN

Totalizadores
Parciais de
ICMS
e de
ISSQN

Indicadores de
Tempo

Figura 9 – Leitura X
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Esse documento indica as vendas e a totalização que a impressora realizou até o
momento de sua impressão. Ao emitir uma LX no início e no fim de um período de trabalho o
varejista sabe, com a subtração dos valores, o quanto vendeu no período em questão.
Diferentemente da redução Z a emissão desse documento não fecha o caixa e nem trava a
impressora.

A leitura X traz algumas informações interessantes, sob o ponto de vista deste
trabalho, como os indicadores: “Tempo Emitindo Documento Fiscal” e “Tempo
Operacional”. Outra informação importante, por indicar o tempo restante de vida útil do
equipamento, é a indicação da capacidade remanescente para gravação de dados na Memória
Fiscal referente à redução Z, expressa em quantidade de reduções. Essa informação também é
mostrada na RZ.
Na figura 9 um exemplo de leitura X.

3.6.2 Redução Z

A redução Z (RZ) é o documento fiscal emitido no ECF quando do encerramento das
atividades diárias do estabelecimento. Equivale ao fechamento diário do caixa e deve
representar os valores dos acumuladores armazenados na Memória de Trabalho no momento
de sua emissão. Isto é, com a RZ os acumuladores com os valores das vendas do dia são
transferidos da memória de trabalho para a memória fiscal. (MINAS GERAIS, 2003)
Depois que a RZ é emitida a impressora trava e só permite novas vendas no dia
seguinte. Algumas impressoras fiscais emitem a redução automaticamente ao serem ligadas,
quando percebem, pelo relógio interno, que a data mudou e a RZ do dia anterior não foi
realizada. No caso de estabelecimentos que funcionam vinte e quatro horas, a impressora faz a
RZ automaticamente se o usuário não comandar uma até as duas horas da madrugada e
continua a funcionar normalmente. (ANDRADE, 2002)
Na figura 10 exemplo de uma redução Z (parte do documento).
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Figura 10 – Exemplo de redução Z (parcial)

3.6.3 Cupom fiscal

O cupom fiscal é o documento emitido pelo ECF no momento da venda de
mercadorias ou prestação de serviços. Ele exibe informações dos produtos adquiridos, o total
da compra, se existe desconto ou não e a forma de pagamento que o cliente está usando.
Todas essas informações estão gravadas na memória de fita-detalhe, quando o equipamento
possui esse recurso, podendo ser recuperadas a qualquer momento. Para diferenciá-lo de
outros documentos deve trazer a denominação "CUPOM FISCAL", impressa em letras
maiúsculas. (ANDRADE, 2002)
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O cupom fiscal, e todos os demais documentos impressos pelo ECF, possui um
cabeçalho com informações que identificam o estabelecimento comercial. O rodapé do cupom
deve exibir os dados de identificação do equipamento.
O valor referente a cada item de venda é acumulado nos totalizadores parciais de
operações e prestações tributadas pelo ICMS, ou outros explicados no item 3.5.1, conforme a
forma de tributação do item. Na figura 11 exemplo de um cupom fiscal, com um comprovante
não-fiscal vinculado.

Figura 11 – Cupom Fiscal
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O programa aplicativo – ou software de automação de frente de caixa – desenvolvido
para o contribuinte, com a possibilidade de enviar comandos estabelecidos pelo fabricante ou
importador do ECF ao software básico, deverá comandar a impressão, no ECF, do registro
referente à venda de mercadoria ou de prestação de serviço, concomitantemente com o
comando enviado para registro no dispositivo utilizado para visualização por parte do
operador do ECF ou consumidor adquirente da mercadoria ou usuário do serviço.

Outros tipos de documentos que um emissor de cupom fiscal pode imprimir:
•

Relatório gerencial: o software de automação comercial pode enviar para a impressora
fiscal dados, informações e resumos que não são controlados pelo software básico. É uma
opção para a emissão de resumo na troca de operadores, relatório de estoque, entre outros,
pois nesse momento o ECF passa a trabalhar como uma impressora comum.

•

Comprovante não-fiscal não vinculado: é um documento utilizado para a arrecadação de
água, luz, telefone, carnê etc. Como esses valores já foram tributados não é necessária a
emissão de um cupom fiscal para comprovar o seu pagamento, entretanto esses valores
devem ser acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais.

•

Comprovante não-fiscal vinculado: esse comprovante envolve valores e um totalizador,
estando vinculado a um cupom fiscal ou comprovante não-fiscal, explicado acima. É
usado para emitir, entre outras coisas, recibo de compra no cartão de débito ou crédito ao
término do cupom fiscal. Vide exemplo na figura 11.
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Capítulo 4

4 O Sistema de ECF atual e as irregularidades de uso

Calcular o quanto está sendo sonegado de um determinado imposto, seja imposto de
renda ou ICMS, não é tarefa fácil. Segundo o Secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, em
2004 a arrecadação cresceu cerca de 11% a mais que a economia. “Só que em lugar nenhum
do mundo se consegue identificar qual foi a parcela da sonegação. O que acontece é que as
pessoas tomam mais cuidado na hora de apresentar a declaração de renda porque o vizinho foi
pego.” (FERNANDES, 2005) Para o secretário da Fazenda da Bahia e coordenador do
CONFAZ, Alberico Mascarenhas, os Estados têm desenvolvido, com o auxílio da
informática, sistemas mais modernos de fiscalização que permitem obter maior eficiência no
combate à sonegação. (GOBETTI, 2004)

Segundo dados da Comissão Técnica Permanente (COTEPE), em 2004 foram
arrecadados R$ 138,27 bilhões de ICMS em todo o país. Desse montante apenas R$ 13,63
bilhões, ou 9,85%, são referentes ao comércio varejista. No Estado de São Paulo o varejo
respondeu, em 2004, pela arrecadação de R$ 3,75 bilhões, ou 8,17% do total arrecadado.
Sendo que aproximadamente 7% são provenientes de estabelecimentos varejistas que usam o
emissor de cupom fiscal. Com base nesses dados pode-se inferir que em muitos Estados a
arrecadação do ICMS ainda tem potencial para crescer. Mesmo no Estado de São Paulo, que
possui a maior arrecadação do ICMS do país, o percentual proveniente do comércio varejista
ainda é muito pequeno.

Este capítulo apresenta a forma como os emissores de cupom fiscal são controlados
atualmente e algumas das irregularidades praticadas pelos usuários do equipamento. Começa
com a descrição da solução existente, isto é, o Sistema de ECF, parte do Posto Fiscal
Eletrônico (PFE) da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Na seqüência descreve
algumas das formas que o contribuinte, usuário de ECF, usa para sonegar o ICMS.
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4.1 O sistema de ECF

O sistema de Emissor de Cupom Fiscal do PFE, implantado pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo em 2001, tem como objetivo principal controlar a
autorização para uso dos equipamentos emissores de cupom fiscal, criando uma base de dados
informatizada sobre os equipamentos em uso. Esse sistema substituiu os procedimentos de
balcão de posto fiscal que homologavam os pedidos de uso, manutenção e cessação dos
equipamentos ECF.
Ele pode ser dividido em dois grandes grupos de funcionalidades. O primeiro,
denominado Módulo de Credenciamento, compreende o credenciamento das empresas junto
ao sistema. O segundo grupo, chamado de Módulo de Intervenção, responde pelo registro dos
atestados de intervenção técnica realizada pelas empresas interventoras sobre os
equipamentos ECF dos estabelecimentos. Esses atestados podem referir-se a pedido de uso –
lacração inicial, manutenção e cessação de uso do equipamento.

A seguir estão listados os papéis exercidos por alguns usuários que utilizam o sistema:
•

A Empresa Interventora realiza a intervenção técnica nos equipamentos ECF de um
estabelecimento através de seus técnicos interventores. Ela é responsável por solicitar os
lacres ao fabricante de lacre que serão utilizados na intervenção técnica.

•

O Fabricante de Lacre é responsável pela fabricação dos lacres que serão utilizados na
intervenção técnica num equipamento ECF.

•

O Fabricante de ECF ou a Importadora de ECF vende equipamento ao estabelecimento.
Fornece também treinamento aos técnicos interventores associados a uma empresa
interventora, capacitando-os para intervir em determinados modelos de equipamento. É
comum que um Fabricante de ECF faça o papel de Empresa Importadora, ou seja, alguns
fabricantes de ECF importam equipamentos. O Fabricante ou a Importadora de ECF pode
vender o equipamento tanto para revendedores como diretamente aos estabelecimentos
comerciais.

•

O Estabelecimento Comercial é um contribuinte do ICMS da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo. Ele não necessita solicitar credenciamento no sistema. O
estabelecimento possui equipamentos ECF que receberá intervenção técnica da empresa
interventora.
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•

O Técnico Interventor está associado a uma empresa interventora e é o responsável por
efetuar a intervenção nos equipamentos ECF de um estabelecimento. A habilitação para
poder intervir num determinado modelo de equipamento é obtida através de treinamento
no fabricante de ECF.

A figura 12 apresenta a tela do sistema com as opções disponíveis. Elas estão
agrupadas em três colunas: a primeira com as consultas que o sistema oferece; a segunda com
os recursos que os usuários, sejam eles fabricantes, empresas interventoras, técnicos
interventores ou proprietários de estabelecimentos poderão utilizar em sua interação com o
sistema; a terceira coluna, denominada alteração, onde os usuários poderão alterar
documentos inseridos nas opções da coluna pedido.

Figura 12 – Tela com opções disponíveis no sistema de ECF do PFE
A seguir serão apresentados alguns dos recursos do sistema de ECF, com ênfase nos
de maior importância para este trabalho.
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4.1.1 Solicitando autorização para uso de um ECF

No Estado de São Paulo, para utilizar um emissor de cupom fiscal – ECF em seu
estabelecimento comercial o contribuinte ou seu contador deverá fazer uma solicitação, por
meio da internet, na página do Posto Fiscal Eletrônico – PFE, no endereço
http://pfe.fazenda.sp.gov.br ou www.fazenda.sp.gov.br, dentro do prazo de 30 dias, contados
da data de aquisição do equipamento. (SÃO PAULO, 2001)

Dentro desse prazo legal o contribuinte deverá entrar em contato com a empresa
interventora capacitada a intervir no equipamento que adquiriu. Essa designará um técnico
para fazer a intervenção de lacração inicial. O técnico irá preparar o equipamento para ser
utilizado pelo estabelecimento, gravando na memória fiscal e de trabalho os dados
necessários. Deverá então instalar o equipamento em seu local definitivo e emitir um atestado
de intervenção em papel. Em seguida deverá transcrever, do atestado de intervenção em
papel, para o sistema de ECF, os dados necessários ao preenchimento da tela mostrada na
figura 13.

Caberá ao proprietário do estabelecimento, para completar o procedimento de
autorização de uso do ECF, confirmar em tela do sistema de ECF – vide figura 14 – os dados
previamente inseridos pelo técnico. Para tanto deverá conferir os dados mostrados na tela com
aqueles que constam da cópia do atestado de intervenção em papel que tem em seu poder.
Havendo divergências deve solicitar providências da empresa interventora visando corrigí-las;
não havendo divergências, efetua a confirmação do pedido. O sistema também possibilita ao
varejista a impressão do pedido de uso de ECF.

Efetuados os procedimentos acima descritos, o pedido será imediatamente acolhido e
deferido eletronicamente. Os documentos utilizados para o preenchimento do formulário
eletrônico, cuja lista pode ser encontrada no site do PFE ou na legislação em vigor, deverão
ser conservados pelo período que o equipamento estiver autorizado pela Secretaria da
Fazenda. A falta de qualquer um deles tornará a autorização concedida eletronicamente para
uso do ECF inválida desde a sua concessão. (SÃO PAULO, 2001)
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Figura 13 – Tela com dados do atestado de intervenção de lacração inicial
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Ao entrar na tela de confirmação de dados de atestados de intervenção – figura 14 – o
contribuinte encontrará uma lista das operações que pode realizar. Sendo uma linha para cada
equipamento instalado em seu estabelecimento, que tenha sofrido uma intervenção recente.

Figura 14 – Tela com relação dos atestados de intervenção a serem confirmados
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Na próxima seção serão apresentados outros tipos de intervenções que o técnico pode
efetuar em um ECF.

4.1.2 Atestados de intervenção

O fisco estadual poderá credenciar estabelecimento para garantir o funcionamento e a
integridade do ECF, bem como para efetuar qualquer intervenção técnica nesses
equipamentos. O estabelecimento que não seja o fabricante ou importador do equipamento ou
empresa interdependente, deverá possuir "Atestado de Responsabilidade e de Capacitação
Técnica" fornecido pelo fabricante ou importador. O técnico desse estabelecimento, ou
interventor, é o responsável por qualquer ato de reparo, manutenção, limpeza, programação
fiscal e outros da espécie, no ECF, que implique na remoção de lacre instalado.(CONFAZ,
2001) Sua escolha é feita pelo contribuinte, que o aciona sempre que necessário. Após uma
intervenção, o técnico deve emitir um atestado de intervenção e cadastrar alguns dados no
sistema de ECF através da página web do Posto Fiscal Eletrônico.

Após a lacração inicial, com o equipamento em uso, outras intervenções poderão ser
feitas com o objetivo de executar manutenções. O atestado de intervenção emitido em razão
de manutenção deve ser inserido no sistema pelo técnico, mas não necessita de confirmação
do contribuinte. Na figura 14 pode-se observar que nas linhas referentes às intervenções de
manutenção a opção disponível para o contribuinte é “ver”, enquanto nas linhas referentes à
lacração inicial existe a opção “confirmar”. Na figura 15 é mostrada a tela para inserção dos
dados do atestado de intervenção de manutenção. Pode-se observar que, além dos dados que
constam da tela na figura 13, o interventor deve informar os valores gravados nos
acumuladores da memória fiscal antes e após a execução da intervenção.

Com os dados inseridos pelo interventor, depois de cada manutenção, a Secretaria da
Fazenda monta um histórico de uso do equipamento. Com os valores provenientes dos
acumuladores da memória fiscal, que crescem ao longo do tempo, conforme explicado no
capítulo 3 deste trabalho, ela acompanha a evolução das vendas do estabelecimento.
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Figura 15 – Tela de inclusão de dados de atestado de intervenção – manutenção
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Ao ser deslocado para uma ação de fiscalização em um determinado estabelecimento
comercial, o agente fiscal de renda (AFR) recebe, antecipadamente, do sistema de ECF,
informações sobre os equipamentos instalados. Antes de sair para o campo ele sabe, por
exemplo, quais os números dos lacres que cada equipamento deverá possuir e quais os valores
mínimos dos acumuladores da memória fiscal .

Caso o contribuinte decida que deseja parar de usar um determinado equipamento de
seu estabelecimento deverá efetuar o Pedido de Cessação de Uso de ECF. O Atestado de
Intervenção relativo a essa operação, previamente inserido no sistema pela Empresa
Interventora, também deverá ser confirmado pelo contribuinte. Os equipamentos que não
esgotaram a capacidade da memória fiscal, após terem seu pedido de cessação de uso
aprovado, poderão ser utilizados em outro estabelecimento, devendo para tanto passar
novamente pelo procedimento de lacração inicial.

Além das funcionalidades acima expostas o sistema de ECF permite também o
cadastramento de fabricantes, empresas interventoras e seus técnicos. Aos usuários da
Secretaria da Fazenda possibilita a consulta em tela ou a emissão de relatórios com as
informações que o sistema controla.

A tabela 1, com dados coletados do Sistema de ECF, posição de 08 de agosto de 2005,
mostra a diversidade de marcas e modelos que compõem o cadastro de ECF da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo. Como pode-se observar, existem poucas marcas e modelos
de ECF do tipo Máquina Registradora (MR) e Ponto de Venda (PDV), se comparada com as
Impressoras Fiscais (IF). Verifica-se também que todos os fabricantes de ECF oferecem pelo
menos um modelo do tipo IF. Com o passar do tempo a tendência é diminuir a quantidade de
marcas e modelos em uso, pois o número de fabricantes vem diminuindo e os modelos antigos
terão a capacidade da memória fiscal esgotada e deixarão de ser utilizados.
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%

Quantidades Cadastradas

Total

Tipo de ECF
Equipamentos Marcas
Impressora Fiscal – IF
Máquina Registradora – MR
Ponto de Venda - PDV
Total Geral

do

Modelos

115.343

36

174

84,20

18.520

7

31

13,52

3.117

8

13

2,28

136.980

36

218

100,00

Tabela 1 – Distribuição de ECF por tipo

4.2 Uso irregular do ECF

Para que se possa desenvolver um sistema de gerenciamento de ECF eficiente é
importante conhecer o equipamento e seus recursos, mas também a forma como ele é
utilizado. A seguir serão apresentadas algumas das irregularidades encontradas nos
estabelecimentos usuários de emissor de cupom fiscal. Essas são algumas das formas que o
contribuinte, usuário de ECF, usa para sonegar o ICMS.

4.2.1 Não ter o ECF instalado

Não ter o ECF instalado não configura sonegação, mas sim o descumprimento de uma
obrigação acessória, uma vez que o comerciante poderia emitir notas fiscais manuais a partir
de um talão.
No final de 2002, quase três anos após o fim do prazo para a instalação dos ECF nos
estabelecimentos varejistas, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo fez uma
“Operação ECF” em corredores comerciais dos bairros do Bom Retiro, da Lapa, do Centro
Novo e de Santana na Capital. Dos 575 contribuintes visitados, 143 se encontravam em
situação irregular, número que corresponde a 24,86% do total. Dos 143 contribuintes em
situação irregular, 18 utilizavam-se de equipamentos “frios” de automação comercial. Em vez
do cupom fiscal, eram emitidos e entregues aos consumidores cupons não-autorizados.
(FECONTESP, 2003)
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Acredita-se que ainda existam varejistas que deveriam estar utilizando ECF mas não o
fazem, muitos deles entregando aos consumidores simples controles no lugar de um cupom
fiscal. Essa irregularidade somente pode ser constatada através de uma ação de fiscalização.

4.2.2 Não concomitância

A legislação do ECF, desde o Convênio ICMS 156/94, prevê que o programa
aplicativo desenvolvido para o contribuinte, com a possibilidade de enviar comandos
estabelecidos pelo fabricante do ECF ao software básico, deverá comandar a impressão, no
ECF, do registro referente a venda de mercadoria ou de prestação de serviço,
concomitantemente com o comando enviado para registro no dispositivo utilizado para
visualização por parte do operador do ECF ou do consumidor adquirente da mercadoria ou
usuário do serviço. Essa disposição do Convênio ICMS ficou conhecida como a “regra da
concomitância”. (CONFAZ, 2001) (CAMPOS, 2004)
Em situações normais, ao fazer uma compra em um estabelecimento, pode-se observar
que, à medida que o operador do caixa passa o produto no leitor de código de barras, o valor e
a descrição do item adquirido são mostrados no monitor voltado para o consumidor e, o ECF
imprime uma linha referente a esse item. No caso da não observação da regra da
concomitância, o consumidor visualiza a descrição do item adquirido no monitor mas o ECF
não o imprime, portanto não registra a linha referente ao item vendido. Se o consumidor
solicitar um cupom fiscal, o operador do caixa pressiona algumas teclas, previamente
definidas pelo desenvolvedor do programa aplicativo de automação comercial, o cupom é
impresso e a venda registrada, sem a necessidade de passar novamente as mercadorias pelo
leitor. Em alguns casos o programa aplicativo possibilita manter o ECF inativo ou desligado
ou então direciona a impressão do cupom fiscal para equipamento de automação comercial
não autorizado. Este procedimento é uma fraude do emissor de cupom fiscal pois reduz ou
suprimi o ICMS que deveria ser recolhido.
Dois devem ser os alvos da ação fiscal nesse caso: o alvo imediato é naturalmente o
contribuinte do ICMS que, em conseqüência da utilização do programa aplicativo, pratica
sonegação do imposto. Já o alvo mediato é o contribuinte desenvolvedor do software, por
haver propiciado ao primeiro a possibilidade dessa prática infracional. (CAMPOS, 2004)
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Com o propósito de inibir este tipo de fraude, inclusive co-responsabilizando o
desenvolvedor, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo instituiu o cadastro de
desenvolvedores de programas de computador (softwarehouse) e de programa aplicativo de
comunicação com ECF para gerenciamento "frente de loja" de estabelecimentos varejistas,
através da portaria CAT 108 de 23.12.2003.

O objetivo da portaria é implementar, para fins de informação e controle, o registro
dos programas aplicativos que interagem com o ECF, estruturando desta forma uma base
cadastral composta pelos aplicativos comerciais atualmente em uso no ramo varejista. Este
cadastro propiciará à administração tributária identificar as empresas desenvolvedoras de
programas aplicativos e ter acesso a elementos de informação necessários ao exercício da
atividade de fiscalização.

O cadastro das empresas e profissionais autônomos desenvolvedores de software é
feito mediante preenchimento de formulário disponível no site do PFE, contendo informações
sobre a empresa e identificação do profissional responsável pelo desenvolvimento do
programa. Sobre o programa serão fornecidos a denominação e versão, a linguagem de
programação na qual foi desenvolvido e uma descrição das funcionalidades.

Para completar o procedimento de cadastro as empresas, e profissionais autônomos,
devem entregar para a Diretoria Executiva da Administração Tributária (DEAT) uma cópia do
programa executável relativo ao programa aplicativo, em meio ótico não regravável e o
manual de operação do programa em meio magnético. É importante ressaltar que com esta
iniciativa o fisco pretende cadastrar o programa aplicativo e não fazer sua homologação.
(SÃO PAULO, 2003)

4.2.3 Alteração da memória de trabalho e do Software Básico

Os dados referentes às operações de vendas primeiramente são armazenadas na
memória de trabalho do ECF, ao final do dia são transferidas para a memória fiscal, isto é,
gravadas na memória EPROM. Alguns contribuintes fraudam a fazenda estadual diminuindo
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os valores do dia e, como conseqüência, reduzem a base de cálculo do ICMS, conforme
descrito a seguir.
A EPROM é um tipo de memória que só pode ser apagada com aplicação de raio
ultravioleta. Ela possui uma etiqueta colocada pelo fabricante de ECF que deixa marcas se for
violada. No entanto, os sonegadores abrem o ECF, retiram a EPROM original e colocam no
lugar uma adulterada comprada em lojas de material eletrônico.
"Com uma máquina gravadora da EPROM é possível gravar um software pirata no
chip", explica Antonio Carlos de Moura Campos, Diretor Adjunto da DEAT, órgão da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo responsável pelo controle de ECF. Com o
programa (software básico) adulterado, o contribuinte pode zerar a memória antes que o
software transfira os dados e grave na EPROM. "Essa operação é muito mais comum do que
se pensa", alerta Moura. (NEGRÃO, 2003)
Ele explica que a adulteração do software básico do ECF é feita com a inserção de
linhas de comando no programa que permitem redução ou até a anulação dos totais
acumulados na memória de trabalho. Para combater esse tipo de adulteração, a Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo está equipando os fiscais com leitoras da EPROM, que
permitem a checagem da integridade do software.

Os equipamentos construídos segundo o Convênio ICMS 15/03 (CONFAZ, 2003)
devem possuir recursos que impeçam o funcionamento do ECF se o software que envia
instruções ao processador da Placa Controladora Fiscal não for o software básico
homologado, desenvolvido pelo fabricante ou importador para o equipamento. Infelizmente
este recurso só estará presente nos equipamentos mais modernos, uma minoria do parque
instalado.

4.2.4 Truque do tíquete do cartão de crédito

Outra irregularidade diz respeito a um hábito muito arraigado no varejo, característico
dos estabelecimentos que operam com cartões de crédito ou débito: o de entregar ao
consumidor o comprovante de pagamento em substituição ao cupom fiscal, omissão que gera
a sonegação do imposto. “O ECF fica no balcão, mas inativo”, afirma Antonio Carlos de
Moura Campos.

76

A maioria dos estabelecimentos, segundo Moura, ainda não implementou a integração
do sistema de pagamento por cartões de crédito ou débito ao ECF. Desde 1º de janeiro de
2003, encontra-se em situação irregular o contribuinte varejista obrigado à utilização de ECF
que imprima o comprovante de pagamento de cartões de crédito ou débito nos equipamentos
POS. (FECOMTESP, 2003)

Existem muitas formas de sonegar o ICMS, acima foram mostrados apenas os
métodos mais conhecidos e que envolvem o uso do ECF. O que se espera conseguir, com o
sistema de gerenciamento proposto neste trabalho, é limitar o raio de ação dos maus
contribuintes usuários de ECF. Mas como afirma o tributarista Clóvis Panzarini (2005),
“qualquer consumidor sabe que muitos comerciantes simplesmente não emitem o cupom
fiscal no ato da venda da mercadoria. O sistema de informações é condição necessária, mas
não suficiente, para combater a sonegação fiscal.”

No próximo capítulo será apresentada a proposta de utilização do modelo de
gerenciamento baseado em XML para a implantação de uma solução de gerenciamento de
ECF. Essa solução complementa e acrescenta novas funcionalidades ao Sistema de ECF
apresentado neste capítulo e pode ser estendida a outros dispositivos que possuam
características similares ao ECF.
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Capítulo 5

5 Sistema de gerenciamento de ECF

Nos capítulos anteriores foram apresentados alguns conceitos envolvidos no
desenvolvimento de soluções de gerenciamento de redes. Da mesma forma, foram mostrados
os componentes do ECF, seu funcionamento e os dados que são armazenados na memória
fiscal.
Os meios que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo utiliza para controlar os
equipamentos instalados no comércio varejista foram objeto de análise do capítulo 4. Para
subsidiar este trabalho também foram relacionadas algumas técnicas empregadas pelos
varejistas para burlar o ECF e diminuir a arrecadação desse imposto.
Neste capítulo será apresentada uma descrição do modelo e as razões para a adoção da
solução de gerenciamento baseado em XML, em vez de uma solução baseada em SNMP.

5.1 Modelo proposto

O modelo aqui proposto tem como objetivo gerenciar dispositivos que armazenam
informações fiscais, mais especificamente ECF, mas pode ser estendido a qualquer dispositivo
que possuam as seguintes restrições/liberdades:
•

o agente que gerencia o dispositivo não está em contato permanente com o gerente;

•

o agente envia para o gerente informações subscritas antecipadamente, em períodos de
tempo previamente estabelecidos. Dessa forma, todos os eventos ocorridos com o
dispositivo gerenciado, em uma janela de tempo, são transmitidos em uma única vez;

•

a troca de informações entre o agente e o gerente também pode ser feita através da
Internet;

•

o gerente não tem necessidade de obter informações pontuais, mas dados agregados de
operação do dispositivo em um determinado período de tempo.

Esta proposta não é aplicável para situações em que o gerente precisa acompanhar, a
todo momento, o estado operacional do dispositivo gerenciado.
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Nos próximos itens serão abordadas algumas razões que levaram à escolha do modelo
proposto.

5.1.1 Visão

O sistema a ser desenvolvido, a partir do modelo proposto, irá ampliar as
funcionalidades existentes no Sistema de ECF, parte integrante do Posto Fiscal Eletrônico
(PFE), permitindo à Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo aprimorar o serviço do
fisco estadual, possibilitando o cruzamento e a análise dos dados, o que permitirá diminuir a
sonegação do ICMS no comércio varejista.
A visão do sistema de gerenciamento de ECF está apresentada, de forma sucinta, no
quadro abaixo.

O problema é:

O Emissor de Cupom Fiscal no comércio varejista do Estado de
São Paulo, necessita intervenções in loco da fiscalização.
O Governo do Estado que arrecada um montante de ICMS
inferior ao que efetivamente poderia recolher. A Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo pela dificuldade em cumprir sua
obrigação de fiscalizar o uso do ECF. Os agentes fiscais de renda
(AFR) que não dispõem de dados dos ECF para direcionar as
ações de fiscalização.

Que afeta...

O impacto disto é...

A dificuldade de fiscalização deste segmento de contribuinte do
ICMS – os usuários de ECF – facilita a sonegação do imposto e
diminui a arrecadação.

A solução seria...

Utilizar recursos de informática para montar um ambiente de
gerenciamento de informações capturadas de Emissores de
Cupom Fiscal – ECF, que contemple o processo de
monitoramento e captura dos dados na memória fiscal e de
trabalho de um ECF do tipo IF em um ambiente de varejo e sua
transmissão para o ambiente de gerenciamento do ECF, para que
possam estar disponíveis para análise pela fiscalização.

Quadro 4 – Visão do sistema de gerenciamento de ECF

5.1.2 Objetivo de negócio

O modelo proposto tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução que
possibilita ao órgão arrecadador um melhor acompanhamento da obrigação de uso do ECF no
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comércio varejista, com maior controle sobre as vendas e a arrecadação futura do ICMS nesse
setor da economia.

Dentre os objetivos de negócio que serão atendidos com a implantação desse sistema
pode-se citar:
•

controle das quantidades e características dos equipamentos ECF em uso no estado,
permitindo inclusive a conferência das características declaradas ao fisco no Sistema de
ECF do PFE com o equipamento realmente instalado no varejista;

•

controle das manutenções realizadas em cada equipamento;

•

captura remota de dados armazenados na Memória Fiscal do ECF possibilitando:
o detectar disparidades com relação à guia de arrecadação apresentada;
o detectar disparidades de faturamento com relação a estabelecimentos congêneres na
mesma região da cidade ou do Estado;
o prever a arrecadação de ICMS com base no movimento de vendas dos
estabelecimentos varejistas ao longo do mês.

•

possibilitar a descoberta de fraudes no ECF.

5.1.3 Problemas a serem resolvidos

Quando do levantamento dos requisitos, para a montagem da solução de
gerenciamento, muitos problemas importantes foram detectados. Eles indicaram o uso da
tecnologia XML como a mais adequada para a resolução dos problemas.

Para melhor esclarecer as razões da escolha de uma solução baseada em XML, a
seguir estão relacionados alguns dos problemas encontrados e mais adiante uma comparação
entre os dois modelos.

a)

Comunicação agente – gerente
Para evitar que o varejista tenha que disponibilizar uma conexão com a Internet,

especialmente para atender ao sistema, o modelo proposto determina que o agente não deve
estar conectado o tempo todo ao gerente. Isto é aceitável, pois o ECF armazena na memória
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de trabalho e depois na memória fiscal todo o movimento do dia. Essa exigência atende
também às necessidades do órgão governamental, pois como existem 115 mil ECF-IF
cadastrados na Secretaria da Fazenda, seria dispendioso e improdutivo para o Estado manter
uma estrutura para atender a todas essas conexões em tempo integral.
Por utilizar conexão discada, como uma das possibilidades de acesso ao gerente, quem
deve iniciar a comunicação é o agente. Invertendo a situação normalmente encontrada no
modelo SNMP.
O fato do agente ligar para o gerente serve inclusive para diminuir os custos do
varejista, uma vez que o agente compartilha a linha telefônica do estabelecimento, utilizandoa quando está livre.

b)

Transferência de arquivos
O compartilhamento da linha telefônica exige que o agente permaneça conectado o

menor tempo possível. Para garantir que isso ocorra, o agente, no modelo proposto, deve
evitar transmitir para o gerente ou receber do gerente, informações isoladas. Todos os dados
trocados devem estar empacotados para serem transmitidos de uma única vez. O uso do
TCP/IP pode ser vantajoso, dependendo de como o protocolo escolhido tratar a retransmissão
dos dados.

c)

Configuração e atualização do agente
A grande quantidade de equipamentos e sua dispersão geográfica exigem que, uma

vez instalado, o agente seja configurado e atualizado remotamente. O gerente, aproveitando a
comunicação com o agente, deve enviar arquivos contendo as alterações de configuração e o
agente deve ser capaz de implantar as mudanças solicitadas.
Quando for necessário atualizar um dos módulos de software que compõem o agente,
o gerente deve providenciar o envio em uma das conexões do agente.

d)

Integração de bases de dados
A Secretaria da Fazenda já implantou o Sistema de ECF, que contém todo o cadastro

de equipamentos em uso no Estado de São Paulo. À medida que os dispositivos passem a ser
gerenciados é necessário fazer a ligação desse cadastro com a base de dados do sistema de
gerenciamento, evitando a redundância de informações. O mesmo raciocínio pode ser
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empregado em relação ao sistema de contribuintes, que identifica os estabelecimentos
comerciais.

e)

Administração da rede - segurança
O agente poderá estar instalado num microcomputador que faz parte da rede local do

varejista. Deve-se partir do princípio que não é possível interferir na administração dessa rede,
logo as exigências para acesso ao site da Secretaria da Fazenda, onde o gerente está instalado,
deverão ser mínimas. O ideal é que, para funcionar, apenas a liberação da porta 80 seja
suficiente.

f)

Ambiente hostil
O ambiente de instalação, isto é, o sitio do varejista, deve ser considerado hostil. Pois,

a princípio, não é do interesse do contribuinte a instalação de um programa aplicativo que
envie dados direto do ECF para a Secretaria da Fazenda do Estado. A preocupação com
segurança deve estar presente no agente, impedindo que os dados coletados sejam alterados
antes de sua transmissão; e durante a transmissão, impedindo que os dados do contribuinte
possam cair nas mãos de pessoal não autorizado, incluindo outros contribuintes.

No quadro 5 apresenta-se, para os pontos acima relacionados, a solução com o modelo
proposto e as razões para a não utilização do modelo SNMP.
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Modelos de Gerenciamento
Situações previstas
SNMP
comunicação agente – gerente

o agente deve estar sempre conectado ao o agente deve conectar-se ao gerente apenas pelo
gerente

conexão dedicada ou discada

tempo necessário para a transferência de arquivos

o SNMP não permite o uso de conexão o agente conecta-se ao gerente utilizando linha
discada

garantia de entrega

discada ou dedicada

o SNMP usa UDP, protocolo não orientado usa TCP, protocolo orientado à conexão e que garante
à conexão e que não garante a entrega

início do processo

Proposto - Baseado em XML

a entrega

o SNMP usa método pull, isto é, o gerente o agente faz conexão com o gerente e usa o método
interroga o agente e aguarda resposta

push para transferir dados previamente subscritos pelo
gerente

método de transferência

o gerente interroga um agente repetidas o agente transfere as informações subscritas pelo
vezes para conseguir coletar todo um gerente em um ou mais arquivos, agrupadas por tipo
conjunto de informações

ajuste de configuração

de dispositivo e data

o SNMP tem dificuldade de implantar uma o agente recebe do gerente documento XML com as
solução

para

o

gerenciamento

configuração de um dispositivo

de mudanças de configuração, interpreta o arquivo e
implanta a nova configuração

Quadro 5 – Comparação da solução baseada em XML com SNMP
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Modelos de Gerenciamento
Situações previstas
SNMP
atualização de versões

Proposto - Baseado em XML

o protocolo UDP não consegue transferir o protocolo HTTP permite a transferência de arquivos
grandes blocos de dados

escalabilidade

o modelo SNMP tem problemas de as soluções baseadas em XML podem atender a um
eficiência

e

inadequado

para

escalabilidade,
gerenciar

expansão
segurança

de tamanhos maiores

sendo número crescente de usuários, pois os mecanismos

redes

em baseados em XML podem ser mais estáveis e mais
fáceis de modificar e estender

o SNMP exige que sejam liberadas, no para que um agente baseado em XML possa trocar
firewall, as portas 161 e 162

dados com o gerente a única porta padrão que deve
ser liberada é a porta 80, diminuindo a probabilidade
de problemas com as políticas de segurança das
empresas

integração com bases de dados as soluções de gerenciamento de redes não o uso da linguagem XML, para a montagem dos
legadas

possuem API para integração da solução documentos contendo as informações gerenciadas,
proprietária com sistema de gerenciamento facilita a troca de dados com as plataformas utilizadas
de banco de dados de terceiros

em outros sistemas da Secretaria

Quadro 5 – Comparação da solução baseada em XML com SNMP (cont.)
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Na próxima seção deste capítulo apresenta-se uma descrição do sistema de
gerenciamento de ECF, desenvolvida com base no modelo mostrado anteriormente.

5.2 Sistema de Gerenciamento de ECF

O ambiente de gerenciamento de informações fiscais proposto, denominado “Sistema
de Gerenciamento de Emissor de Cupom Fiscal – ECF”, tem como objetivo coletar, tratar,
transmitir e analisar as informações contidas na memória fiscal dos emissores de cupom fiscal
do tipo impressora fiscal – IF. Composto de um conjunto de software, incluindo um agente
residente no microcomputador ao qual o ECF está conectado, o sistema visa dotar a Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo de ferramentas que permitirão acompanhar as ocorrências
verificadas durante o ciclo de vida dos ECF cadastrados em suas bases de dados.

O sistema tem como premissas:
•

Aplica-se a ECF do tipo IF, pois ele está conectado a um microcomputador onde poderão
ser instalados todos os software necessários para o funcionamento do agente.

•

Não introduz alteração no hardware ou no software embutido no Emissor de Cupom
Fiscal.

•

Compõe-se de uma parte centralizada, que cuida da recepção dos dados, e outra
distribuída geograficamente pelo Estado de São Paulo – agentes e servidores de agentes.

•

A comunicação entre as diversas partes do sistema é feita através de protocolo TCP/IP.

•

A comunicação entre os agentes ou servidores de agentes – explicados a seguir – e o
ambiente de gerenciamento (gerente) é feito através da Internet com o uso do protocolo
HTTP.

•

Os agentes ou servidores de agentes não estão permanentemente ligados ao gerente.

•

As informações capturadas do ECF e do agente são passadas para o formato XML e
criptografadas antes da transmissão.

O sistema proposto não trata do uso do ECF pelos prestadores de serviço inscritos
como contribuintes do ICMS no Estado de São Paulo, restringindo-se única e exclusivamente
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ao ambiente de vendas a varejo. Assim como não apresenta uma solução para o
monitoramento de ECF do tipo máquina registradora (MR) ou ponto de venda (PDV).

A seguir serão detalhados alguns tópicos relativos ao funcionamento do sistema
proposto. O texto explica a figura 16, um gráfico IDEF0 com a visão macro das entradas e
saídas do sistema.

5.2.1 Usuários do sistema e recursos necessários

Os usuários do sistema dividem-se em dois grupos: os internos e os externos. Os
internos são responsáveis pelo processo de monitoramento e análise dos dados coletados,
além dos contatos com o contribuinte ou interventor. Os externos – contribuintes ou
interventores – podem abrir uma ordem de serviço ou fazer consultas para verificar sua
validade.

A partir de uma interface web os usuários do sistema, sejam internos ou externos,
podem acessar os módulos instalados na Secretaria da Fazenda. Estes módulos farão uso das
bases de dados existentes na Secretaria para verificar dados comuns a outros sistemas. No
lado do contribuinte, para que o sistema possa operar, será necessário um ECF-IF conectado a
um microcomputador que estará se comunicando com o gerente através de um modem
conectado à linha telefônica. Opcionalmente o microcomputador com o agente ou o servidor
de agentes, poderá estar conectado diretamente à Internet através de uma interface de rede
local.
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Figura 16 – Visão macro do sistema de gerenciamento de ECF – IDEF0
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5.2.2 Controles do sistema

O sistema será regido por regras de operação e consultas estabelecidas com base na
legislação vigente. Esta mesma legislação – da qual fazem parte o Regulamento do ICMS
(RICMS), convênios ICMS e portarias da Coordenação da Administração Tributária (CAT) –
determina os dados que podem ser coletados e as características dos ECF que o contribuinte
pode adquirir.
O número de vezes que o ECF instalado em um contribuinte deverá estabelecer
comunicação com o gerente é um exemplo de regra de operação. As informações que o agente
que controla o ECF deverá fornecer ao gerente ou as informações que serão disponibilizadas
aos contribuintes pelo sistema, são exemplos de regras de consulta.

5.2.3 Entradas do sistema

Os parâmetros de consulta são utilizados pelos usuários internos do sistema para
definir uma consulta aos dados que estão sendo monitorados, como por exemplo, quantos
ECF um contribuinte possui em operação ou em quais ECF um interventor atuou nos últimos
60 dias. Também podem ser os parâmetros inseridos pelos usuários internos e repassados para
o agente, ou servidor de agentes, para que esses possam configurar suas capturas.
Parâmetros de cadastro são inseridos pelo contribuinte ou interventor ao cadastrar um
pedido de lacração inicial ou manutenção de ECF. Neste ponto pode haver uma sobreposição
com o Sistema de ECF em operação, mostrado no capítulo 4. É importante ressaltar que o
pedido de autorização para uso do ECF ainda deve ser feito, mas com o novo sistema o agente
é o responsável pela coleta dos dados diretamente na memória fiscal do equipamento,
eliminando a necessidade de preencher parte da tela mostrada na figura 13.

Os usuários internos devem cadastrar no sistema todos os arquivos de software que
serão distribuídos aos agentes ou servidor de agentes para atualizações.
Os parâmetros de configuração são utilizados pelos usuários internos do sistema para
configurar como o gerente irá interagir com os agentes ou servidor de agentes e vice versa.
Serão necessários também para programar a atualização dos agentes.
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5.2.4 Saídas do sistema

Os dados coletados e tratados pelo sistema alimentarão repositórios com dados dos
ECF e das intervenções (OS) que eles tenham sofrido ao longo de sua vida útil. As leituras
efetuadas pelo agente que monitora o ECF também serão armazenadas.
Todos os contatos feitos entre a central de atendimento e os contribuintes serão
arquivados no repositório de contatos com os contribuintes.
Os dados armazenados poderão ser recuperados através de relatórios em papel ou em
tela.

5.3 Detalhamento do sistema de gerenciamento de ECF

O sistema proposto pode ser dividido em quatro grandes blocos: agente; servidor de
agentes; gerente ou ambiente de gerenciamento e central de atendimento, integrada ao
Sistema de ECF do PFE. Com base no diagrama de IDEF0, figura 17, que apresenta a
decomposição do diagrama da figura 16, serão descritos as principais funcionalidades, ou
recursos, de cada um desses blocos.
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Figura 17 – Decomposição da visão macro do sistema – IDEF0
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5.3.1 Agente

O agente é a parte do sistema, distribuído nos estabelecimentos comerciais, que fica
residente no microcomputador conectado ao ECF-IF. Ele é o responsável pela monitoração e
captura dos dados tanto da memória fiscal do ECF como do próprio microcomputador onde
está instalado. Cabe também a ele a transmissão direta ou indireta dos dados para o gerente.
Uma vez instalado, sua operação independe da ação de um operador, pois as tarefas
são executadas atendendo a uma tabela de tempo configurável.

A transmissão dos dados pode ser feita diretamente pelo agente, ou através de um
servidor de agentes que irá transferir dados oriundos de diversos ECF de um mesmo
contribuinte. O agente poderá ser configurado em duas versões diferentes:
•

Versão Modem: para utilização em pequenos estabelecimentos, onde os computadores não
estão conectados em rede local e o contribuinte não possui acesso dedicado à Internet.
Cada microcomputador deverá possuir uma placa modem, conectada a uma linha
telefônica, para comunicar-se com um provedor local de Internet.

•

Versão rede local: para estabelecimentos varejistas onde os microcomputadores de frente
de loja estão conectados em uma rede. Nessa situação os computadores poderão
comunicar-se com um servidor que concentrará os dados dos diversos ECF da loja e será
responsável pela transferência dos dados, utilizando-se de um modem ou do acesso
Internet existente no estabelecimento varejista.

Principais premissas do agente:
•

Ser desenvolvido em linguagem de programação que ofereça condições de portabilidade,
possibilitando ao agente ser utilizado em diversos sistemas operacionais ou versões
desses.

•

Ser capaz de monitorar o uso de diversas marcas e modelos de ECF, com a troca de um
programa do módulo de captura.

•

O aplicativo está dividido em partes pequenas para não sobrecarregar o funcionamento do
microcomputador em que está instalado e para facilitar o processo de atualização.
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•

Ser capaz de verificar a integridade de cada uma das partes de que é composto, caso
detecte alguma modificação deve ser capaz de executar ações para tentar corrigir o erro.

•

Sua operação independe da ação de um operador, as tarefas são executadas atendendo a
uma tabela de tempo que pode ser configurada pelo gerente.

•

O agente somente poderá interagir com o ECF quando ele não estiver sendo utilizado pelo
software de automação comercial. Com base na figura 18 pode-se dizer que o agente irá
iniciar uma leitura quando o ECF estiver no estado “pronto”, passando então para o estado
“lendo memória” (fiscal ou de trabalho) e “gravando leitura de memória”, retornando em
seguida para o estado “pronto”. Toda essa operação deve ser feita no menor espaço de
tempo possível, para não impactar no trabalho do varejista.

•

O interventor deve possuir apenas um instalador do aplicativo, que possibilite iniciar a
instalação. O restante do software deve ser carregado a partir do site da Secretaria da
Fazenda, garantindo que o software instalado é sempre o mais atualizado e impedindo a
reprodução descontrolada do aplicativo

•

O agente irá comunicar-se com o gerente através da Internet.

•

A instalação do agente no microcomputador será feita pelo interventor, mas a atualização
do software deverá ser automática.

•

É capaz de se autoconfigurar quando necessário, utilizando parâmetros passados pelo
gerente.

•

Criptografa os dados antes de sua transmissão para o gerente.

•

É responsável pela comunicação com o provedor.

•

Faz contato com o gerente obedecendo a uma tabela de tempos configurável exceto no
caso de finalização das operações de lacração inicial, manutenção ou cessação de uso do
equipamento.
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Figura 18 - Estados operacionais do emissor de cupom fiscal

Para atender a essas necessidades o agente contará com os módulos mostrados no
diagrama de blocos da figura 19.

Figura 19 – Diagrama de blocos - agente
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A seguir, uma breve descrição dos módulos que compõem o agente:

a)

agente principal
O módulo “agente principal” é responsável pela recepção de instruções e arquivos de

atualização de software do gerente, transmissão dos arquivos de leituras do ECF e ativação
dos demais módulos e atividades sob sua supervisão. É composto de três atividades:
temporizador, atualização e conexão.

b)

agente captura
O módulo “agente captura” é responsável pelo acesso ao ECF e ao PC, viabilizando a

captura dos dados solicitados pela atividade “agente principal temporizador”. Das três
atividades que compõem este módulo uma é desenvolvida pelo fabricante do equipamento
(atividade agente captura ECF) e entregue para a Secretaria da Fazenda, quando da
homologação do equipamento, para ser testada no procedimento de análise corrente (RUA –
Roteiro Único de Análise de ECF). À Fazenda caberá armazenar e distribuir as diversas
versões desse aplicativo. O arquivo contendo as leituras não é transmitido antes de passar
pelas etapas de formatação e criptografia.
As outras duas atividades que compõem esse módulo são: “captura padrão” que faz as
requisições para as outras duas atividades e “captura PC” que captura dados de configuração
do microcomputador.

c)

agente conversão
O módulo “agente conversão” é responsável pela criação e validação de arquivos

XML e posterior criptografia, antes de sua transmissão. Cabe também a ele uma análise
prévia dos resultados, coletados junto à memória do ECF e na configuração do
microcomputador, feita na “atividade analisa configuração”.

5.3.2 Servidor de agentes

O servidor de agentes (SA) é um appliance – solução integrada de hardware e
software – preparado para ser utilizado em estabelecimentos que possuem uma rede local
instalada e pelo menos três ECF. É a solução adequada para grandes estabelecimentos que
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possuem muitos ECF na frente de caixa. A instalação e operação do equipamento não
requerem pessoal qualificado, uma vez que o contribuinte adquire o SA pronto para operação,
dependendo apenas de uma conexão com a Secretaria da Fazenda para sua ativação.
O SA, enquanto software, pode ser dividido em dois blocos, o primeiro residente no
appliance instalado na rede local do contribuinte e o outro no microcomputador conectado ao
ECF-IF e à rede local. Este segundo bloco será chamado de “agente LAN”, ele é o
responsável pelo processo de monitoração e captura dos dados tanto da memória fiscal do
ECF como do microcomputador ao qual o ECF está conectado. O SA é o responsável por
armazenar e transmitir os dados capturados pelo “agente LAN”. Somente ele pode transmitir
os dados para o gerente, seja através de um modem ou pela conexão dedicada à Internet
disponível no estabelecimento varejista.
O servidor de agentes atua como uma entidade de duplo papel, podendo assumir o
papel operacional de agente ou gerente. Sendo usado, nesse caso, para consolidar e sintetizar
informações de diversos agentes e torná-las disponíveis para um gerente de mais alto nível.

Principais premissas do servidor de agentes:
•

Parte do software está instalado em um equipamento dedicado exclusivamente a esta
função. Este equipamento receberá lacres e terá as mesmas restrições legais de acesso que
o ECF.

•

Somente o interventor tem acesso ao appliance. O contribuinte não tem acesso ao sistema
operacional ou aos aplicativos do equipamento.

•

O hardware do appliance não terá partes móveis, sendo o disco rígido substituído por
memória flash. O equipamento não possuirá entradas para monitor, teclado ou mouse,
sendo acessado pela rede ou através de porta serial. Deverá possuir placa modem
embutida, assim como placa de rede.

•

O appliance poderá ser fabricado por qualquer empresa que atenda as especificações
previstas na legislação.

•

O sistema operacional do SA será uma distribuição do Linux, especialmente preparada
para ser instalada no appliance que exerce a função de SA. O software não irá oferecer
interface gráfica e deverá ter somente os recursos necessários para a atender aos requisitos
do sistema. O software será desenvolvido e distribuído pela Secretaria da Fazenda.
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•

A operação do servidor de agentes independe da ação de um operador. As tarefas são
executadas atendendo a uma tabela de tempo predefinida.

•

A instalação do SA somente estará completa após uma conexão com o gerente para
receber uma parte do software.

•

O servidor de agentes irá comunicar-se com o gerente através da Internet.

Figura 20 – Diagrama de blocos – servidor de agentes

A seguir, uma breve descrição dos módulos que compõem o servidor de agentes:

a)

SA principal
O módulo “SA principal” é responsável pela recepção das instruções e arquivos de

atualização de software do gerente e seu repasse para os agentes de sua área de influência.
Cabe também a ele a transmissão dos arquivos de leituras dos ECF, obedecendo a uma tabela
de tempos configurável pelo gerente. É composto de três atividades: temporizador,
atualização e conexão.
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b)

SA captura
A atividade “servidor de agentes captura” executa a captura dos dados solicitada pela

atividade “SA principal temporizador”. Tem como objetivo registrar parâmetros de
funcionamento do SA, para detectar possíveis fraudes ou problemas com o equipamento.

c)

SA conversão
O módulo “SA conversão” é responsável pela criação e validação de arquivos para

XML e posterior criptografia, antes de sua transmissão. Cabe também a ele uma análise
prévia das informações coletadas pela atividade “SA captura”, feita na atividade “analisa
configuração”.

5.3.3 Gerente

O ambiente de gerenciamento (AGC), ou simplesmente gerente, é a parte do sistema
responsável por receber e armazenar os dados enviados pelos agentes. Cabe também a ele a
remessa dos parâmetros ou arquivos para o agente ou servidor de agentes e a efetivação de
suas instalações, além de confirmar a realização de intervenções.
O gerente também faz uma análise preliminar dos dados recebidos dos agentes ou
servidores, visando o fornecimento de informações que possibilitem verificar o
funcionamento dos ECF. As informações coletadas são disponibilizadas para que os fiscais
possam efetuar análises que viabilizem ações de fiscalização.
O ambiente de gerenciamento possui interação com outros sistemas da Secretaria da
Fazenda.

Principais premissas do ambiente de gerenciamento:
•

Recebe as conexões dos agentes ou servidores de agentes instalados no comércio varejista,
repassadas por um ou mais provedores de acesso à Internet.

•

Registra as conexões recebidas e acompanha as que estão pendentes.

•

Controla a atualização do software instalado nos contribuintes e envia arquivos para a
atualização dos agentes ou servidores de agentes.
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•

Verifica a integridade dos dados recebidos e providencia sua inserção nas bases de dados.

•

O gerente não inicia ou controla ações de fiscalização, apenas fornece informações para
que os fiscais tomem as providências cabíveis.

•

Recebe da Central de Atendimento as informações referentes a abertura de ordens de
serviço e acompanha sua execução. Para o gerente uma ordem de serviço pode encontrarse em um dos estados apresentados na figura 21.

Figura 21 – Estados do ambiente de gerenciamento em relação a uma ordem de serviço

O gerente recebe conexões de três tipos:
•

conexões de rotina são aquelas geradas automaticamente pelos agentes ou servidores de
agentes e são recebidas de equipamentos que estão operando normalmente.

•

conexões forçadas são geradas pelo interventor, para concluir as operações de lacração
inicial, manutenção ou cessação de uso de um equipamento.

•

conexões de equipamento “ativados” são geradas automaticamente pelos agentes ou
servidores de agente, após um período de inatividade. Seu recebimento encerra uma
ordem de serviço (OS) aberta pelo gerente, sendo tratada como uma conexão de rotina e
não como uma conexão forçada por um interventor.
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Na figura 22 o diagrama de blocos com os relacionamentos entre o gerente e os
demais módulos do Sistema de Gerenciamento de ECF.

Figura 22 - Diagrama de blocos – gerente

A seguir, uma breve descrição dos módulos que compõem o gerente:

a)

Controle
O módulo controle é responsável pela recepção de leituras de agentes e SA,

distribuição de parâmetros de configuração e controle das conexões recebidas ou a receber.
Assim como pela decodificação e gravação dos dados. Ele também é responsável pela
distribuição de atualizações de aplicativos para os agentes e servidores de agentes.

b)

Identificação
A atividade identificação recebe e valida o pedido de conexão do agente ou SA,

encaminhado por um provedor, identificando o dispositivo que está tentando conectar-se ao
ambiente de gerenciamento.
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c)

Monitoramento
A atividade de monitoramento inclui todas as interfaces de visualização das

informações recebidas, assim como as telas com dados referentes às conexões efetuadas, em
andamento ou pendentes. Através dela é possível fazer a configuração dos arquivos que serão
enviados para os agentes ou SA, e programar a distribuição das atualizações de aplicativos.

d)

Análise de leituras
As atividades deste módulo são responsáveis pela análise das leituras enviadas pelos

agentes ou SA. Elas estão divididas em dois tipos de análises, de dados recebidos durante
conexões de rotina e daqueles enviados durante conexões ligadas a ordem de serviço (OS). A
análise do segundo tipo pode ser feita durante o tempo da conexão, uma vez que o
equipamento está parado e pode depender de software enviado pelo gerente para voltar a
operar.

5.3.4 Central de atendimento – AAC

A central de atendimento ou AAC, é a parte do sistema responsável pelos contatos, via
telefone ou web, com o contribuinte ou com o interventor. Os sistemas dessa área oferecem
informações sobre as ocorrências verificadas durante o ciclo de vida dos ECF, cadastrados nas
bases de dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

Principais premissas da Central de Atendimento:
•

Todo contato do contribuinte ou do interventor com o sistema é feito através do AAC via
telefone ou interface web. O atendimento via telefone visa facilitar a comunicação de
contribuintes que não possuem afinidade com computadores.

•

Toda conversa telefônica entre um funcionário da central e um contribuinte ou interventor,
será gravada.
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•

À central, caberá a abertura – a pedido dos contribuintes, interventores ou do gerente – das
ordens de serviço para cada tipo de operação. A figura 23 mostra que, para o AAC, o ECF
pode estar em um dos seguintes estados operacionais:
1. O estado “em implantação” marca o início do ciclo de vida do ECF para o sistema.
Com a conclusão da OS de lacração inicial o equipamento passa para o estado
“operando”.
2. O estado “operando” é aquele em que o equipamento encontra-se operacional e envia
regularmente remessas de dados para o AGC.
3. Quando o interventor ou o contribuinte comunica ao AAC que o ECF irá sofrer uma
intervenção para manutenção o equipamento passa para o estado “em intervenção”.
Deste estado poderá retornar a “operando” ou passar para “desativado”.
4. No estado “desativado” os dados do equipamento permanecem no cadastro mas ele
não envia mais remessas de dados ao sistema. Este estado é alcançado após a operação
de cessação de uso.

•

O AAC será integrado ao sistema de ECF do PFE, o responsável pela manutenção do
cadastro de ECF.

•

O funcionário do AAC somente poderá fazer uma ligação para um contribuinte quando
existir uma OS que demande tal providência.

•

Para cada operação feita pelo interventor em um equipamento cadastrado no sistema
existirá uma ordem de serviço aberta no AAC. As mudanças no ambiente onde o agente
está instalado, seja troca de microcomputador ou do sistema operacional, também devem
ser precedidas da abertura de uma OS.

•

O trabalho de atendimento aos usuários será feito utilizando-se, preferencialmente,
ferramentas de centrais de atendimento existentes no mercado. Serão desenvolvidos
módulos adicionais para a integração entre os ambientes.
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Figura 23 – Estados operacionais de um ECF para o AAC

Uma ordem de serviço – OS pode ser aberta nas seguintes situações:
•

Instalação de um equipamento novo ou usado em um varejista, esse tipo de operação é
também chamada de lacração inicial. A instalação de um ECF usado em um contribuinte
somente pode ocorrer após a desativação desse equipamento no contribuinte anterior.

•

Desativação do ECF, esse tipo de operação é também chamada de cessação de uso.

•

Transferência de equipamento entre lojas de um mesmo contribuinte.

•

Troca do microcomputador ao qual o ECF está conectado.

•

Troca do sistema operacional do microcomputador ao qual o ECF está ligado.

•

Troca do ECF por outro de marca ou modelo diferente, uma vez que o agente deixará de
funcionar. Num mesmo estabelecimento, a troca de um ECF por outro equipamento de
mesma marca ou modelo não impedirá o funcionamento do agente.

•

Manutenção do ECF que exija um rompimento e posterior troca dos lacres.

•

Troca de partes do ECF.

•

Atualização do software básico do ECF.

•

Reinstalação do agente devido à impossibilidade de atualização automática do mesmo.
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Para atender a essas necessidades, a central de atendimento contará com os módulos
mostrados no diagrama de blocos da figura 24.

Figura 24 – diagrama de blocos – central de atendimento

No próximo capítulo serão apresentados os detalhes da implementação do piloto do
sistema, realizada no Centro de Tecnologia XML (CTX) do IPT.
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Capítulo 6

6 Implementação do Piloto do Sistema de Gerenciamento de ECF

No capítulo anterior apresentou-se o projeto do Sistema de Gerenciamento de ECF,
com todas as partes de que é composto.
Neste capítulo serão apresentados os detalhes da implementação do piloto do sistema
realizada no Centro de Tecnologia XML (CTX) do IPT, durante os meses de outubro e
novembro de 2005.
O CTX é uma iniciativa do IPT, HP e Microsoft que têm como objetivo capacitar
profissionais e formar multiplicadores de novas tecnologias, além de apoiar empresas para o
desenvolvimento de software destinado a aplicações específicas, atuando com empresas
privadas ou públicas.
O trabalho do CTX consiste na realização de Prova de Conceito. Inicia-se por um
curso de homogeneização de conhecimento, o planejamento de uma abordagem de solução e a
implementação da solução, passando pelo desenvolvimento e terminando com a homologação
e validação. Tudo isso deve ocorrer dentro de um período máximo de 5 semanas. Entretanto,
no caso da Prova de Conceito do Sistema em questão, a duração acabou estendendo-se pelo
prazo de 8 semanas.
Para um projeto ser realizado no CTX ele deve envolver tecnologia XML ou
tecnologias que utilizem o XML como base, por exemplo XML Web Services, como é o caso
do Sistema de Gerenciamento de ECF. Além do apoio da Microsoft, IPT e PRODESP, essa
prova contou com o suporte da Data Regis e da Daruma, fabricantes de ECF que emprestaram
equipamentos e forneceram suporte ao pessoal de desenvolvimento.
O objetivo dessa prova foi validar a proposta do agente e do gerente , principalmente a
captura e transmissão dos dados.
Alguns recursos do sistema proposto no capítulo 5 foram selecionados e
implementados durante a Prova de Conceito. A escolha foi baseada na sua importância para o
funcionamento do agente e do gerente, e por serem a base para os recursos não contemplados.
Nessa prova, foi desenvolvido um agente para a captura e transmissão dos dados,
visando validar o processo de coleta das informações armazenadas na memória fiscal e de
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trabalho do ECF, assim como dados de configuração do microcomputador onde o agente está
instalado e sua transmissão para a Secretaria da Fazenda.
No lado do gerente, foram tratados os processos de recepção, armazenamento e
visualização das informações enviadas pelo agente, além do envio de arquivos contendo
parâmetros de configuração do agente.

6.1 Ambiente da Prova ou arquitetura física

O Centro de XML utilizou, no desenvolvimento da Prova de Conceito, aplicativos da
Microsoft para a tecnologia .NET.
Conforme consta do quadro 6, para o armazenamento dos artefatos, documentos e
códigos gerados durante a prova, foi escolhido o Visual Source Safe (VSS) 6.0. O SharePoint
Portal Server 2003 foi a solução adotada para efetuar o controle de aprovação e publicação
dos documentos da prova. Os dados foram armazenados em banco do SGBD SQL Server
2000. Os arquivos XML recebidos dos agentes foram gravados no sistema de arquivos (file
system) do Windows.
Para a prova foram montados os seguintes servidores:

Nome

Função

Software instalados

Xml-SRV03

Servidor de domínio,
VSS,
servidor
de
arquivos
Servidor de banco de
dados,
portal SharePoint

Windows 2003 Server Enterprise Edition, Active
Directory, Visual Source Safe(VSS) 6.0 Admin

Xml-SRV02

Windows 2003 Server Enterprise Edition, SQL
Server 2000, SharePoint Portal Server 2003.

Quadro 6 – Servidores utilizados na prova

A Prova contou com equipe composta de três desenvolvedores, um documentador e
um responsável pela montagem e manutenção do ambiente. Os gráficos de UML foram
gerados no aplicativo Microsoft Visio for Enterprise Architects. A linguagem de programação
adotada foi o C# da Microsoft e a ferramenta de desenvolvimento o Visual Studio .NET 2003.
No quadro 7, consta a lista de software instalados nas estações de trabalho utilizadas para o
desenvolvimento dos aplicativos.
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Nome

Função

XML – 601 Desenvolvimento
a 609

Software instalados
1 - Windows XP (Português)
2 - Internet Information Service 5.1
3 - Service Pack 2 do Windows
4 - Office XP Professional (Português)
5 - Visual Studio .NET 2003
6 - Microsoft Visio for Enterprise Architects
7 - SQL 2000 Client
8 - Service Pack do SQL Server

Quadro 7 – Software instalados nas estações de trabalho

6.2 Arquitetura Lógica
Com o propósito de descrever a estrutura lógica da solução em linguagem de fácil
entendimento, adicionou-se a este trabalho uma série de gráficos da UML, entre eles,
diagrama de classe, caso de uso e de seqüência, tanto para o agente quanto para o gerente.
Entretanto, antes de iniciar a descrição da implementação de cada parte do piloto, será
apresentado o modelo de aplicação multicamadas utilizado para desenvolver a solução.
O modelo de aplicação, figura 25, tem em seu topo a camada de interface com o
usuário (UI), que se comunica com a camada de web service utilizando a camada user
interface process control (UIPC). A camada de web service, por sua vez, faz a comunicação
das duas camadas anteriores com a camada de negócios, no diagrama de classe apresentadas
como business set (BS), e com a camada de dados ou data set (DS).
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MODELO DE APLICAÇÃO

UI
Web Form
(Páginas ASP.NET Csharp)

UIPC

UIPC
(User Interface Process Controls)

Boundary

WEB Services

Model

Business

Regras de Negócio

Data
Lógica de acesso aos Dados

Persistência dos Dados

Fluxo do Negócio

Banco de Dados

Figura 25 – Modelo de aplicação

6.3 Modelo de domínio

O modelo de domínio da figura 26 foi construído utilizando-se da técnica de diagrama
de classes da UML, a partir de uma perspectiva conceitual, esquematizando os conceitos
utilizados pelos especialistas no negócio ECF e requisitos do sistema em tela. (FOWLER,
2000)
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Figura 26 – Diagrama de contexto do sistema de gerenciamento de ECF
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O diagrama da figura 26 representa o domínio em que está inserido o sistema de
gerenciamento de ECF. As classes que estão dentro da área sombreada são aquelas que
interessam ao sistema. As classes fora dessa área estão no domínio do assunto ECF mas não
estão dentro do escopo do sistema.
As classes cupom, cupom fiscal, cupom não-fiscal, item de compra e relatório
gerencial, além da classe ECF, estão presentes em um software de automação comercial. Esse
aplicativo trata das vendas feitas pelo ECF, registrando item a item o que foi vendido e se
integrando aos demais aplicativos existentes na loja do contribuinte, como por exemplo,
controle de estoques. Essas classes não são de interesse do sistema de gerenciamento, que
cuida do resultado das vendas para fins de cobrança de impostos, e de parâmetros que
demonstrem a taxa de utilização do equipamento.

As classes ECF, MR, PDV, IF, software_AC (automação comercial), fabricante_ECF,
importador, autorização, interventor, interventora, contribuinte, contribuinte antigo e
COTEPE estão presentes no sistema de ECF do PFE, apresentado no capítulo 4 deste
trabalho. O sistema de gerenciamento de ECF trabalha de forma integrada com o sistema
existente, utilizando sua base de dados para o cadastro do dispositivos a serem gerenciados.

6.4 Agente

A implementação do agente procurou mostrar a viabilidade de construção de um
aplicativo de monitoramento de ECF e do PC a ele conectado, utilizando técnicas de
construção de sistemas normalmente empregadas em sistemas de uso geral. As
funcionalidades desenvolvidas são a base para o restante do sistema, atendendo aos requisitos
de captura, transformação e envio dos dados para o gerente.
Comparando a solução de agente implementada com o modelo de aplicação descrito
no item 6.2 deste capítulo, pode-se notar que ela não possui as camadas ali mostradas, pois
opera sem a intervenção de um operador e guarda seus dados em memória ou em arquivos
XML criptografados.
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A seguir serão descritos os detalhes da implementação do agente, com a ajuda de
gráficos da UML, começando pela descrição suscinta dos casos de uso.

6.4.1 Caso de Uso – agente

Os diagramas de caso de uso, mostrados nas figuras 27 e 31, ilustram as possíveis
interações entre os usuários, ou atores externos, e as partes que compõem o piloto do sistema
de gerenciamento.
Durante o processo de análise do aplicativo, foram montados dois diagramas de caso
de uso, um para o agente e outro para o gerente, apresentado no item 6.5.2.
No caso do agente, não existem atores interagindo com o aplicativo. As funções são
acionadas pelo temporizador que obedece a tabela de tempos configurável pelo gerente.
Não está representada, no diagrama, a função de interação com o ECF, na prática uma
DLL fornecida pelo fabricante do equipamento. A DataRegis alterou sua DLL padrão, para
atender à requisitos do piloto do sistema. Para o equipamento da Daruma foi usada a DLL
padrão, fornecida para desenvolvedores de software de automação comercial. Para a versão
final do produto todos os fabricantes deverão disponibilizar uma DLL específica, que atenda
aos requisitos do projeto.
No caso da DataRegis, a biblioteca recebe alguns parâmetros e gera um arquivo texto
contendo todos os valores previamente solicitados ao fabricante, gravando-o em local
definido pelo agente. Logo depois esse arquivo é lido para a memória, transformado para
XML e criptografado, sendo novamente gravado no disco rígido do microcomputador. Apesar
de seguro, esse procedimento deixa brechas para alteração dos dados, no breve espaço de
tempo em que o arquivo com o resultado da leitura permanece escrito no disco rígido.
Durante os testes, vide item 6.6, constatou-se que, além da questão da segurança, existia
também o tempo de escrita do arquivo texto na máquina, um pouco menos de dois minutos
para gerar uma redução Z gravada em arquivo texto, transformá-la para XML, fazer a
criptografia e novamente gravá-la no disco rígido. Isto levou ao estudo de uma segunda
abordagem de captura dos dados do ECF, com equipamento e software fornecidos pela
Daruma.
Nesse segundo caso, a DLL lê os parâmetros na memória fiscal ou de trabalho do ECF
e os passa diretamente para variáveis de memória do aplicativo de captura, melhorando a

110

segurança e diminuindo o tempo total do processo. Além de não gravar os dados em um
arquivo texto, a captura, no caso do equipamento Daruma, na maioria das vezes, é feita uma a
uma e algumas vezes em blocos, exigindo novamente um tratamento posicional para chegarse à informação desejada.

Sistema de gerenciamento de ECF

Temporizador

«uses»

«uses»
Captura Dados ECF

Captura dados PC

«uses»

Formata arquivo XML

«uses»

Criptografa arquivo

Figura 27 – Caso de uso – agente

No quadro 8 apresentado segue-se breve descrição do caso de uso agente.
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Nome do Caso de Uso

Sistema de gerenciamento de ECF (Agente)

Descrição

Demonstra o procedimento da busca de dados do ECF, do
PC e seu envio para o gerente.

Temporizador:
1. Aciona a captura de dados do ECF em tempos prédeterminados.
2. Envia o arquivo XML criptografado para o gerente.
3. Trata o arquivo XML recebido do retorno do método
referente aos dados enviados ao gerente.
3.1. Salva o arquivo XML no agente.
3.2. Ajusta as propriedades do temporizador.
4. Grava histórico.
Interação entre os
processos do Agente

Captura Dados ECF – DataRegis:
1. Aciona a DLL da DataRegis passando o nome, caminho
do arquivo a ser gravado, tipo de captura, além da data
inicial e data final para leitura da memória fiscal.
2. Verifica se o arquivo texto do ECF foi gravado.
2.1. Se o arquivo de texto não foi gravado, não continua o
processo.
3. Se a leitura for do tipo redução-Z, aciona a busca de
dados do PC.
4. Aciona a formatação do arquivo para XML.

Quadro 8 – Descrição de caso de uso – agente
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Nome do Caso de Uso

Sistema de gerenciamento de ECF (Agente) – continuação
Captura Dados ECF – Daruma:
1. Aciona a DLL da Daruma passando a função desejada e o
nome da variável de recepção dos dados da leitura.
1.1 Caso a captura seja do tipo redução-Z, lê o último
arquivo de captura e faz a pesquisa por sua data.
2. Captura, uma a uma, todas as informações necessárias
contidas na memória do ECF, conforme o tipo de leitura
desejada.
3. Se a leitura for do tipo RZ, aciona a busca de dados do PC.
4. Aciona a formatação do arquivo para XML.
Captura Dados PC:
1. Faz a captura dos dados desejados, no repositório CIM –
CIMOM, através de recursos disponibilizados pelo
framework .NET.

Interação entre os
processos do Agente.

1.1. Lê, uma a uma, no repositório CIM-CIMOM, as
informações desejadas.
Formata arquivo XML – DataRegis:
1. Lê o arquivo texto contendo os dados capturados e
formata para XML.
1.1. Caso a leitura for do tipo RZ, adiciona os dados de
configuração do PC.
Formata arquivo XML – Daruma:
1. Lê as variáveis de memória contendo os dados capturados
e formata para XML.
1.1. Caso a leitura for do tipo RZ, adiciona os dados de
configuração do PC.
Criptografa arquivo:
1. Criptografa o arquivo XML e salva no disco rígido do
micro.

1.1. Caso já exista um arquivo gravado, adiciona o novo
trecho criptografado ao arquivo existente.
Quadro 8 – Descrição de caso de uso – agente (continuação)
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6.4.2 Diagrama de classes – agente

Quando do desenvolvimento do agente, foram implementadas as classes
Temporizador, Sistema, CapturaDados e CriptografaClass, além de um serviço do Windows,
vide diagrama de classes na figura 28. Sob o ponto de vista do diagrama de classes será
mostrada, a seguir, parte da seqüência de funcionamento do agente.

Ao ligar o microcomputador, o serviço do Windows é acionado, assim como as classes
Temporizador e Sistema. Por ser um serviço do Windows sua execução é obrigatória, podendo
ser paralisado somente através do gerenciador de tarefas. Cabe a esse serviço chamar a tela de
mensagens, desnecessária na solução final, mas aqui inserida para permitir melhor
acompanhamento dos eventos que o agente está executando a cada momento.

A classe Sistema, pai das Classes CapturaDados e Temporizador, foi construída assim
para facilitar a passagem de dados entre as classes. Ela guarda os endereços que as classes
filhas necessitam, além de executar o trabalho de criptografar e decriptografar arquivos XML
usando o algoritmo Rijndael.

A classe Temporizador recebe os valores do arquivo de configuração da classe
Sistema e volta para o método IniciaOperacao, aguardando até o horário pré-definido.
Quando o horário de um determinado tipo de leitura é atingido a classe Temporizador aciona
a classe CapturaDados. Foram desenvolvidas duas classes CapturaDados de forma a testar
dois formatos de captura, um para cada marca de equipamento disponível.

No caso do ECF da DataRegis, a DLL fornece os resultados da captura em um arquivo
texto onde os dados estão em posições conhecidas. Para obter o arquivo, a classe
CapturaDados informa à DLL os parâmetros:
•

strNomeArquivo com o nome do arquivo a ser gerado;

•

intTipoLeitura igual a “2” indicando que a leitura de dados da memória do ECF é do

tipo LX ou intTipoLeitura igual a “0” indicando uma RZ;
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•

strDataInicial com a data inicial da leitura do tipo RZ ou “999999” se a leitura do tipo

LX;
•

strDataFinal com a data final da leitura do tipo RZ ou “999999” se a leitura do tipo LX.

ServicoWindows::ServiceSefaz
+IniciaEvento() : void
+Main() : void
+Dispose(in disposing : bool) : void
+OnStart(in args : string[]) : void
+OnStop() : void
+AtivarServico() : void

ServicoWindows::Mensagem

Sistema::Sistema

+MostraMesagem() : void
+Exibe(in xmlDoc : XMLDocument) : void
+Temporizador() : void

+TxtToXmlSchema() : void
+DsToXml(in dsConfiguracao : DataSet) : XMLDocument
+Criptografa(in xml : string) : string
+Decriptografa(in xml : string) : string
+GerarLog(in strAcao : string, in strHora : string)
+BuscaMensagem(in xmlDocAtivo : XMLDocument) : bool

Temporizador::Temporizador
+IniciaOperacao() : void
+EnviaDados(in EnviaXML : XMLDocument) : bool
+RecebeValoresXML() : void
+ValidaDia() : void
+ValidaMes() : void
+ValidaAno() : void
+ExecutaProcesso() : bool

CapturaDados::CapturaDados
+CapturaDadosPC() : string[]
+CapturaDadosECF(in strNomeArquivo : string, in intTipoLeitura : int, in strDataInicial : string, in strDataFinal : string) : XMLDocument
+LEXml() : DataSet

Sistema::CriptografaClass
+Encrypt(in plainText : string) : string
+Encrypt(in plainTextBytes : byte[]) : string
+EncryptToBytes(in plainText : string) : byte[]
+EncryptToBytes(in plainTextBytes : byte[]) : byte[]
+Decrypt(in cipherText : string) : string
+Decrypt(in cipherTextBytes : byte[]) : string
+DecryptToBytes(in cipherText : string) : byte[]
+DecryptToBytes(in cipherTextBytes : byte[]) : byte[]
+AddSalt(in plainTextBytes : byte[]) : byte[]
+GenerateSalt() : byte[]
+GenerateRandomNumber(in minValue : int, in maxValue : int) : int

Figura 28 – Diagrama de classe – agente

Após ter feito a conexão com a DLL da DataRegis e ter pedido a leitura desejada, a
classe CapturaDados aciona o método LEXml que transforma as informações presentes no
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arquivo texto para o formato XML. Essa transformação é feita na memória do PC e gravada
no disco rígido após a criptografia dos dados.

No caso do ECF da Daruma, a DLL fornece os resultados da captura à medida que
eles são solicitados. Para obter as informações, a classe CapturaDados informa à DLL
Daruma a função desejada e a variável de retorno, pois são aproveitadas as funções existentes
na DLL padrão da empresa. Uma vez que as variáveis estejam na memória, o arquivo XML é
montado e criptografado, sendo então gravado no disco rígido do microcomputador onde
permanece até o momento do envio para o gerente. Exemplos de funções disponibilizadas
pela DLL da Daruma:
•

Daruma_FI_NumeroSerie(Str_Informacao) informa o número de série do equipamento.

•

Daruma_FI_VersaoFirmware(Str_Informacao) retorna a versão do software básico da

impressora.
•

Daruma_FI_GrandeTotal(Str_Informacao)

retorna o valor do grande total ou

totalizador geral (GT). Ele expressa o somatório das vendas brutas feitas com o auxílio do
ECF até o momento da leitura, é a soma do valor gravado na Memória Fiscal mais o valor
acumulado no Totalizador de Venda Bruta Diária ou total registrada até o momento da
leitura.

A cada vez que é executada leitura do tipo redução Z (RZ), convencionou-se, somente
para efeito do piloto do sistema, que seriam coletados algumas informações sobre a
configuração do microcomputador onde o agente está instalado. A coleta foi feita usando
recursos do WMI disponibilizados pelo framework .NET. Para exemplificar, vide a seguir
trecho de código da classe CapturaDados, em C#, referente ao método CapturaDadosPC.

using System.Management;
using System.Runtime.InteropServices;
public class classCapturaDados
{
private ManagementObjectSearcher search;
private ManagementObjectSearcher search2;
public string[] CapturaDadosPC()
{
DadosPc = new string[100];
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search = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM
Win32_ComputerSystem");
foreach(ManagementObject info in search.Get())
{
DadosPc[0] = "Modelo: " + info["model"].ToString();
DadosPc[1] = "Tipo do Sistema: " +
info["systemtype"].ToString();
DadosPc[2] = "Total de memoria Fisica: " +
info["totalphysicalmemory"].ToString();
}
search2 = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM
Win32_OperatingSystem");
foreach(ManagementObject info2 in search2.Get())
{
DadosPc[3] = "Nome: " + info2["name"].ToString();
DadosPc[4] = "Versão: " + info2["version"].ToString();
DadosPc[5] = "Nome do computador: " +
info2["csname"].ToString();
DadosPc[6] = "Diretorio do Windows: " +
info2["windowsdirectory"].ToString();
}
return DadosPc;
}
}

O namespace System.Management é o modelo de objeto para elementos de
gerenciamento no framework .NET. Esse namespace integra serviços de gerenciamento às
aplicações do framework .NET e fornece aos desenvolvedores uma série de classes. Através
delas, as aplicações .NET podem acessar e manipular informações de gerenciamento de
qualquer fonte. (MICROSOFT, 2005b)

6.4.3 Diagrama de seqüência – agente

No diagrama de seqüência da figura 29, pode-se observar a troca de mensagens entre
os diversos objetos num fluxo de eventos que têm início na captura, transformação e
criptografia dos dados contidos na memória do ECF até seu envio e recepção no lado do
gerente.
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O arquivo com os dados coletados pelo agente é enviado para o Web service WSSefaz,
objeto objWsSefaz, que encaminha-o para o objeto da camada de negócios (BS) para
tratamento e armazenamento pelo objeto objDsAgente.

ServicoWindows

UIMensagem

objTemporizador

objBSSistema

objCapturaDados

objWsSefaz

objBSAgente

objDsAgente

Inicia Tela
IniciaOperacao:=IniciaOperacao()

RecebeValoresXML:=RecebeValoresXML()
CapturaDadosECF:=CapturaDadosECF(strNomeArquivo, intTipoLeitura, strDataInicial, strDataFinal)

LEXml:=LEXml()

CapturaDadosPC:=CapturaDadosPC()
Criptografa:=Criptografa(xml)

Retorna XML Criptografado
Retorna

ExecutaProcesso:=ExecutaProcesso()

EnviaDados:=EnviaDados(EnviaXML)
DadosECF:=DadosECF(xml)
RecebeDadosECF:=RecebeDadosECF(strNomeArquivo, strNumSerie, strCaminho)
RecebeDadosECF

Retona Xml
Retorna xml
Retorna xml

IniciaOperacao

Figura 29 – Diagrama de seqüência – agente – captura e envia dados
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6.5 Gerente

O objetivo deste trabalho não é desenvolver o aplicativo gerente, altamente complexo
e repleto de detalhes. No entanto, para poder demonstrar as funcionalidades do agente, foi
desenvolvido, durante a prova de conceito, uma pequena parte do gerente. As prioridades
foram os recursos de recepção, decodificação e armazenamento dos dados coletados pelo
agente. Foram incluídos, também, recursos para que o administrador do sistema possa inserir
dados de configuração do agente.
Comparando a solução de gerente implementada com o modelo de aplicação descrito
no item 6.2 deste capítulo, pode-se notar que ela possui as camadas ali mostradas, desde a
interface com o usuário (UI) até a camada de dados (DS).
A seguir serão descritos detalhes da implementação do gerente, com a ajuda de
gráficos da UML, começando pela descrição do modelo de entidade relacionamento (MER).

6.5.1 Modelo entidade relacionamento

O modelo entidade relacionamento (MER) do piloto do sistema de gerenciamento de
ECF, figura 30 gerada na ferramenta Visio da Microsoft, apresenta as entidades e os
relacionamentos existentes.
A partir da modelagem, foram obtidas onze tabelas que contêm os dados que suportam
a aplicação desenvolvida.
Devido à padronização adotada no CTX, a maioria das tabelas possui campos para
registrar o usuário que fez a inclusão (intUserInsert) ou a atualização (intUserUpdate) do
registro, assim como a data da inclusão (datInsert) ou da atualização (datUpdate) do
mesmo. O campo strFlagRow, presente em algumas tabelas, é utilizado para fazer a exclusão
lógica do registro. Por convenção todo registro com strFlagRow igual a “D” é considerado
como apagado.
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tblConfiguracao
PK

PK

intConfiguracaoID
intUserInsert
intUserUpdate
datInsert
datUpdate
strFlagRow

tblTipoAcao
intTipoAcaoID
strTipoAcao

tblTempo

tblInscricaoEstadual
PK

intInscricaoEstadualID

intTempoID

PK

intGrupoConfiguracaoID

FK1

FK2
FK1

datHora
intTipoAcaoID
intConfiguracaoID

intConfiguracaoID
strNomeGrupo

strIE
strNomeContribuinte
strCnpj
strEndereco
intUserInsert
intUserUpdate
datUpdate
datInsert
strFlagRow
strNumero
strMunicipio

tblECF

tblIE_ECF

tblSistema
PK

intSistemaID
strDescricaoSistema
intUserInsert
intUserUpdate
datInsert
datUpdate
strFlagRow

tblGrupoConfiguracao

PK

PK,FK1
PK,FK2

PK

intECFID

FK1

strNumSerie
strTipo
strMarca
strModelo
strVersaoSB
intUserInsert
intUserUpdate
datInsert
datUpdate
strFlagRow
intGrupoConfiguracaoID

intUserInsert
intUserUpdate
datInsert
datUpdate
strFlagRow

intGrupoSistemaID
intSistemaID
intUserInsert
intUserUpdate
datInsert
datUpdate
strFlagRow

PK

intUsuarioID

FK1

strSenha
strLogin
intGrupoSistemaID

strDescricaoTipo

tblHistorico
PK

intHistoricoID

FK2

intTipoID
datInsert
datUpdate
strFlagRow
strObservacao
intECFID

FK1

FK1

intTipoID

intECFID
intinscricaoEstadualID

tblGrupoSistema
PK

tblTipo
PK

tblUsuario

Figura 30 – MER – piloto do sistema

tblLeituras
PK

intLeituraID

FK1

strNomeArquivo
strCaminho
datUpdate
datInsert
strFlagRow
intECFID
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O Quadro 9 apresenta, de forma resumida, a relação das tabelas existentes no piloto do
sistema de gerenciamento de ECF, todas elas controladas pelo gerente, e as informações
armazenadas.

Tabela
ECF

Informação armazenada
Dados do ECF, como por exemplo, tipo (IF, MR ou PDV), marca, modelo
e versão do software básico. Contém também o id do grupo de
configuração ao qual o ECF pertence. Sua chave primária é o intECFID,
gerada automaticamente pelo SGBD.
A localização, no disco rígido, de leituras recebidas de um determinado
Leitura
ECF, definido pela chave estrangeira intECFID.
Grupo de
O nome do grupo de configuração e as chaves de ligação com as tabelas
Configuração
ECF e configuração.
Configuração
O id das configurações existentes.
A hora de um determinado evento e as chaves de ligação com as tabelas
Tempo
TipoAção e Configuração.
Tipo de Ação
O id e o nome de um determinado tipo de ação.
Inscrição Estadual Dados do contribuinte, como por exemplo, seu nome e número de
Inscrição Estadual, endereço e número de CNPJ. Sua chave primária é o
intInscriçãoEstadualID gerada automaticamente pelo SGBD.
IE_ECF
Tabela de ligação entre a Inscrição Estadual e o ECF.
Descrição do tipo de usuário permitido pelo sistema, no caso
Sistema
administrador e usuário. A chave primária que identifica o tipo de usuário
é o intSistemaID gerado pelo SGBD.
Grupo Sistema
Define os grupos de usuários permitidos pelo sistema.
Dados dos usuários existentes e a chave estrangeira do grupo a que
Usuário
pertence.
Quadro 9 – Relação de tabelas do piloto do sistema.

6.5.2 Casos de uso – gerente

No caso do gerente existem dois atores interagindo com o sistema, um operador que
faz as consultas, aqui chamado simplesmente de usuário, e o administrador, responsável por
inserir os dados de configuração do agente. Dois processos, independentes de ação do
operador, são responsáveis por receber e validar os arquivos XML enviados pelo agente.
O piloto do gerente não contempla a confecção de interfaces para cadastramento de
contribuintes (IE) e de ECF, funções cumpridas por sistemas existentes na Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo. A criação de grupos de dispositivos e a inserção de
contribuintes nos grupos não foram contemplados por não serem atividades críticas e para
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simplificar a montagem do piloto. Para efeito de testes esses dados foram inseridos
diretamente no banco de dados.

Sistema de gerenciamento de ECF

Decriptografa
arquivo XML
«uses»

Valida XML

Altera dados
configuração

«uses»

Acesso

Administrador
«uses»

Consulta dados

Usuario

Figura 31 – Caso de uso – gerente

No quadro 10, apresentado a seguir, breve descrição do caso de uso gerente mostrando
o procedimento de recepção, validação, criação e envio do XML de configuração, além da
decodificação e armazenamento de informações recebidas do agente.
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Nome do Caso de Uso

Sistema de gerenciamento de ECF (Gerente).

Descrição

Demonstra o procedimento de recepção e validação dos
arquivos XML enviados pelo agente.

Valida XML:
1. Recebe do agente o arquivo XML com os dados
capturados do ECF e do PC, criptografados.
2. Valida o arquivo XML.

Interação entre os
processos do Gerente

3. Verifica se foi feita alteração nos dados de configuração
do agente que trabalha com o ECF.
3.1. Caso exista alteração, cria arquivo XML com os novos
dados de configuração e envia como retorno do método.
Decriptografa arquivo:
1. Decriptografa o arquivo XML recebido e salva no sistema
de arquivos do servidor.

2. Sistema insere, no banco de dados, registro com dados do
arquivo recebido.
Quadro 10 – Descrição do caso de uso do gerente – processos

No quadro 11, são apresentadas as interações entre os dois tipos de usuários existentes
e o aplicativo gerente.
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Nome do Caso de Uso

Sistema de gerenciamento de ECF (Gerente).

Descrição

Demonstra o processo de recepção dos arquivos XML e
visualização (consulta) das leituras do ECF, assim como das
alterações nas configurações dos agentes pelo administrador.

Pré- condição
1°Ator Envolvido

Administrador ou usuário devem estar logados no sistema.
Administrador
1. Sistema apresenta tela com as opções de grupos de
configuração disponíveis.
2. Administrador seleciona o grupo que deseja alterar.

Interação entre Ator e
Sistema

3. Sistema apresenta tela com as opções para alteração,
exclusão e inclusão de configurações do arquivo de
configuração para determinado grupo.
4. Administrador escolhe a opção desejada e realiza possível
ação na configuração.
5. Sistema atualiza os dados e grava possível alteração,
inclusão ou exclusão.

2°Ator Envolvido

Usuário
1. Sistema apresenta tela de pesquisa de empresas do
comércio varejista por Inscrição Estadual (I.E.).
2. Usuário insere a I.E. que deseja pesquisar.
3. Sistema apresenta tela com todos os ECF cadastrados, de
uma determinada empresa.
4. Usuário escolhe determinado ECF.

Interação entre Ator e
Sistema

5. Sistema apresenta tela com os dados do ECF escolhido
pelo usuário e a opção para verificação de suas leituras.
6. Caso o usuário opte por verificar leituras, o sistema
apresenta tela com todas as leituras realizadas para aquele
ECF.
7. Usuário escolhe uma das leituras da lista apresentada.
8. Sistema apresenta os dados da leitura escolhida.

Quadro 11 – Descrição do caso de uso do gerente – atores
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6.5.3 Diagrama de classes e de seqüência – gerente

Quando do desenvolvimento do gerente, foram implementadas as classes mostradas no
diagrama de classes da figura 33. Sob o ponto de vista desse diagrama de classes e dos
diagramas de seqüência das figuras 34 e 37, serão apresentadas, a seguir, parte da seqüência
de funcionamento do gerente.

Conforme pode-se notar pelo diagrama de classes foram construídas telas para login
(User Interface login) ligada ao UIPCLogin, configuração ligada ao UIPCConfiguracao, além
de telas de consulta a IE, ECF e dados de ECF ligadas ao UIPCConsulta. Todas elas
interagem com o sistema através da Web Servive WSSefaz.
Além das classes das camadas UI, UIPC e WS, o diagrama mostra as classes das
camadas de negócios (BS) e de dados (DS).

No piloto do sistema, coube ao administrador, através da tela de configuração, vide
figura 32, inserir os dados de configuração a serem utilizado por um grupo. Convencionou-se
que o administrador poderia criar grupos de configuração, atuando diretamente no banco de
dados na tabela de mesmo nome. Para cada ECF inserido no sistema, seria definido o grupo
de configuração a que pertence, dessa forma, determinando o tipo e o horário das leituras por
ele efetuado.

Figura 32 – Tela de configuração do grupo “Farmácias”
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UI::Configuracao

UI::ConsultaDadosPesquisaECF

UI::ConsultaIE

UI::PesquisaECF

UI::Login

UIPC::UIPCConsulta
UIPC::UIPCConfiguracao

+ConsultaIE(in strIE : string) : DataSet
+ConsultaLeitura(in intECFID : int) : DataSet

+BuscaConfiguracao(in intGrupo : int) : DataSet
+CadastraConfiguracao(in RecebeDS : DataSet) : bool
+BuscaGrupoConfiguracao() : DataSet
+BuscaTipoAcao() : DataSet
+BuscaConfiguracaoTempoAcao(in intConfig : int) : DataSet

UIPC::UIPCLogin
+Login(in strUsuario : string, in strSenha : string) : DataSet

WS::WSSefaz
+DadosECF(in xml : XMLDocument) : XMLDocument
+BuscaConfiguracao(in intGrupo : int) : DataSet
+BuscaConfiguracaoTempoAcao(in intConfig : int) : DataSet
+BuscaGrupoConfiguracao() : DataSet
+BuscaTipoAcao() : DataSet
+CadastraConfiguracao(in dsRecebe : DataSet) : bool
+ConsultaIE(in strIE : string) : DataSet
+Login(in strUsuario : string, in strSenha : string) : DataSet
+ConsultaLeitura(in intECFID : int) : DataSet

BS::BSConfiguracao
BS::BSSistema
BS::BSConsulta
+ConsultaIE(in strIE : string) : DataSet
+ConsultaLeitura(in intECFID : int) : DataSet

+BuscaConfiguracao(in intGrupoConfiguracaoID : int) : DataSet
+CadastraConfiguracao(in RecebeDS : DataSet) : bool
+BuscaGrupoConfiguracao() : DataSet
+BuscaTipoAcao() : DataSet
+BuscaConfiguracaoTipoAcao(in intConfig : int) : DataSet

+Criptografa(in xml : string) : string
+Decriptografa(in xml : string) : string

BS::Login

BS::BSAgente

+Login(in strUsuario : string, in strSenha : string) : DataSet

+RecebeDadosECF(in EnviaDS : XMLDocument) : XMLDocument

DS::DSConsulta
+ConsultaIE(in strIE : string) : DataSet
+ConsultaLeitura(in intECFID : int) : DataSet

DS::Login
+Login(in strUsuario : string, in strSenha : string) : DataSet
DS::DSConfiguracao
+InseriConfiguracao(in strConfig : string[]) : bool
+AtualizaConfiguracao(in strConfig : string[]) : bool
+ConsultaConfiguracao(in intGrupoConfiguracaoID : int) : DataSet
+ConsultaGrupoConfiguracao() : DataSet
+ConsultaTipoAcao() : DataSet
+ConsultaConfiguracaoTempoAcao(in intConfig : int) : DataSet
DS::DSAgente
+RecebeDadosECF(in strNomeArquivo : string, in strNumSerie : string, in strCaminho : string) : DataSet

Figura 33 – Diagrama de classe – gerente

O diagrama de seqüência da figura 34 mostra as interações entre os objetos e as
mensagens trocadas durante o procedimento de alteração de configuração de um grupo
existente. O primeiro passo é descobrir os grupos de configuração existentes, o que é feito
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com o método BuscaGrupoConfiguracao; o segundo passo é descobrir os tipos de ações
cadastradas e o último, o cadastro de um horário para o tipo de ação e grupo escolhido.
Cada vez que o administrador alterar os dados de configuração, eles devem ser
repassados para o agente, o que ocorrerá tãologo o agente contate o gerente.

objUIConfiguracao

objWSConfiguracao

objUIPCConfiguracao

objBSConfiguracao

objDSConfiguracao

Administrador

BuscaGrupoConfiguracao:=BuscaGrupoConfiguracao()
BuscaGrupoConfiguracao:=BuscaGrupoConfiguracao()
BuscaGrupoConfiguracao:=BuscaGrupoConfiguracao()
ConsultaGrupoConfiguracao:=ConsultaGrupoConfiguracao()
Retorna DataSet
Retorna DataSet
Retorna DataSet
Retorna DataSet

BuscaTipoAcao:=BuscaTipoAcao()
BuscaTipoAcao:=BuscaTipoAcao()
BuscaTipoAcao:=BuscaTipoAcao()
ConsultaTipoAcao:=ConsultaTipoAcao()
Retorna DataSet
Retorna DataSet
Retorna DataSet
Retorna DataSet

Insere e Altera as configurações
CadastraConfiguracao
CadastraConfiguracao:=CadastraConfiguracao(dsRecebe)
CadastraConfiguracao:=CadastraConfiguracao(RecebeDS)
InseriConfiguracao:=InseriConfiguracao(strConfig)
AtualizaConfiguracao:=AtualizaConfiguracao(strConfig)
Retorna True or False
Retorna True or False
Retorna True or False
Retorna True or False

Figura 34 – Diagrama de seqüência – gerente – alteração de configuração de grupo
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Segue abaixo exemplo do arquivo XML de configuração, enviado do gerente para o
agente. O valor do rótulo (tag) <atualiza> igual a TRUE indica ao agente que ele deve
analisar o arquivo de configuração e carregar os novos parâmetros de leitura e transmissão. Os
rótulos <LX>, <RZ> e <TR> indicam respectivamente as horas de captura da leitura X, da
Redução Z e o horário de transmissão. O rótulo <URL> indica a URL do gerente, para onde os
dados do agente deverão ser enviados.

<XMLECF>
<Atualiza>TRUE</Atualiza>
<NumSerie>010373</NumSerie>
<intECFId>1010M</intECFId>
<LX>
<hora>11:50</hora>
</LX>
<RZ>
<hora>15:53</hora>
</RZ>
<TR>
<hora>11:55</hora>
</TR>
<URL>http://200.18.107.60/WSSefaz.asmx</URL>
</XMLECF>

O diagrama de seqüência da figura pp apresenta as interações entre os objetos e as
mensagens trocadas durante o procedimento de consulta às leituras de um ECF pertencente a
um contribuinte, identificado pela Inscrição Estadual (IE).

A figura 35 apresenta a tela onde o usuário insere a IE que deseja pesquisar e a tela de
resposta com os ECF que o contribuinte possui em seu estabelecimento, conforme conta da
primeira parte do diagrama de seqüência da figura 37.
Ao escolher um dos ECF listados, o sistema apresenta a tela com as informações do
equipamento escolhido e se o usuário desejar, ao pressionar o botão “ver leitura”, exibe a lista
de leitura do emissor de cupom fiscal, vide figura 36.
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Figura 35 – Tela de consulta a IE e a seus ECF

Figura 36 – Tela de consulta – dados e leituras de ECF
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objUIConsulta

objUIPCConsulta

objWSConsulta

objBSConsulta

objDSConsulta

Usuário
Consulta

ConsultaIE:=ConsultaIE(strIE)
ConsultaIE:=ConsultaIE(strIE)
ConsultaIE:=ConsultaIE(strIE)
ConsultaIE:=ConsultaIE(strIE)
retornaDataSet
retornaDataSet
retornaDataSet
retornaDataSet

Escolhe um ECF
ConsultaLeitura:=ConsultaLeitura(intECFID)
ConsultaLeitura:=ConsultaLeitura(intECFID)
ConsultaLeitura:=ConsultaLeitura(intECFID)
ConsultaLeitura:=ConsultaLeitura(intECFID)
retornaDataSet
retornaDataSet
retornaDataSet
retornaDataSet

Clica em Ver Leituras

Popula DropDownList

Seleciona uma Leitura, passando o caminho do arquivo xml

Lê xml do arquivo e mostra na tela

Figura 37 – Diagrama de seqüência – gerente – consulta
Finalizando a seqüência de eventos mostrada no diagrama da figura 37, caso o usuário
escolha um dos arquivos listados, o sistema apresenta a tela com os dados provenientes da
leitura da memória do ECF, contidos no arquivo escolhido, conforme figura 38. A data e a
hora da tela referem-se à gravação do software básico (SB).
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Figura 38 – Tela de consulta – dados capturados da memória do ECF

6.6 Testes de utilização do sistema

Para concluir a prova de conceito, foram feitos testes envolvendo equipamentos de
duas marcas de ECF: DataRegis e Daruma. Os dois emissores de cupom fiscal oferecem o
mesmo tipo de recursos, pois atendem ao Convênio ICMS 156/94 com as alterações do
Convênio 65/98. Os emissores que atendem à legislação citada correspondem à maior parte
dos equipamentos em uso no Estado de São Paulo, conforme exposto no capítulo 3 deste
trabalho.

6.6.1 Testes com o ECF da DataRegis

No ECF da DataRegis, modelo 300–EP, foram feitos testes de leitura de redução Z
(RZ) envolvendo vendas passadas, isto é, vendas executadas em data anterior. Esse é um teste
importante, pois um ECF armazena, no mínimo, dados referentes a 1825 RZ. Como esses
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dados nunca são apagados é possível para a Secretaria da Fazenda recuperar as vendas de um
determinado dia ou período de dias, em caso de dúvidas. É importante ressaltar que todos os
dados mostrados nas leituras incluídas neste trabalho são fictícios e os equipamentos
utilizados foram fornecidos diretamente pelos respectivos fabricantes.
Foram testadas duas versões da classe CapturaDados, uma para cada marca de ECF.
No caso da DataRegis, a DLL gerava um arquivo texto que fica armazenado por alguns
segundos no disco rígido do equipamento, sendo em seguida lido e transformado em XML.

Abaixo um exemplo de arquivo texto gerado pela DLL da DataRegis contendo dados
do ECF, referentes às vendas do dia 19 de julho de 2004. Os trechos em negrito foram
inseridos posteriormente para facilitar a visualização. Nesse exemplo, encontram-se registros
do tipo E01 (que mostra dados de identificação do ECF), do tipo E02 (com dados de
identificação do contribuinte atual), E04 (com dados de contribuintes anteriores – conforme
explicado no capítulo 3 um ECF pode ser utilizado por diversos contribuintes, um de cada vez
), do tipo E11 (com a posição atual dos contadores e totalizadores), E12 (com a relação de
reduções Z contida no arquivo) e E13 (com detalhes da RZ).
E01010373 ECF-IF DATAREGIS ECF IF 300-EP
01.05
000000000000000017132338000057730MF
E02010373 ECF IF 300-EP 71323380000577 664016793114 SUPERMERCADO GIMENES LTDA.
RUA
LUIZA MARIA TOGNON PERTICARRARI, 654
SERTAOZINHO - SP
2004020610500000000800000000000014440002
E04010373 ECF IF 300-EP 01200402061600000000000000000011111111111111000001000000000000530000
E04010373 ECF IF 300-EP 02200402061050007132338000057700664016793114000008000000000000144400
E11010373 ECF IF 300-EP
000025000010000114000000000000000000000000000000000000000000000000000000144400
E12010373 ECF IF 300-EP 001000020000000000000200407192004071909540000000000000300
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020NaoFi0000000000000
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020DescI0000000000000
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020AcrIC0000000000100
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020CancI0000000000000
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020DescI0000000000000
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020AcrIS0000000000000
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020CancI0000000000000
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020T07000000000000000
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020T18000000000000000
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020T12000000000000000
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020T25000000000000000
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020I
0000000000000
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020F
0000000000000
E13010373 ECF IF 300-EP 01000020N
0000000000300

Um arquivo com os mesmos tipos de dados mas com o conteúdo de duas RZ, referente
a dois dias de trabalho, tem tamanho aproximado de 3 kB. Numa coleta de testes eram feitas,
além dessas duas RZ, uma LX e uma coleta de dados do PC, antes da transmissão. O tamanho
final do arquivo, depois de criptografado, continha por volta de 13 kB. Atingido o tempo de
leitura a DLL DataRegis era acionada e demorava por volta de um minuto para gerar o
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arquivo texto. Esse tempo é muito alto para a operação, pois caso coincida com a necessidade
de efetuar uma venda, pode atrapalhar o uso normal do equipamento.
O tempo de geração do arquivo era o mesmo, tanto para a captura de uma leitura X,
que não exige uma pesquisa para a leitura da memória fiscal, quanto para a redução Z.

Concluída a geração do arquivo e sua leitura para a memória, dele são retirados, a
partir do conhecimento do que representam os valores em cada posição num determinado tipo
de registro, apenas os dados de interesse do sistema para posterior transformação para o
fomato XML. Segue abaixo parte do arquivo texto já transformado para o formato XML. Nele
aparecem novamente os registros do tipo E01, E02 e E11.

- <XmlDadosECF>
- <E01>
<Descricao_Elemento>Identificação do ECF</Descricao_Elemento>
<Tipo_do_Registrador>E01</Tipo_do_Registrador>
<Numero_de_Fabricacao>010373</Numero_de_Fabricacao>
<MF_Adcional />
<Tipo_ECF>ECF-IF</Tipo_ECF>
<Marca>DATAREGIS</Marca>
<Modelo>ECF IF 300-EP</Modelo>
<Versao_SB>01.05</Versao_SB>
<Data_Gravacao_SB>00000000</Data_Gravacao_SB>
<Hora_Gravacao_SB>000000</Hora_Gravacao_SB>
<Numero_Sequencial_ECF>001</Numero_Sequencial_ECF>
<CNPJ_Usuario>71323380000577</CNPJ_Usuario>
<Casas_Decimais_Quantidade>3</Casas_Decimais_Quantidade>
<Casas_Decimais_Valor_Unitario>0</Casas_Decimais_Valor_Unitario>
<Comando_Geracao>MF</Comando_Geracao>
</E01>
- <E02>
<Descricao_Elemento>Identificação do contribuinte
atual</Descricao_Elemento>
<Inscricao_Estadual>664016793114</Inscricao_Estadual>
<Nome_Contribuinte>SUPERMERCADO GIMENES
LTDA.</Nome_Contribuinte>
<Endereco>RUA LUIZA MARIA TOGNON PERTICARRARI, 654
SERTAOZINHO - SP</Endereco>
<Data_Cadastro>20040206</Data_Cadastro>
<Hora_Cadastro>105000</Hora_Cadastro>
<CRO>000008</CRO>
<GT>000000000000144400</GT>
<Nome_Usuario>02</Nome_Usuario>
</E02>
- <E11>
<Descricao_Elemento>Posição atual de contadores e
totalizadores</Descricao_Elemento>
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<CRZ>000010</CRZ>
<CRO>000008</CRO>
<COO>000114</COO>
<CNF>000000</CNF>
<CCF>000000</CCF>
<GT>000000000000144400</GT>
</E11>
</XmlDadosECF>

Após sua transformação para XML, o arquivo é criptografado antes de ser novamente
gravado no disco rígido. Neste ponto o arquivo texto já poderia ser apagado, mas isto não foi
feito para melhor poder acompanhar os testes. Na segunda leitura para o mesmo ECF, antes
da transmissão, o arquivo criptografado é lido e o agente acrescenta no seu final o novo trecho
criptografado. O processo de transformação do arquivo texto para XML e posterior
criptografia demora menos de um minuto, elevando o tempo total do ciclo da coleta até a
gravação do arquivo criptografado para menos de dois minutos. Somente após a transmissão e
de haver recebido o retorno do gerente o arquivo criptografado é apagado pelo agente. Veja
adiante exemplo com trecho de arquivo criptografado, pronto para ser enviado do agente para
o gerente.

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
- <XmlCriptografado>
- <Criptografado>
<Dados>IxV5UizqKyDMcYBQlnmCp2DDYUGRBeLYYi9oTIXBuU
/QGfESwSGpImsxRWJ7guW/WuDYKuhs7HZfBy4j6HIuhKv9gc
Sc6Lxj2aoHZPncUFC7vhrmjKnLIFmaxWpmp7ZfIM4s17thHw2
1z6CJ1voXuHS2ygtAF3rSNmBLfsbLGwWykHAUkFyZgNT/……
1KSWoX57Z/9pP5SXA3qsBYnKXeINTusWb2LJkTpkNZ7jbC4ol
W80GCeipl/EsbJsiPjb7lzBrCUYFtbp9HQHHFObTPwM7yYgLFai
ufdTuQILHd29FfuqX8zaCUAdJPjber61lAI9WmCUogr0tGP+LoY
EjTCggCDgDVTOEXJ56f8ePWlEnbPMbTNRuD</Dados>
<Leitura>LX</Leitura>
</Criptografado>
- <Criptografado>
<Dados>WXa5PQZ+yzJSoZlKyt5d3WI6L+oAriG96qli2lx7M8n3
gviOl9jnPPq2GLMqzVwVgPE7rvJ8yR0zhfMy9Z3VoN70rEUpxtS
id5Ochy2dPU33aAvNEu+wk6Gb2QxznT3ldVGYTcPREvzaKQgP.
............P4FQw47SG0SeXTc15u6SC7P1CFavEpuDAKYd1B/VO
WdsjfcbHp94oVF6Ls30ZqDwgOKJQB1/gkUw99CPENerqPc//5
5b1NE9lp9iEAgWX6jbZNpJVDxtf/D3CBONqdTdLrnqa+QewgoI
CIf/qerVnMO7wLVNVyoUROs6c</Dados>
<Leitura>RZ</Leitura>
</Criptografado>
</XmlCriptografado>
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Como dito anteriormente, para cada redução Z convencionou-se que seria feita uma
coleta de dados do PC, por essa razão os dados do microcomputador estão criptografados na
seqüência dos dados da RZ. Dessa forma garantia-se os dados de uma determinada data de
venda e do equipamento ao qual o ECF está conectado no momento da captura dos dados. Na
versão final do sistema é importante que o agente possa efetuar diversas leituras dos dados de
configuração do microcomputador ao longo do dia, que serviriam para comparação com os
dados previamente armazenados em memória, sendo transmitidas para o gerente somente as
discrepâncias encontradas. Vide abaixo trecho de arquivo XML contendo os dados de
configuração coletados no PC.

<DadosPC>
<Modelo>Modelo: Evo D300</Modelo>
<Tipo_Sistema>Tipo do Sistema: X86-based PC</Tipo_Sistema>
<Total_Espaco_Fisico_Memoria>Total de memoria Fisica:
670482432</Total_Espaco_Fisico_Memoria>
<Nome>Nome: Microsoft Windows XP
Professional|C:\WINDOWS|\Device\Harddisk0\Partition1</N
ome>
<Versao>Versão: 5.1.2600</Versao>
<Csname>Nome do computador: XML-605</Csname>
<Diretorio_Windows>Diretorio do Windows:
C:\WINDOWS</Diretorio_Windows>
</DadosPC>

No gerente os dados XML são transformados antes de sua apresentação na tela do
sistema. Vide figura 39 com tela de dados de configuração do microcomputador.

Figura 39 – Tela com dados de configuração do microcomputador
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6.6.2 Testes com o ECF da Daruma

No ECF da Daruma, modelo FS345, foram feitos testes de leitura de dados
diretamente da memória fiscal e de trabalho do equipamento, sem a geração de um arquivo
texto intermediário.
Nessa bateria de testes utilizou-se um aplicativo que permite a geração de cupons
fiscais de vendas. Com esse recurso o resultado da leitura X é alterado ao longo do dia
refletindo as inclusões dos valores de vendas contidos nos cupons. Vide figura 40 e 41 com
telas do aplicativo de vendas do ECF Daruma.

Figura 40 – Tela do aplicativo de vendas do ECF Daruma

Figura 41 – Tela do aplicativo de vendas – ECF Daruma – vendendo um item

136

Figura 42 – Cupons fiscais e leitura X emitidos pelo ECF Daruma
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Na figura 42 observa-se os cupons 50 e 51, número do COO, nos valores de R$ 10,76
e R$ 381,50 respectivamente, gerados durante os testes do aplicativo. A soma desses dois
valores, R$ 392,26, aparece na linha “venda bruta diária” da leitura X emitida logo após as
duas vendas, conforme se pode observar na LX contida no lado direito da mesma figura.
Após uma seqüência de emissão de cupons de venda, era feito teste de captura de
leitura X. No dia a dia do funcionamento do sistema esse é um teste importante pois, a coleta
da posição dos contadores em diversos horários do dia, através da leitura X, quando
comparados com a redução Z no dia seguinte, ajuda na detecção da fraude de alteração da
memória de trabalho, conforme explicado no capítulo 4 deste trabalho.
Como parte dos testes, no dia seguinte, foi emitida uma
redução Z para verificar a influência das vendas do dia
anterior. A impressão dos resultados foi feita para ter-se
um termo de comparação, entre o que é transmitido e o
conteúdo da memória do ECF, uma vez que só foi possível
a verificação do resultado das capturas quando o arquivo já
estava em poder do gerente. Na opção DataRegis essa
comparação foi mais fácil pois a DLL gerou um arquivo
texto com o resultado da leitura.
Na redução Z da figura ao lado, que tem o COO número 54
e foi emitida no dia 09/12/2005, observa-se que as vendas
brutas do dia anterior foram de R$ 3.112,26, refletindo os
cupons emitidos naquele dia.
Na redução Z nota-se também as colunas de totalizadores
parciais tributados, mostrando os valores das vendas do dia
anterior, aliquota por aliquota.
A transmissão diária do conteúdo desse documento para a
Secretaria da Fazenda permitirá ao fisco acompanhar com
exatidão o andamento das vendas feitas dia a dia no
comércio varejista.
A transferência de dados entre o agente e o gerente, onde é
executado o Web Service denominado WSSefaz, utiliza o
protocolo HTTP, método POST, conforme figura 43.
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Figura 43 – Tela com conteúdo de pacotes trocados entre o agente e o gerente.

Figura 44 – Tela com conteúdo de pacotes – body e envelope
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A troca de informações, para testes feitos em rede local, demora aproximadamente
quatro segundos, pois o pacote de dados enviado tem por volta de 13 kB e o arquivo de
configuração recebido do gerente aproximadamente 1 kB. No caso de uma conexão discada,
feita normalmente a 52.200 bps, o tempo de conexão entre o microcomputador e o provedor
de internet com certeza será muito maior que o tempo de transmissão de dados
Na figura 44 tela com o conteúdo de pacotes trocados entre o agente e o gerente onde
se evidenciam as partes de uma mensagem SOAP, tais como body e envelope.

Figura 45 – Tela com dados do ECF da Daruma e lista de leituras armazenadas
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Logo após ter sido recebido, o arquivo XML é validado, as leituras são
decriptografadas usando o algoritmo Rijndael e o arquivo XML referente a cada uma é
armazenado em pasta do sistema de arquivos do servidor, conforme descrito no quadro 10.
Na figura 45 tela do sistema com dados do ECF da Daruma e lista de leituras
mostrando o nome do arquivo XML, contendo ao final o tipo de leitura que armazena, além
da coluna com a data e hora de sua gravação.
Ao escolher um dos arquivos o conteúdo é mostrado em outra tela, conforme figura 46
com dados da redução Z de número 81 (CRZ). Para ter acesso aos dados dos totalizadores
parciais, na tela sobreposta, o usuário deve selecionar o link “detalhes”.

Figura 46 – Tela do gerente – dados do ECF da Daruma e de totalizadores parciais.

Resumindo, durante o processo de desenvolvimento dos aplicativos foram feitos testes
para detecção de erros de lógica de negócios, de programação ou de integração. Também
foram feitos testes visando avaliar as funcionalidades do agente e do gerente. Infelizmente
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testes de desempenho, com muitos agentes enviando dados para o gerente, ou muitos usuários
acessando o gerente não foram realizados, pois exigiriam testes mais completos e abrangentes
que não estavam no escopo da prova de conceito e deste trabalho.
No próximo capítulo apresentam-se em maiores detalhes as conclusões deste trabalho
e as sugestões para trabalhos futuros.
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Capítulo 7

7 Conclusões e trabalhos futuros

No capítulo anterior foram apresentados detalhes de implementação do piloto do
Sistema de Gerenciamento de ECF e dos testes efetuados durante a realização da prova de
conceito. Neste capítulo apresentam-se um sumário do trabalho, contribuição, conclusões e
sugestões para trabalhos futuros.

7.1 Sumário e contribuições

Ao longo deste trabalho procurou-se mostrar a viabilidade de empregar técnicas de
gerenciamento de redes para monitorar um dispositivo que concentra informações de vendas
no comércio varejista, o emissor de cupom fiscal (ECF).
A idéia inicial era utilizar o protocolo SNMP mas, conforme se apresentou no capítulo
2, ele possui alguns problemas, entre eles a necessidade de associação permanente entre o
agente e o gerente. Para resolver essa questão partiu-se para o uso da tecnologia XML,
relacionaram-se então as tecnologias da família XML envolvidas nesse processo e suas
vantagens. A discussão do uso das duas tecnologias em sistemas de gerenciamento de redes
pode ser considerada a primeira contribuição deste trabalho.
Uma descrição do dispositivo que se pretende monitorar, o detalhamento de seu
hardware e dos totalizadores existentes na memória fiscal ou de trabalho ocuparam o capítulo
3, juntamente com uma ampla discussão sobre o imposto ICMS e suas formas de coleta. Esse
trabalho envolveu a pesquisa da legislação existente, além de pesquisa de campo para melhor
conhecer os equipamentos. A reunião desses dados num formato acessível é outra
contribuição deste trabalho.
No capítulo 4 mostrou-se o sistema de ECF existente na Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo. Esse sistema, que faz parte do Posto Fiscal Eletrônico (PFE), é a
interface entre o contribuinte e a Secretaria quando do cadastro do equipamento que o
varejista utilizará em seu estabelecimento. A proposta do ambiente de gerenciamento, objeto
do capítulo 5, é integrar-se a esse e outros sistemas da Fazenda.
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Este trabalho contribui também ao especificar um ambiente de gerenciamento de
informações fiscais para a coleta remota de dados de ECF, mostrando no capítulo 5 as partes
do modelo proposto e as razões para a adoção de uma solução baseada em XML. E ao
desenvolver o piloto de um agente e partes de um gerente para a recepção dos dados,
conforme apresentado no capítulo 6.
Antes da montagem deste trabalho, em conversas com especialistas do negócio, era
notado um certo ceticismo com relação à possibilidade de atender a diversos tipos de
equipamentos e sistemas operacionais, o que pode ser resolvido com o uso da tecnologia
XML e a proposta de que cada fabricante forneça uma DLL que atenda aos requisitos do
agente, quando da homologação de seu produto na Secretaria da Fazenda. Outro problema
citado nessas conversas era quanto à possibilidade de captura dos dados de interesse do fisco
diretamente da memória fiscal ou de trabalho do ECF, sem a interferência de um operador, o
que este trabalho provou ser possível.
Adicionalmente este trabalho pode ser usado como ponto de partida para a montagem
de outros sistemas de gerenciamento, cita-se como exemplo o monitoramento de bombas de
gasolina, projeto em andamento na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Nesse caso
ao invés do ECF os dados seriam coletados de concentradores de informações sobre a venda
de combustíveis que são acoplados a microcomputadores, como os ECF.

7.2 Conclusões

A escolha e uso da tecnologia XML para o desenvolvimento do sistema mostrou-se
apropriado, pois é relativamente fácil encontrar mão de obra qualificada e ferramentas de
desenvolvimento que trabalhem com XML e Web Services, muitas delas de código aberto.
Vide trabalho do professor Choi que utiliza ferramentas do Projeto Apache XML. (CHOI,
2003)
O uso de XML permitiu que os arquivos transmitidos para o gerente pudessem ser
transformados facilmente e apresentados de diversas formas. Assim como, no futuro,
permitirá que os dados possam ser transferidos para outros sistemas da Fazenda, facilitando a
integração.
A captura de informações do microcomputador, com a utilização da tecnologia
WBEM-WMI, facilitou o trabalho de programação, pois a Microsoft oferece uma série de
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classes prontas no framework .NET, que demandaram pouco esforço para integração ao
restante do sistema piloto.
Nos testes realizados durante a prova de conceito notou-se que o método de captura
dos dados desenvolvido para o ECF da DataRegis, envolvendo gravação de arquivo texto
intermediário, não é tão eficiente quanto o método de captura direta da memória. O que levou
a uma mudança de rumos no projeto, com o desenvolvimento de uma segunda versão do
agente, específica para captura de dados do ECF da Daruma. Essa mudança não atingiu o
gerente pois o arquivo XML recebido era compatível com aquele gerado na versão do agente
feita para a DataRegis.
O tempo de captura, transformação para XML e criptografia dos dados, usando a
versão de captura direta dos dados, por volta de vinte e nove segundos para uma redução Z e
de dezenove segundos para uma leitura X, mostrou-se adequado e com certeza não provocará
impacto no serviço normal do ECF, mesmo porque essa captura será associada a um processo
executado em regime de baixa prioridade em relação ao registro de novos itens de venda.
O tempo de transmissão do arquivo, em rede local, de apenas dois segundos é muito
baixo. No caso de transmissão feita através de conexão discada este tempo crescerá, mas o
maior peso estará no tempo de conexão com o provedor de Internet.
Quando desenvolvido em sua totalidade, este sistema será um instrumento para a
Secretaria da Fazenda ampliar o controle sobre contribuintes de ICMS usuários de ECF-IF,
inclusive com a possibilidade de detectar alguns tipos de fraudes.

7.3 Sugestões para trabalhos futuros

O piloto do sistema de gerenciamento de ECF pode ser ampliado, com o
desenvolvimento de interfaces para cadastrar dispositivos, inscrição estadual (IE) e outras
atividades que são feitas diretamente nas tabelas do banco de dados. Além da inclusão de
novas telas, no gerente, para a apresentação dos dados em outros formatos, como por
exemplo, gráficos. Mas os desenvolvimentos feitos até o momento, com ênfase no processo
de captura e transmissão dos dados, estão dentro do escopo proposto no capítulo 1.
Como sugestão para trabalhos futuros pode-se:
•

Desenvolver a questão da segurança, no agente e no gerente, estudando outros
algoritmos e a forma de troca de chaves entre essas duas entidades.
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•

Desenvolver a parte de atualização remota do agente.

•

Desenvolver o servidor de agentes, tanto na questão relativa ao sistema
operacional, como dito no capítulo 5 uma distribuição de Linux, quanto ao
desenvolvimento de um agente de duplo papel baseado em XML para Linux.

•

Avaliar a implementação utilizando todas as funcionalidades cabíveis do protocolo
WBEM, atentando para suas formalidades.

O desenvolvimento abordou uma pequena parte do ambiente exposto no capítulo 5.
Serviu para demonstrar a viabilidade do projeto, um primeiro passo para a implantação do
sistema de gerenciamento de ECF, produto que, segundo autoridade da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, não encontra similares no mercado.
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