
Desde julho de 2015, a Secretária da Fazenda do 
Estado de São Paulo (SEFAZ/SP) vem implantan-
do, em fases, o uso do aparelho SAT (Sistema 
Autenticador e Transmissor), que substitui as 
antigas impressoras ECF’s (dependendo do prazo 
de validade das mesmas) para a emissão do 
Cupom Fiscal eletrônico ao consumidor (CF-e 
SAT). Em janeiro de 2017, a utilização do SAT 
tornou-se obrigatória para todos os comércios 
varejistas que obtiveram uma receita bruta maior 
ou igual a R$ 81.000,00 no ano de 2016.

Com a criação do SAT, a SEFAZ busca reduzir os 
erros ao enviar os dados da emissão do documen-
to fiscal, reduzir as reclamações dos contribuin-

tes, especialmente no que diz respeito ao proces-
so burocrático de lacração e conserto das antigas 
ECF’s, e o número de autuações e multas aos 
lojistas por parte dos órgãos fiscalizadores, além 
de facilitar e agilizar o acesso ao documento fiscal 
para o consumidor final.

Para a emissão do CF-e SAT, o comerciante 
precisa adquirir o aparelho SAT, uma impresso-
ra térmica de cupom, possuir acesso à inter-
net, computador com entrada USB e adquirir 
um aplicativo comercial, que é responsável por 
registrar as vendas realizadas e transmiti-las 
ao SAT para validação no portal da SEFAZ.
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Descubra nesta matéria o que é o SAT FISCAL e quais benefícios
este equipamento pode trazer ao seu comércio.

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE...

Veja fluxograma de funcionamento
do SAT FISCAL.
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O grande benefício do uso do SAT é que o comer-
ciante, ao adquirir um aplicativo comercial para 
emissão e controle das vendas, pode utilizar o 
mesmo sistema para diversas outras funcionali-
dades que apoiem a gestão e controle da opera-
ção do estabelecimento de forma integral.

Por exemplo, os aplicativos comerciais oferecidos 
pela CI Informática, além de estarem homologa-
dos para o uso com o equipamento SAT Fiscal, 
também possuem recursos detalhados para 
cadastro e gerenciamento do relacionamento 
com clientes, cadastro de produtos de acordo 
com as leis fiscais vigentes, controle de estoque 
de mercadoria, gestão de contas a pagar e a 

receber, emissão de relatórios para análise das 
vendas, margens de lucratividade, despesas, 
cobranças, tornando o dia a dia do negócio mais 
eficiente e minimizando riscos e erros. Dessa 
forma, o tempo do comerciante fica mais disponí-
vel para planejar e cuidar de temas estratégicos 
para seu negócio.

Ficou interessado em conhecer mais sobre o 
SAT e como os aplicativos comerciais podem 
lhe ajudar na gestão do seu estabelecimento? 
Entre em contato com a CI Informática e saiba 
mais! 

FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DO SAT FISCAL

AUTORIA: A CI Soluções em Tecnologia é uma empresa parceira da PLUS 
Contábil no segmento de Soluções em Automação Comercial e Sistemas de 
Gestão. Há mais de 30 anos no mercado, tem como missão oferecer produtos 
de qualidade, mantendo um bom relacionamento com colaboradores, 
fornecedores, parceiros e clientes.
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