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Obdulio Sanchez    
Graduado em Engenharia Química, Sanchez trabalhou por 24 anos no 
grupo L'Oréal nas áreas científica, industrial, marketing e comercial. 
Após sair da empresa, abriu uma perfumaria, onde percebeu que o 
treinamento dos funcionários gerava um bom retorno. Daí surgiu a idéia 
de criar a Avantti, empresa especializada em consultoria 

 

 

 

 
 

 
 
Revista Guia de Salões 
Edição n° 30 
 
A NF-e CHEGA AO SALÃO 
 

Implantada a partir de 2006 em diversos segmentos, a NF-e ( Nota Fiscal Eletônica ) chega 
aos fabricantes e distribuidores de produtos cosméticos e perfumaria em 2010. 
Você deve estar se perguntando, de que forma isso afeta o meu salão? 
 
Os dados dos fornecedores e compradores serão controlados on-line pela SEFAZ ( 
Secretaria de Fazenda ).   
O sistema é simples e eficaz: quando você faz um pedido, o computador do fornecedor 
envia um solicitação de emissão de NF-e para a SEFAZ, esta verifica eletronicamente se 
fornecedor e comprador estão com suas obrigações fiscais em dia, e emite uma 
autorização eletrônica da transação. Se tudo estiver certo, essa liberação é automática é 
fornecida em poucos segundos. 
Se houver algum impedimento, será necessário regularizar a situação antes de prosseguir. 
Se você compra de distribuidores ou fabricantes como pessoa física (CPF), precisa ficar 
atento, pois se o valor comprado ao longo do ano for incompatível com sua declaração de 
rendimentos, a Receita Federal enviará a multa correspondente direto para sua residência. 
Se você compra através do CNPJ, o processo é o mesmo, só que afeta a empresa em 
primeira instância. 
 
Trocando em miúdos, mais que nunca o salão vai ter que ser gerenciado como uma 
empresa, em todos os sentidos. 
 
Meu conselho é que procurem com urgência seus contadores para tirar todas as dúvidas 
que por ventura existam, pois quem não estiver regular na ocasião da implantação da NF-e 
no setor cosmético, só vai conseguir comprar produtos no varejo. Além do mico tem o custo 
que costuma ser muito elevado para os salões. 
Lembre-se de verificar a situação fiscal e seu cadastro junto aos principais fornecedores, 
para evitar problemas de última hora. 
 
Pense nisso e aja rápido para não ter maiores dores de cabeça. 
 
Feliz Natal e um Ano Novo com prosperidade e sem traumas. 
 
Até a próxima 
 
Sanchez 
 


