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INTELIGÊNCIA FISCAL - FISCO



INTELIGÊNCIA FISCAL – PARTE FISCO

• Objetivo é aperfeiçoar e generalizar a

fiscalização com uso intensivo de TI (sistemas e

base de dados), aproximando a ação fiscal da

data de realização do fato gerador do imposto,

adotando ações fiscais que permitam a auto

regularização dos indícios, buscando aproximar-se

do potencial contributivo dos contribuintes.



A atividade de Inteligência Fiscal divide-se em

dois ramos:

- A Inteligência, que visa produzir o

conhecimento;

- E a Contra-inteligência, que objetiva prevenir,

detectar, obstruir e neutralizar ações adversas

que ameacem a salvaguarda dos dados,

conhecimentos, áreas e instalações, pessoas e

meios de interesse da Unidade de Inteligência

Fiscal.



PROTOCOLO 
ICMS 66, DE 3 
DE JULHO DE 

2009





INTELIGÊNCIA FISCAL X 
AUTUAÇÃO FISCAL



•Nos planos de Fiscalização da Receita

observamos uma série de operações

fiscais estruturadas com mais de 95% de

êxito, isso quer dizer que muitos

contribuintes não sabem que estão

errados, mas o fisco com o

seu cruzamento de dados superpotente

sabe e já autua o contribuinte.









•O fisco cada vez mais utiliza Inteligência

em seus processos de fiscalização seja

com o eficiente cruzamento de dados ou

com o algoritmo para detectar fraudes

tributárias, muitos contribuintes estão

sendo alvo de tais ações um fator que

devemos nos atentar é que em mais de

91% dos casos o fisco está correto.





INTELIGÊNCIA FISCAL - ESTRATÉGICA



Benefícios de Se Ter uma Inteligência Fiscal:

- Redução de custos com os impostos;

- Planejamento tributário mais eficiente, o qual 

permite identificar possíveis falhas e 

oportunidades;

- Diminuição dos riscos de autuação;

- Melhor elaboração de estratégias e metas;



Benefícios de Se Ter uma Inteligência Fiscal:

- Valorização dos sistemas de informação 

empresariais;

- Incentivo à vantagem competitiva, sendo 

possível aumenta-la;

- Maior segurança nas decisões a serem 

tomadas;

- Garantia da compliance;



Fonte: Plano de Fiscalização da SRF 2019



1) Adote o regime tributário certo -
Esse primeiro passo já garante uma

economia significativa à empresa. É

importante analisar o enquadramento

fiscal e realizar simulações a partir de

sistemas e controles eficientes de

gestão financeira e operacional.



2) Use a tecnologia ao seu favor -
Utilizar tecnologias para trazer soluções permite

um aumento do controle das operações e

trazem também mais segurança aos dados, o

que garante a realização de um

planejamento tributário eficiente.



3) Faça a gestão dos riscos fiscais - Esse passo é
muito relevante! Se atente e realize

diagnósticos da situação tributária para

verificar o fluxo operacional da organização e

identificar os pontos de contingência. Dessa

forma, os riscos inerentes às atividades

tributárias podem ser reduzidos de forma

significativa.



4) Execute auditorias e consultorias - Já
sabemos que a legislação fiscal brasileira pode

causar problemas de gestão e provocar

empecilhos para o cumprimento de

obrigações. Além disso, as constantes

alterações na lei podem gerar uma série de

problemas se o profissional contábil não estiver

atualizado, por exemplo. Tudo isso pode gerar

mudanças nos regimes tributários e gerar muitos

erros.



CONTABILIDADE DIGITAL



















•Nas duas primeiras semanas em que
os robôs trabalharam, foram
realizadas 1,8 mil operações por hora
e mais de oito mil classificações
contábeis sem nenhuma interação
humana, com um índice próximo a
90% de precisão. A expectativa é
que os robôs gerem uma economia
de 70 a 100 mil horas trabalhadas ao
ano.





DIANTE DESTE CENÁRIO...



COMO QUEREMOS SER VISTOS?



SERÁ QUE ESSE É O NOSSO PAPEL AINDA???



QUAL A IMAGEM QUE QUEREMOS VENDER?



QUEBRA DE PARADIGMAS

ATUALMENTE

PASSADO



A CONTABILIDADE ONTEM

• Se destinava exclusivamente a prestar

auxilio a questões burocráticas das

empresas como formalização do negócio,

calculo dos impostos, folha de pagamento,

prestação de contas aos órgãos

reguladores.

CONTABILIDADE
ONTEM, HOJE E AMANHÃ



A CONTABILIDADE HOJE

• Sistemas ERP altamente desenvolvidos;

• Órgãos reguladores conhecem as informações

antes mesmo das empresas ou Contadores

(Notas Eletrônicas);

• Cruzamento de informações em segundos;

• Contabilidade com foco na Gestão da

empresa;

• Foco em compliance, entre outros.

CONTABILIDADE
ONTEM, HOJE E AMANHÃ



A CONTABILIDADE NO FUTURO

• O trabalho manual será 100% substituído pelo 

intelectual;

• Interpretação e Análise dentro das Empresas;

• Orientação visando melhores decisões;

• Orientação alinhando aspectos econômicos, 

administrativos, financeiros e contábeis.

CONTABILIDADE
ONTEM, HOJE E AMANHÃ



A CONTABILIDADE É UMA ÁREA DE GRANDES MUDANÇAS

• Mudanças em face de avanços tecnológicos;

• Mudanças em questões de legislações e

obrigações acessórias;

•Mudanças em face do próprio mercado – perfil

diversificado de gestores;

• Maiores responsabilidades com o negócio do

cliente.

MUDANÇAS NA CONTABILIDADE



ADAPTAÇÃO A NOVA REALIDADE

• Tais mudanças de legislação permitem novos

empreendimentos. Ex: Com o e-Social surgiram

várias empresas de Consultoria, novas empresas

de Saúde e Segurança do Trabalho.

• Mudanças tecnológicas atraem novos

programas de Softwares, capturadores de

arquivos digitais e etc.

MUDANÇAS NA CONTABILIDADE



CRISE x OPORTUNIDADES

• Com a crise, muitas pessoas perderam seus empregos,

com isso muitas destas pessoas abriram seus próprios

negócios;

• Momentos de crise devem ser vistos como

oportunidades;

• Definir um segmento que se pretende atuar pode ser

um diferencial para receber novos clientes

(ESPECIALIZAÇÃO).

MUDANÇAS NA CONTABILIDADE



AGREGAR VALOR AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

• Concentrar informações em ambientes virtuais, e

investir em processos automatizados;

• Oferecer diferenciais no atendimento;

• Manter-se informado e capacitado é um grande

diferencial;

• Manter uma boa equipe, treinada e capacitada;

• Comunicar-se rapidamente, usando a linguagem do

cliente;

• Atualizar-se constantemente e Estudar principalmente

!

MUDANÇAS NA CONTABILIDADE



FASE DE TRANSFORMAÇÃO

•“Aquelas Empresas que 

não estão mudando 

rapidamente estão 

morrendo lentamente”



800 MIL INOVAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 
OCORREM TODOS O MESES

•O foco virou e Governo 

e deixou de Ser o 

Cliente !!



CONTABILIDADE

DIGITAL

ONLINE

TRADICIONAL



CONTABILIDADE 
DIGITAL

Qual a melhor 
ferramenta para o seu 
negócios;

Qual produto integra 
melhor esta tecnologia



QUAL É A DIFERENÇA ENTRE 
CONTABILIDADE DIGITAL E ONLINE?

• O termo online indica serviços relacionados 

à rede ou à internet. Já o conceito digital 

está atrelado às demandas que podem ser 

executadas mediante a utilização 

de ferramentas tecnológicas. Sendo assim, a 

contabilidade digital está ligada à eficiência 

dos processos e qualidade do atendimento, 

enquanto a online está relacionada apenas 

às obrigações legais.



QUAL É A DIFERENÇA ENTRE 
CONTABILIDADE DIGITAL E ONLINE?

•A contabilidade digital é um modelo recente

no mercado brasileiro e começou a ganhar

força com as mudanças das instituições

governamentais. Exemplo disso foi

a implantação do eSocial, nota fiscal 4.0, SPED,

entre outros. Portanto, ela é a união da

tecnologia com o serviço eficiente do

contador.



QUAL É A DIFERENÇA ENTRE 
CONTABILIDADE DIGITAL E ONLINE?

• Além do mais, sobra tempo para o contador
desempenhar atividades mais rentáveis como a
consultoria, e a orientação sobre os procedimentos
para aumentar a lucratividade das empresas.

• Logo, o profissional especializado que se adapta à
contabilidade digital consegue aperfeiçoar os
processos e agregar ainda mais eficiência e valor ao
seu trabalho. Consequentemente, ele agrada os
clientes e amplia as chances de conquistar novos
serviços.



QUAL É A DIFERENÇA ENTRE 
CONTABILIDADE DIGITAL E ONLINE?

•Já a contabilidade online é mais

restrita. Ela está vinculada à

escrituração e às demonstrações

contábeis, ficando direcionada

apenas ao cumprimento das

obrigações legais.



FERRAMENTAS ONLINE

•Exemplo: Toggl é uma ferramenta que

identifica a produtividade de cada

colaborador e o tempo utilizado em

cada demanda. Já o Trello permite que

você possa direcionar as atividades para

cada funcionário, avaliar o estágio de

produção e saber quando o serviço foi



CONTABILIDADE DIGITAL

•Primeiro passo:

•Mapear as barreiras que criam 

dificuldades na conexão com o 

cliente;

•Criar meios para atar a união com o 

cliente;



CONTABILIDADE 
DIGITAL

O erro é 

achar que 

a 

tecnologia

é a única

forma de 

fazer essa

conexão

com o 

cliente.



CONTABILIDADE DIGITAL

•Use a tecnologia ao seu favor!!

• Incorpore e crie algo seu.

• Isso vai agregar valor e fazer o 
cliente perder a referencia que ele 
tem hoje que é o preço !



CONTABILIDADE 
DIGITAL

Entender qual é seu 
custo;

Classificar seus clientes;

Categorias de clientes.



CONTABILIDADE 
DIGITAL

•Seu cliente já tem 

uma caixinha 

com uma 

referência do que 

é o serviço 

contábil, você 

precisa criar uma 

nova caixinha na 

cabeça dele.



ENCONTRE SEUS 
INIMIGOS

Falta de Foco

Falta de Processos

Equipe despreparada e 
imatura

Falta de Recursos 
Tecnológicos



ENCONTRE SEUS 
INIMIGOS

Falta de políticas 
definidas;

Poucas opções de 
serviços;

Pouco ou nada de 
investimento em 
marketing digital



• Na média as empresas são pouco fieis aos
seus escritórios (Pesquisa da NTW

Franchising);

• Defina a estratégia de Marketing sem

perder de vista a Ética. Valorize-se sempre;
• Invista em atendimento diferenciado;

• Crie uma classificação dos clientes,

fazendo uma diferenciação do

atendimento;

GESTÃO PROFISSIONAL



• Reinvente a forma de atendimento;

• Seja menos impessoal;

• Seja proativo e não reativo;

• Permita que os cliente utilizem um canal

online, façam solicitações por lá;

GESTÃO PROFISSIONAL



• Diversifique seus canais de atendimento,

com Chats, Redes Sociais como Facebook,

Instagram e WhatsApp;

• Impulsione a produtividade dos seus

negócios;

• Adote uma mentalidade

empreendedora, pense também em

estratégias;

• Esteja menos envolvido na operação

para conseguir fazer este tipo de

GESTÃO PROFISSIONAL



• Pense em captação de novos clientes,

vendas, qualifique os atendimentos;
• Faça parcerias com outras empresas;

• Idealize serviços;

GESTÃO PROFISSIONAL



• Mantenha sempre a equipe

motivada;

• Defina processos, funções e áreas

internas;

• É importante mapear processos;

• Planejar tarefas e como serão

distribuídas;

• Defina prazos;

GESTÃO PROFISSIONAL



• Automatize processos que são realizados

manualmente. Ex: integrações online,

importações de extratos OFX, importação de

planilhas;
• Simplifique estas tarefas, use sistemas de

Tarefas.
• Utilize mais tecnologia e menos papel

(Exemplo: Espelhar a tela de um computador

pode te fazer economizar muito papel).

GESTÃO PROFISSIONAL



• Utilizar sistemas de Nuvem para Envio

e Recebimento de clientes,

atendimento de solicitações, pré-

admissão de funcionários;

• Sistemas em Nuvem para Acesso ao

Sistema;

• Utilizar certificado digital para assinar
documentos em PDF para uso diversos

principalmente em licitações;

GESTÃO PROFISSIONAL



• As nuvens hoje são uma tendência que

ajudam muito a reduzir o uso de papel, e

também contribuem para o aumento da

produtividade;

• Algumas nuvens permitem o envio de

comunicados automáticos a todos os seus

clientes, e a cada novo documento

postado lá, o que reduz tempo gasto para

envio de informativos;

•Adesão a novas tecnologias e Mudança

GESTÃO PROFISSIONAL



• Aposte no Marketing do seu Escritório, sem

esquecer da Ética;

• Divulgue notícias confiáveis;

• Capte clientes, fidelize, eduque;

• Mantenha um site/blog atualizado. Este pode

ser seu cartão de visitas;

• Crie conteúdos para seus clientes e potenciais

clientes;

• Comece a se concentrar em diminuir dúvidas

de contabilidade.

GESTÃO PROFISSIONAL



• Render-se a Contabilidade Digital não é

apenas uma tendência e sim a forma para

cumprir normas legais. Exemplo: Ajuste

SINEF n. 8 de 09/07/2010 obriga que as

empresas guardem seus arquivos xml por 5

anos e não a nota fiscal, não o DANFE, mas

sim o arquivo digital.

ARQUIVOS DIGITAIS



• Fator fundamental: INOVAÇÃO;

• Cedo ou tarde outros irão concorrer, e

prestar os mesmos serviços diferenciados;

• É importante ser criativo;

• Aperfeiçoar e estar sempre um passo a

frente;

• A inovação está ligada a tecnologia;

EVOLUÇÃO COMPETITIVA



• Não basta ter um site, tem que agregar

valor;

• O Marketing digital influencia no

crescimento da empresa;

• Deixe claro quais os serviços você se

destaca;

• Defina linhas de comunicação inteligente;

• Utilize sistemas de CRM (Gestão de

Relacionamento com o Cliente) e interaja

com seu cliente;

EVOLUÇÃO COMPETITIVA



POWER BI

Utilize-se de sistemas de BI;





• Lance vídeos sobre assuntos atuais;

• Divulgue E-books sobre assuntos importantes;

• Utilize Iinfográficos (Informativos visuais e gráficos);

•Transforme tudo isso em VANTAGEM

COMPETITIVA e Estratégias

EVOLUÇÃO COMPETITIVA



OBRIGADA !!!!


