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b
Resumo.b Comb ab obrigatoriedadeb dab emissãob deb notasb fiscaisb nob formatob
eletrônico,b ab quantidadeb deb informaçõesb geradasb ab partirb destesb documentosb
vemb aumentandob consideravelmenteb nosb últimosb anos.b Dob mesmob modo,b osb
escritóriosb deb contabilidadeb estãob aprimorandob asb conferênciasb tributáriasb
sobreb essesb dadosb gerados,b comb ob intuitob deb evitarb ab escrituraçãob deb
informaçõesb incorretasb peranteb ab Receitab Estadual.b Porb tudob isso,b ob objetivob
dob presenteb trabalhob éb ab utilizaçãob deb umab técnicab deb inteligênciab artificialb
parab verificarb seb ab alíquotab dob ICMSb estáb emitidab deb maneirab corretab emb
diversosb itensb deb umab NF-e.b Ab fundamentaçãob teóricab destacab ab cargab
tributáriab brasileira,b ob impostob sobreb circulaçãob deb mercadorias,b osb sistemasb
deb informaçãob aplicadosb àb contabilidade,b ab inteligênciab artificialb aplicadab ab
contabilidade,b ab aprendizagemb deb máquina,b asb redesb neuraisb artificiaisb eb osb
trabalhosb relacionadosb aob tema.b Ab metodologiab dab pesquisab enfatizab ab
utilizaçãob dab plataformab Watsonb comb umab integraçãob viab webserviceb parab
realizarb ab prediçãob dosb dadosb desejados.b Osb resultadosb aferidosb evidenciamb
queb ab utilizaçãob deb umab técnicab deb inteligênciab artificialb parab ob problemab
propostob foib eficaz,b notando-seb umab reduçãob nob tempob dab análiseb dabalíquotab
dosb itensb dasb notasb fiscais,b sendob queb ob analistab fiscalb analisoub somenteb osb
itensb queb poderiamb estarb incorretos,b alémb deb terb indicadob itensb comb ab
tributaçãob realmenteb incorreta.b Ab conclusãob reiterab queb ob objetivob propostob
foi atingido com base nos resultados apresentados.b
b
Abstract.b Withb theb obligatoryb emissionb ofb electronicb receipts,b theb amountb ofb
informationb generatedb tob leaveb ofb thoseb documentsb increasedb considerablyb inb
theb lastb years.b Inb theb sameb way,b theb accountingb officesb areb perfectingb theb taxb
conferencesb onb thoseb generatedb data,b withb theb intentionb ofb avoidingb theb
bookkeepingb ofb incorrectb informationb beforeb theb Stateb Revenue.b Forb allb this,b
theb objectiveb ofb theb presentb workb isb theb useb ofb ab techniqueb ofb artificialb
intelligenceb tob verifyb theb rateb ofb ICMSb isb emittedb inb ab correctb wayb inb severalb
itemsb ofbabNF-e.bTheoreticalbbasisbemphasizesbthebBrazilianbtaxbburden,bthebtaxb
onb goodsb circulation,b informationb systemsb appliedb tob accounting,b artificialb
intelligenceb appliedb tob accounting,b machineb learning,b artificialb neuralb
networksb andb relatedb work.b Theb researchb methodologyb emphasizesb theb useb ofb
theb Watsonb platformb withb ab webservicebintegrationbtobpredictbthebdesiredbdata.b
b
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Theb checkedb resultsb evidenceb thatb theb useb ofb ab techniqueb ofb artificialb
intelligenceb forb theb proposedb problemb wasb effective,b beingbnoticedbabreductionb
inb theb timeb ofb theb analysisb ofb theb rateb ofb theb itemsb ofb theb notes,b beingb thatb theb
fiscalb analystb analyzedb onlyb theb itemsb thatb couldb beb incorrect,b besidesb havingb
reallyb indicatedb itemsb withb theb taxationb incorrect.b Theb conclusionb reiteratesb
that the proposed objective was reached with base in the presented results.b
b

1. Introduçãob
Comb ob avançob dab erab digitalb nosb processosb fiscaisb eb ab obrigatoriedadeb deb
empresasb emitiremb notasb fiscaisb deb formab eletrônicab (NF-eb eb NFC-e),b ab quantidadeb deb
informaçõesb geradasb deb maneirab digitalb aumentoub consideravelmenteb nosb últimosb anosb
parab osb escritóriosb contábeis.b Segundob dadosb dob siteb oficialb dab NF-e,b jáb foramb emitidasb
19,377b bilhõesb deb notasb nob formatob digitalb eb existemb atualmenteb 1,537b milhõesb deb
emissores ativos. [1]b
Esseb modelob deb NF-eb foib criadob pelab Receitab Federal,b sendob umb subprojetob dob
SPEDb (Sistemab Públicob deb Escrituraçãob Digitalb dab Receitab Federal),b comb ob objetivob deb
facilitarb eb aumentarb ab fiscalizaçãob dasb informaçõesb prestadasb nesseb documento.b Nesseb
modelob implementado,b foibexigidobumbnívelbmaiorbdebdetalhamentobdessasbinformações,b
a qual possibilita uma fiscalização mais efetiva e ágil por parte dos órgãos públicos.b
Aob mesmob tempo,b ab legislaçãob brasileirab éb deb umab complexidadeb considerável,b
sendob queb parab serb definidob ab tributaçãob deb umb produto,b devebserbobservadob“n”bfatoresb
queb podemb influenciá-la.b Comb essab complexidade,b ficamosb nasb mãosb dosb sistemasb
corporativosb dasb empresasb eb deb seusb usuários,b queb podemb configurá-losb deb maneirab
incorretab eb emitirb notasb comb tributaçõesbequivocadas,bgerandobgrandesbprejuízosbàsbsuasb
empresas, quando as mesmas forem submetidas a uma fiscalização dos órgãos públicos.b
Existemb váriasbtécnicasbcomputacionaisbquebpodembsolucionarbparcialmentebesseb
problema,b sendob queb éb necessáriob realizarb nab maioriab dosb sistemasb computacionaisb
diversasbconfiguraçõesbparabquebpossabserbpossívelbverificarbsebosbimpostosbdebumabNF-eb
estãob corretos.b Porém,b aplicandob técnicasb deb IA,b éb possívelb solucionarb ob problemab deb
maneira mais prática e eficaz, com mínima configuração e intervenção humana.b
Desteb modob seriab possívelb realizarb ob processob dab validaçãob dasb alíquotasb deb
ICMSb deb maneirab maisb ágilb eb rápida,b reduzindob ob riscob deb algumb errob humanob nãob serb
identificado,b possibilitandob ab localizaçãob dob mesmob ab tempob parababcorretabescrituraçãob
eb utilizandob ob tempob ganhob comb essab automatizaçãob parab realizarb tarefasbquebagreguemb
maisb valorb aob clienteb -b comob ob estudob dab legislaçãob estadualb parab identificarb possíveisb
vantagensb fiscaisb sobreb osb produtosb comercializadosb pelob mesmo,b entreb outrasb
possibilidades.b Essab ferramentab torna-seb umb grandeb diferencialb tecnológicob nobmercadob
contábilb parab ob escritóriob Solluçãob Contabilidadeb -b parceirob dob presenteb trabalhob -b queb
possuib comob umb deb seusb objetivosb ab constanteb evoluçãob tecnológicab parab agilizarb seusb
processos internos, melhorando cada vez mais a qualidade dos mesmos.b
Portantob ob objetivob dob presenteb trabalhob éb demonstrarb ab utilizaçãob deb umab
técnicab deb inteligênciab artificialb parab verificarb seb ab alíquotab dob ICMSb (Impostob Sobreb
Circulaçãob deb Mercadorias)b estáb sendob emitidab deb maneirab corretab emb diversosbítensbdeb
umab NF-e,b sendob queb ob analistab fiscalb dab empresab contábilb queb iráb realizarb osb testesb dob
b
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presenteb trabalhob (Solluçãob Contabilidade)b deveráb analisarb somenteb asb notasb queb
apresentaremb divergências,b aob invésb deb realizarb ab conferênciab deb todasb asb notas,b umab ab
uma.b

2. Revisão Bibliográficab
Nestab seçãob serãob descritosb osb tópicosb relevantesb parab ab pesquisab desteb artigob eb
os trabalhos relacionados com o tema.b
2.1. Carga Tributária Brasileirab
Segundob umab recenteb pesquisab dob Bancob Mundial,b 68,4%b (sessentab eb oitob
vírgulab quatrob porb cento)b dosb lucrosb dasb corporaçõesb nacionaisb sãob destinadosb aob
pagamentob deb impostosb[9],btornandobobBrasilbumbdosbpaísesbquebpossuembabmaiorbcargab
tributáriab aob redorb dob mundo.b [8]b Nossab cargab tributáriab ébdivididabembimpostosbsobrebab
propriedadeb (Ex.b IPVAb eb IPTU),b sobreb ab rendab (Ex.b IRPF)b eb sobreb produtosb eb serviçosb
(Ex. ICMS e IPI).b
Osb impostosb sobreb produtosb eb serviçosb sãob divididosb emb duasb categorias:b
federaisb eb estaduais.b Osb impostosb federaisb (comob porb exemplob PISb eb COFINS)b sãob
recolhidosb parab ab máquinab públicab federalb eb suasb regras,b nab maioriab dasb vezes,b valemb
sobreb todosb osb estadosb dab união.b Entretanto,b possuímosb umab peculiaridadeb maiorb nosb
impostosb estaduaisb (comob porb exemplob ICMS),b poisb cadab unidadeb federativab podeb
possuirb ab suab própriab legislaçãob eb suasbprópriasbregrasbtributárias,bdivergindobnabmaioriab
das vezes, umas das outras.b
b
Asb empresasb brasileiras,b comb essab altab cargab tributáriab eb comb ab altab
complexidadeb dessesb impostos,b sãob asb maisb afetadas.b Geralmenteb asbmesmasbcostumamb
praticarb preçosb elevadosb aosb consumidoresb finaisb parab conseguirb sanarb todasb asb dívidasb
tributáriasb comb ab máquinab pública.b Parab complementar,b ab complexidadeb dasb regrasb
tributáriasb atuaisb elevab osb riscosb dasb empresasb ficaremb expostasb ab riscosb deb autuaçõesb
pelob poderb público,b porb informaçõesb tributáriasb prestadasb deb maneirab incorreta,b nab
maioriab dasb vezesb oriundasb deb errosb deb configuraçãob deb sistemasb oub deb informaçãob
digitada pelo usuário incorretamente.b
2.2. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS)b
Ob Impostob Sobreb Circulaçãob deb mercadoriasb éb umb impostob não-cumulativo,b
sendob queb ab cadab fasebdabcadeiabeconômicabdebcirculaçãobobcontribuintebtembobdireitobdeb
compensarb ob mesmob impostob pagob nasb etapasb anteriores,b tambémb seb tornandob maisb
complicadob pelob fatob deb serb cobradob porb unidadesb subnacionais,b comb alíquotasb
diferenciadasb eb comb concessãob deb subsídiosb fiscaisb emb cadab unidadeb que,b porb muitasb
vezes não obedecem a Constituição Federal (CF/88). [2]b
Existemb diversosb fatoresb queb podemb influenciarb nab definiçãob dab tributaçãob
corretab dob ICMS,b sendob queb essesb fatoresb podemb variarb entreb asb unidadesb federativas.b
Nab maioriab dasb vezes,b ob CFOPb (Códigob Fiscalb deb Operaçõesb eb Prestações),b aliadob aob
estadob deb origemb eb destinob dab NF-e,b podemb definirb ab alíquotab corretab ab serb aplicada.b
Entretanto,b cadab estadob defineb algumasb NCM(s)b (Nomenclaturab Comumb dob Mercosul)b
queb terãob algumb benefíciob fiscalb oub alíquotab majoradab emb determinadasb operações.b
Tambémb podemosb terb algunsb benefíciosb fiscaisb aplicadosb somenteb ab algunsb produtosb
específicos dentro de cada NCM.b
b
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Dianteb deb todab essab complexidade,b éb naturalb queb asb empresasb possuamb
dificuldadesb nab horab dab emissãob deb umab NF-e,b poisb torna-seb difícilb averiguarb todab ab
legislação vigente para a definição da alíquota de ICMS correta a ser utilizada.bb
2.3 Sistemas de Informações Aplicados à Contabilidade e Apuração de Imposto
Dentrob dob mercadob contábilb existemb diversasb ferramentasb eb sistemasb queb
realizamb ab apuraçãob deb impostosb eb demonstramb ab contabilidadeb dasb empresasb queb
contratamb osb escritóriosb contábeis.b Nob mercadob nacionalb seb destacamb algumasb
desenvolvedorasb deb software,b comob Questor1b eb Domínio².b Ab Questorb éb umab
desenvolvedorab deb softwaresb contábeisb queb inicioub suasb atividadesb emb 1985b eb nãob
demoroub muitob tempob parab iniciarb comb ob desenvolvimentob deb softwaresb próprios.bHojeb
emb diab possuib todosb osb programasb necessáriosb parab ab escritab contábilb (contábil,b fiscalb eb
pessoal)b eb jáb estáb começandob ab investirb emb algunsb softwaresb parab auditoriab deb dadosb
fiscais,b comob ob analistab fiscalb digitalb eb analistab fiscalb contábil.b [10]b Ab Domíniob foib
fundadab emb 1998b eb possuib somenteb módulosb parababrealizaçãobdabpartebfiscalbebcontábil.b
Emb 2012b foib adquiridab pelab norte-americanab Thomsonb Reutersb eb seb tornoub umb dosb
principais softwares contábeis. [11]b
Entretanto,b ab Solluçãob Contabilidadeb (empresab contábilb queb irábrealizarbosbtestesb
dob trabalho)b possuib softwaresb internos,b porb acreditarb queb essesb sistemasb garantemb ob
diferencialb deb seub negócio.b Umb dessesbmódulos,bdenominadobAUDITA,bpossuibdiversasb
conferênciasb fiscaisb eb cruzamentosb queb sãob realizadosb emb cimab dosb arquivosb XMLb dasb
NFesb emitidasb porb seusb clientes,b sendob queb osb errosb encontradosb pelob mesmob sãob
corrigidosb eb osb clientesb sãob avisadosb sobreb todosb essesberros,bparabrealizarembabcorreçãob
emb seub sistema.b Esseb módulo,b entretanto,b nãob possuib ab capacidadeb computacionalb deb
realizarb ab validaçãob propostab nob presenteb trabalho.bPorbessabrazão,bestábaprimorandobseub
sistema e buscando novas formas que estão emergindo para realizar essas validações.b
Umab delasb éb ab Inteligênciab Artificial,bpoisbabempresabacreditabquebessebébobfuturob
dob seub mercadob eb nelab visualizab queb váriosb processosb podemb serb otimizadosb comb ab
utilização dessa nova tecnologia.b
2.4 Inteligência Artificial Aplicada à Contabilidadeb
Ab Inteligênciab Artificialb dentrob dosb escritóriosb contábeisb aindab éb umb assuntob
muitob poucob difundido.bQuandobfalamosbdessebassuntobsurgembinúmerasbdúvidas:bObusob
dessab tecnologiab iráb substituirb ob profissional?b Comob essab te2cnologiab podeb serb usadabnob
diab ab dia?b Quaisb osb benefíciosbdebusá-la?bObreceiobdebserbsubstituídobporbumbsoftwarebdeb
gestão pode amedrontar o contador e trazer receios sobre o uso dessa tecnologia. [5]b
Entretanto,b ob diab ab diab dob contadorb 2.0b mudab comb essab tecnologiab eb seb tornab
consultivob eb segmentado.b Comb maisb tempob parab seb concentrarb emb aspectosb deb gestão,b
esseb profissionalb entregab consultoriab deb valorb porb meiob deb informaçõesb valiosasb queb
mantêmb ab empresab dob clienteb emb umab crescenteb constante,b liderab ob escritóriob comb
planejamentob eb objetivob parab encontrarb soluçõesb parab futurosb problemasb eb passab ab seb
1

b Questorb éb umb softwareb deb serviçosb contábeisb eb fiscaisb desenvolvidob pelab empresab Questorb -b Sistemasb
Inteligentes.b
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Domínio é um software de serviços contábeis e fiscais desenvolvido pela empresa Thomson Reuters.b
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dedicarb ab encontrarb formasb deb criarb oportunidadesb deb negócios,b parab adquirirb novosb
clientes. [5]b
Tambémb destaca-seb queb váriasb empresasb contábeisb serãob extintasb pois,b comb ab
otimizaçãob dosb processosb deb escrituraçãob contábilb eb fiscal,b somenteb osb melhoresb ebmaisb
capacitadosb profissionaisb continuarãob nobmercado.bTambémbébimportantebressaltarbquebéb
necessáriob realizarb ab transformaçãob parab ob contadorb 2.0b ob quantob antes,b parab possuirb
mais chances de continuar “vivo” na profissão.b
2.5 Aprendizagem de Máquinab
Ob aprendizadobdebmáquinabébumabsubáreabdabInteligênciabArtificial,bquebrealizabab
aprendizagemb atravésb dab experiência,b conformeb asb tarefasbsãobexecutadas.bSendobassim,b
ab mesmab aprendeb ab melhorb maneirab deb sebresolverbumbproblemabebconseguebestruturarbob
conhecimento existente. [4]b
Existemb váriosb métodosb deb aprendizadob deb máquina,b sendobquebpodemosbcitarbob
aprendizadob porb hábito,b queb temb comob característicab ob programab aprenderb porb
experiênciab deb acordob comb ob queb foib informadob anteriormenteb eb ob métodob dob
aprendizadob porb conceito,b ob qualb analisab todasb asb hipótesesb eb demonstrab qualb éb ab
correta[4].b
Nesseb métodob temosb ab “hipóteseb maisb geral”,b ob queb significab queb seb nãob existeb
nenhumab possibilidadeb correta,b ob sistemab acharáb ab maisb próximab dob correto.b Entretantob
estesb métodosb possuemb algunsb problemasb pois,b nemb sempreb ob usuáriob querb saberb ab
hipótese correta e sim a mais comum.[4]b
Existemb diversosb algoritmosb deb aprendizagemb deb máquina,b cujob intuitob éb
permitirb que,b apósb umb determinadob treinamentob comb umb certob conjuntob deb dadosb cujasb
instânciasb têmb classificaçãob conhecida,b umab máquinab sejab capazb deb interpretarb novosb
dadosb eb classificá-losb deb maneirab apropriadab ab partirb deb umab generalizaçãob dob queb lheb
foib apresentadob anteriormente.b Algunsb algoritmosb têmb comob inspiraçãob osb sistemasb
biológicosb (comob asb RNAsb eb osb Algoritmosb Genéticos),b osb processosb cognitivosb
(Raciocíniob Baseadob emb Casos),b ob aprendizadob simbólicob (Árvoresb deb Decisão)b eb asb
teoriasbestatísticasb(SVMs).bTrêsbsãobosbparadigmasbquebindicambabformabdebaprendizadob
do algoritmo: ([12])b
1. Supervisionado:b utilizab supervisoresb parab obterb ob melhorb modelob desejadob nab
fase de treinamento.bb
2. Não-supervisionado:b permiteb queb ob algoritmob aprendab ab representarb oub agruparb
as entradas segundo alguma medida de similaridade entre as mesmas.b
3. Porb reforço:b ob aprendizadob ocorreb porb meiob deb recompensas,b dependendob dob
desempenho apresentado.b
2.6 Redes Neurais Artificiaisb
Redesb Neuraisb Artificiaisb (RNAs)b sãob sistemasb deb inteligênciab artificialb queb
formamb eb aplicamb ob conhecimentob préviob parab novosb problemasb oub situaçõesb inéditas.b
Ob mesmob foib propostob porb McCullochb eb Pittsb (1943)b eb surgirambcomobumabtentativabdeb
simulaçãob matemáticab dob princípiob básicob deb funcionamentob dosb componentesb maisb
elementaresb dob sistemab nervosob humano.b Umab RNAb éb formadab porb umab camadab deb
neurôniosb deb entradab (sensorial),b outrab deb saídab (transmissora)b eb podeb terb umab oub maisb
b
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b
camadasb intermediáriasb oub ocultasb (FIGURAb 1)b queb podemb serb necessáriasb parab ab
representação de tipos mais complexos de informação. [2]

Figura 1 -Desenho de um neurônio biológico

Nab maiorb parteb dosb modelosb deb RNAs,b comb exceçãob dab camadab deb entrada,b asb
camadasb sãob constituídasb deb nodos,b unidadesb deb processamentob cujob funcionamentob
baseia-seb nosb princípiosb biofísicosb dosb neurôniosb biológicosb (sinapses).b Cadab nodob
possuib terminaisb deb entradas,b queb recebemb osb sinaisb transmitidosb e,b parab cadab conexãob
associadab ab essesb terminais,b existeb umb valorb chamadob peso,b ob qualb representab ab
intensidade de sua respectiva força sináptica. [2]b
Éb atravésb dab funçãob deb ativação,b tambémb chamadab deb funçãob restritivab
(HAYKIN,b 2001),b queb ab saídab dob nodob éb calculada.b Existemb diversosb tiposb deb funçõesb
deb ativaçãob eb ob seub usob estáb associadob aob tipob deb problemab ab serb tratado,b sobretudob
quantob aob tipob eb aob intervalob deb saídab queb ob nodob deveb produzir.b Ab saídab deb umb nodob
podeb serb transmitidab parab outrosb nodos,b comob umab deb suasb entradasb ou,b casob ob nodob
esteja na camada de saída, será uma das saídas da rede [2]b
2.7 Trabalhos Relacionadosb
b Ob processob deb seleçãob dosb estudosb primáriosb utilizadosb nestab seçãobébdescritobab
seguir:b osb estudosb foramb analisadosb eb avaliadosb ab partirb deb seusbtítulosbebresumos,babfimb
deb satisfazeremb ob critériob deb elegibilidade.b Foramb utilizadosb doisb gruposb deb palavrasb
chaves:b
● Grupo A: Inteligência Artificial;b
● Grupo B: Contabilidade, Administração, Tributação e ICMS;b
Ab stringb deb buscabutilizadobfoib“A1 + (B1 OR B2 OR B3 OR B4).” e as bases que foram
realizadas as pesquisas foram: Google Academic, Science Direct, CAPES e DEVMEDIA. Foram
considerados somente os artigos com no máximo 5 anos de publicação, escritos em Inglês ou
Português.b Osb estudosb selecionadosb nessab primeirab faseb foramb analisadosb maisb
detalhadamenteb e,b ab partirb dab leiturab dosb métodos,b conclusõesb eb debseubconteúdo,bforamb
elencados dois trabalhos para esta seção.b
2.7.1 SIRCbb
Ob SIRCb (b Sistemab debIdentificaçãobdebRiscobdebContribuintes)bébumabredebneuralb
deb modelob perceptronb deb múltiplasb camadas,b dob tipob alimentadab adianteb (feedforward),b
completamenteb conectada,b compostab porb duasb camadasb ocultasb eb treinadab comb ob
algoritmob deb retropropagaçãob deb errob (Backpropagationb Error).b Ob objetivob dab mesmab éb
verificar se um contribuinte é passível ou não de uma fiscalização estadual.[2]
b
b

b
b
Ab entradab dab redeb éb compostab porb 36b camposb numéricos,b cadab umb delesb
associadob ab umab característicab queb compõeb ob perfilb deb umb contribuinte.b Cadab entradab éb
fornecidab porb -1b (nãob possui)b oub 1b (possui)b talb característica.b Nob desenvolvimentob dob
softwareb pelob profissionalb queb implementab ab redeb neuralb artificialb SIRC,b foib adotadab ab
linguagemb JavaTMb dab Sunb Microsystems®.b Sobreb osb resultadosb dab rede,b ab SIRCb seb
mostroub eficazb nab seleçãob deb contribuintes,b centrandob ob focob naquelesb queb realmenteb
podem vir a ser passíveis de fiscalização. [2]b
2.7.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DE ICMS DA SEFAZ-GOb
Nesteb trabalhob sãob realizadasb técnicasb deb mineraçãob deb dados,b ondeb sãob
analisadosb grandesb volumesbdebdadosbembbuscabdebcorrelaçõesbebpadrõesbrelevantesbparab
osb usuáriosb tomadoresb deb decisão.b Normalmente,b asb técnicasb deb mineraçãob deb dadosb
executamb asb tarefasb deb classificaçãob eb agrupamentobdosbdadosbebdescobertabdebregrasbdeb
associação. [3]b
Ab classificaçãob éb umab dasb maisb popularesb tarefasb deb mineraçãob deb dados,bsendob
queb éb implementadab porb umb algoritmob debaprendizagembdebmáquinabque,babpartirbdebumb
conjuntob deb dadosb deb treinamentob previamenteb classificados,b relaciona-osb deb acordob
comb suasb características,b produzindob umb modelobquebébvalidadobabpartirbdebumbconjuntob
de dados teste. [3]b
Ab árvoreb deb decisãob éb representadab graficamenteb comob umab árvore,b comb nósb eb
ramos,b masb nob sentidob invertido,b sendob queb cadab nób contémb umb testeb eb seusb resultadosb
vão formando os demais ramos. [3]b
Sendob assim,b ob estudob2butilizoubobsoftwarebWEKA,bimplementandobobalgoritmob
J48b eb analisandob umab massab debdadosbdebcontribuintesbdebICMSbdobestadobdebGoiásbqueb
sofreramb infraçõesb entreb 2013b ab 2016.b Forambutilizadosbembalgunsbcenáriosbosbdadosbdob
contribuinte,b registrob deb apuraçãob dob ICMS,b registrob dob inventáriob eb resultadob deb
auditoriab deb ICMS.b Sendob assim,bcombosbnovosbdados,bembseubmelhorbcenário,babtaxabdeb
classificação correta ficou em torno de 84%. [3]b

3. Metodologiab
Nestab seçãob seráb descritob comob ob trabalhob eb asb pesquisab foramb realizadosb parab
realizarb ab implementaçãob dob sistemab emb questão.b Ab seguir,b seráb exibidob umb fluxob dob
trabalho, para melhor visualização dos tópicos que serão tratados nessa seção.b

Figura 2 -Fluxo do desenvolvimento do trabalhob

Primeiramenteb foib analisadob ob cenáriob atualb eb foib constatadob queb ob problemab
principalb éb identificarb quandob umb clienteb dob escritóriob contábilb emiteb umab NFEb comb
b

b

b
b
tributaçãob incorretabdebICMS,bdevidobaobgrandebvolumebdebNFEsbquebobescritóriobrecebeb
eb ab complexidadeb dab legislaçãob atualb deb ICMS,b queb nob paradigmab dab programaçãob
tradicionalb nãob seb temb soluçãob viável.b Umb exemplob seriab umb clienteb emitirb umab NFEb
comb tributaçãob normalb -b nob estadob dob RSb seriab 18%b -b porémb ob ítemb dessab notab possuib
umab reduçãob nab alíquota,b poisb emb determinadab operaçãob ob ítemb pertenceb ab cestab básicab
brasileira.b
Comb ob problemab definido,b foib realizadab ab buscab porb trabalhosb relacionadosb aob
tema.b Nesseb pontobfoibidentificadobumabgrandebcarênciabdebtrabalhosbquebtratambdobtemab
emb questãob nob âmbitob dab inteligênciab artificial.b Mesmob assim,b foramb encontradosb doisb
trabalhosb queb sebaproximambdobassuntobembquestão,bquebforambdescritosbnobtópicob“2.7”b
do presente trabalho.b
Tendob emb vistab algumasb dasb tecnologiasb utilizadasb nosb trabalhosb relacionados,b
foib realizadob umab pesquisab sobreb técnicasb deb inteligênciabartificialbparabverificarbqualbseb
adaptariab melhorb aob problemab expostob anteriormente.b Ab técnicab estudadab foib “Redesb
Neurais”, a qual foi explicada no capítulo 2, item 2.6.b
Sendob assim,b foramb realizadosb testesb emb ferramentasb comb essab técnica,b porb seb
entenderb queb elab poderiab solucionarb ob problema.b Primeiramente,b foib utilizadab ab
ferramentab WEKA,b queb éb umb pacotebdebsoftwarebembJava.bObmesmobtembcomobobjetivob
agregarb algoritmosb provenientesb deb diferentesb abordagens/paradigmasb nab subáreab dab
Inteligência Artificial, dedicada ao estudo de aprendizagem de máquina. [6]b
Ab segundab ferramentab utilizadabfoibobNeuroSolutions,bquebébumabextensãobparabob
Excel.b Ob mesmob permiteb criarb deb maneirab muitob simplesb umab Redeb Neuralb utilizandob
umab planilhab comb dadosb normalizadosb parab realizarb ob treinamentob dab redeb ebabposteriorb
validação. [7]b
Ab terceirab ferramentab testadab foib ob IBMb Watson,b ob qualb éb umab plataformab deb
desenvolvimentob deb aplicaçõesb deb Inteligênciab Artificial,b comb enfoqueb emb Machineb
Learningbebcombdiversosbserviçosbparabutilizá-labdabmelhorbmaneirabpossível.bUmbdelesbéb
ob IBMb Studio,b ob qualb éb umab plataformab parab realizarb treinamentosb comb modelosb
personalizados e com dados próprios. [3]b
Parab começar,b éb necessáriob criarb umb serviçob dob IBMb Studiob comb asb
configuraçõesb básicasb parab utilizá-lo.b Apósb ab criação,b aob entrarb nab plataforma,b veremosb
queb ob mesmob éb orientadob ab projetos,b sendob necessáriob criarb umb parab utilizarb asb
funcionalidadesb dab plataforma.b Aob criá-lob eb acessá-lo,bvemosbquebexistembdiversasbabasb
eb funcionalidadesb parab seremb exploradas,b sendob queb iremosb focarb somenteb nob queb éb deb
interesse do presente artigo.b
Existem três técnicas de treinamento disponíveis:b
1. Binaryb classification:b Classificab osb dadosb emb duasb categoriasb (verdadeirob oub
falso).b Exemplo:b Classificarb seb ob participanteb possuib riscob deb determinadasb
doenças.b
2. Multiclassb classification:b Classificab osb dadosb emb diversasb categorias.b Exemplo:b
Classificar um consumidor em um determinado estilo musical.b
3. Regression:b Realizab ab prediçãob dob valorb atravésb deb umb conjuntob contínuob deb
valores.b

b

b
b
Parab realizarb osb testesb nasb ferramentasb mencionadas,bfoibinicialmentebrealizadobab
normalizaçãob dosb dadosb disponíveisb nob bancob deb dadosb dab empresab contábilb parceira,b
comb todosb osb itensb dasb NF-e’sb emitidasb pelosb seusb clientesb desdeb ob iníciob dob anob deb
2018.b Foramb elencadasb algumasb variáveisb queb poderiamb identificarb ab maioriab dasb
situações tributárias do ICMS:b
●
●
●
●
●
●
●

CFOP: Código Fiscal de Operação;b
NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul;b
Estado de Origem da Mercadoria;b
Estado de Destino da Mercadoria;b
Origem do ICMS. Ex: Nacional, Estrangeira;b
CST de ICMS: Código da Situação Tributária;b
Percentual de ICMS.EX: 18%;b
Ab

seguir,b

éb

exibidob

umb

exemplob

dosb

dadosb

normalizados:

b
Figura 3 - Normalização dos dadosb

Ob primeirob testeb foib realizadob nab ferramentab WEKA,b comb asb técnicasb deb
“Logisticb Regression”b eb “MultilayerPerceptron"b (Redesb Neurais),b sendob queb nenhumab
dasb duasb técnicasb conseguiub “aprender”b comb osb dadosb fornecidosb eb ab prediçãob nãob foib
realizadab deb formab correta.b ObsegundobtestebrealizadobfoibnabferramentabNeuroSolutions,b
queb tambémb apresentoub ob mesmob problemab relatadob anteriormente.b Porém,b nab
realizaçãobdobterceirobtestebcombabferramentabIBMbWatson,butilizandobobIBMbStudiobebasb
trêsb técnicasbmencionadasbanteriormente,bfoibverificadobumbaumentobdasbtaxasbassertivasb
parab ob problemab emb questão.b Porb essab razão,b foib decididobutilizá-lobparababrealizaçãobdob
presente trabalho.b
Parab realizarb ob treinamentob deb umab rede,b ob Watsonb utilizab algunsb serviçosb parab
tal,b comob ob “MachinebLearning”.bObmesmobpossibilitabosbcomputadoresbab“aprenderem”b
comb algoritmosb específicos,b facilitandob ab criaçãob deb modelosb deb treinamentob parab umab
determinadab redeb eb ajudandob nab visualizaçãob deb comparaçõesb entreb algoritmosb deb
aprendizagem, para facilitar a decisão de qual utilizá-lo de maneira mais ágil.b

b

b
b

b
Figura 4 -Panorama do funcionamento da plataforma Watson Machine Learning. Fonte:b
https://console.bluemix.net/docs/tutorials/create-deploy-retrain-machine-learning-model.html#build-deploy-test-and-r
etrain-a-predictive-machine-learning-modelb

Nosb dadosb utilizadosb nob presenteb trabalho,b foib realizadab ab comparaçãob dab taxab
assertivab deb todosb osb algoritmosb deb aprendizagemb deb máquinab disponíveisb parab
treinamento,b osb quaisb serãob apresentadosb ab seguirb -b comb ab exceçãob dob tipob
"LogisticRegression",b obqualbpossuibumabformabdiferentebdebcálculobdebassertividadebdosb
demais tipos de algoritmo.b
b
ALGORITMOb

DecisionTreeClassifierb

TIPOb

RESULTADOb ASSERTIVIDADEb

MultiClassb
Classificationb

Excelenteb

0,98450b

RandomForestClassifierb MultiClassb
Classificationb

Excelenteb

0,98990b

NaiveBayesb

MultiClassb
Classificationb

Razoávelb

0,71403b

LogisticRegressionb

Binary Classificationb

Ruimb

0,50812b

DecisionTreeClassifierb

Binaryb
Classificationb

Péssimob

0,44470b

RandomForestClassifierb Binaryb
Classificationb

Péssimob

0,25481b

GBTClassifierb

Péssimob

0,20187b

Binaryb
Classificationb

Tabela 1 - Tabela de resultados dos testes realizados com os algoritmosb

b
Apósb ab análiseb dab comparaçãob entreb asb taxas,b foib escolhidab ab técnicab deb
“Multiclassb classification”b comb ob algoritmob “Ramdomb ForestbClassifier”,bquebpossuiubab
maiorb taxab assertivab -b próximab ab 100%b -b entreb todosb osb resultadosb obtidos.b Ob mesmob
b

b
b
constróib diversasb árvoresb deb decisãob parab produzirb ob rótulob queb éb umb modob deb cadab
árvore de decisão. [14]b
Apósb ab definiçãob dab técnica,b foib realizadob algunsbexperimentosbcombasbvariáveisb
dob problema.bFoibrealizadababtentativabdebadicionarbobCNPJbdobdestinatáriobebobcódigobdeb
barrasb dosb itensb dab NF-eb parab verificarb ab taxab assertivab comb ob algoritmob selecionado.b
Entretanto,b ab taxab caiub parab 90%b comb ab primeirab variávelb eb parab 70%b comb ab segunda,b
sendo necessário retirá-los para não comprometer a taxa da rede.b
Apósb ab definiçãob finalb dasb variáveisb eb deb realizarb ob treinamentob dab rede,b foib
necessáriobrealizarbumabintegraçãobcombosbdadosbdobescritóriobcontábilbparceirobparabqueb
ab redeb pudesseb fornecerb asb respostasb (alíquotas)b correspondentesb parab asb novasb NF-esb
queb osb clientesb emitissem,b sendob queb ob objetivob éb compararb ab respostab comb ab alíquotab
informadab nab nota.b Parab tal,b ob IBMb StudiobdisponibilizabumbWEBbServiceb-bcombpadrãob
JSONb -b parab cadab modelob criadob nab plataforma,b sendob possívelb enviarb osb dadosb parab
análise da rede e obter as respostas da mesma em uma aplicação local.b
Parab isso,b foib criadob umb clienteb nab linguagemb Java,b utilizandob ab plataformab deb
desenvolvimentob NetBeans,b parab consumirb ob WEBb Serviceb mencionadob anteriormente.b
FoibrealizadabumabconsultabSQLbparababobtençãobdosbdados,bporbestabelecimentob(CNPJ)b
eb mês/anob desejadob e,b apósb issob foib percorridab essab tabelab eb montadob umab stringb emb
formato JSON para o envio. O formato de envio do arquivo é o seguinte:b
{"fields":b ["CFOP",b "NCM",b "ORIGEM",b "DESTINO",b"ORI_CST",b“CST”],b"values":b
[CFOP_1,NCM_1,ORIGEM_1,DESTINO_1,ORI_CST_1,CST_1],[CFOP_2,NCM_2,O
RIGEM_2,DESTINO_2,ORI_CST_2,CST_2]}b
Tambémb éb necessáriob possuirb credenciaisb específicasb parab ob presenteb processo,b
sendob queb foib realizadab ab criaçãob dasb mesmasb parab utilizaçãob dab plataforma.b Apósb ob
envio,b ob tempob deb retornob variab dependendob dab quantidadeb deb “linhas”b queb foramb
enviadasb parab análise.b Apósb ob retornob comb asb respostasb -b nob formatob JSONb -b ob sistemab
realizab ab verificaçãob deb cadab linha,b comparandob seb ob conteúdob retornadob dob campob
“PERCENTUAL”b éb igualb aob conteúdob dob campob “PERCENTUAL”b dab NF-e.b Seb for,b ob
sistemab gravab emb umab listab auxiliarb parab cadab linhab analisadab ab seguinteb mensagem:b
"CERTO!b VALORb NOTAb Eb WATSON:b X”.b Casob contrário,b seráb gravado:b "ERRO:b
VALOR NOTA: X | VALOR WATSON: Y”.b
Éb importanteb ressaltarb queb osb dadosb enviadosb retornamb nab mesmab ordemb dob
enviob e,b parab realizá-lo,b ob sistemab gerab ob conteúdob nob formatob “JSON”b parab ab
comunicaçãob comb ob Watson.b Ob sistemab gravab osb dadosb enviadosb aob Webb Serviceb eb
tambémb osb retornadosb dob mesmob emb duasb listasb distintasb parab ,b apósb umb determinadob
tratamentob dob retorno,b ob sistemab realizarb ab comparaçãob deb cadab linhab dasb duasb listas,b
parab verificarb seb ob percentualb dasb duasb posiçõesb éb idênticob eb atestarb seb ob Watsonb
localizou alguma divergência.
b
Parab facilitarb ab realizaçãob dosb testesb eb dab validação,b foib implementadab umab telab
emb umb ambienteb WEBb jáb existente,b nob módulob denominadob “fiscal”.b Ob mesmob utilizab
tecnologiasb comob ANGULARb 5b eb BOOTSTRAP,b sendobquebtodababpartebdebcontrolebdeb
autenticaçãob eb comunicaçãob dob frontendb comb ob backendb jáb estáb funcional.b Atravésb dab
integraçãob dosb dadosb dob escritóriob contábilb comb ob serviçob dob Watson,b quebfoibrealizadab
anteriormente,b levantou-seb umab URLb emb umbWEBbServicebRESTb-btambémbjábexistenteb
b

b
b
-b parab consumi-la.bOsbparâmetrosbnecessáriosbparababURLbsãobabunidadebebobmês/anobdasb
notas desejadas.b
A seguir, segue imagens da tela que foi utilizada para os testes:b
b

b
Figura 5 - Tela para testes sem dadosb

b
Figura 6 - Tela para testes com dadosb

Éb importanteb frisarb queb ob frontendb (imagemb acima)b realizab ab requisiçãob aob
serviçob debintegraçãobdosbdadosbfiscaisbcombobWatsonbebquebessebprocessobserábrealizadob
mensalmente por um analista fiscal do escritório contábil.b
Apósb ob retornob dosbdados,bobanalistabfiscalbdeverábrealizarbumbfiltrobparabanalisarb
osb registrosbquebpossuírembabmensagembquebcontémbabpalavrab“ERRO”,bparabverificarbseb
osb errosb queb ab validaçãob encontroubsãobverídicos.bIssobquerbdizerbquebelebdeverábanalisarb
asb notasb comb osb itensb queb retornaremb inconsistentes,b verificandob ab legislaçãob vigenteb eb
atestandob seb ob sistemab encontroub deb fatob umab inconsistênciab verdadeira.b Osb resultadosb
desse processo serão descritos no ítem 4 do presente artigo.b
b

4. Análise e Discussão de Resultadosb
Nestab seçãob serãob apresentadosb osb resultadosb obtidosb nosb testesb realizadosb nob
presente trabalho e a análise dos mesmos.b
Nab realizaçãob dob treinamentob dab redeb nob Watson,b foib utilizadob umb conjuntob deb
dadosb comb 476b milb registros,b comb ítensb deb notasb fiscaisb emitidasb deb janeirobabagostobdeb
2018,b sendob queb 60%b dosb dadosb foramb utilizadosb parab treinamento,b 20%b parab testesb eb
20%b parab Holdout.b Comb isso,b ab redeb conseguiub umab assertividadeb deb 98,99%,b ob queb éb
um percentual bastante expressivo e significativo para treinamentos.b
Nab faseb deb testesb ebdebvalidaçãobdabrede,bforambselecionadasb76bempresas,babqualb
possuíamb ob regimeb deb tributaçãob “Lucrob Presumido”boub“LucrobReal”,bquebrealizarambab
b

b
b
emissãob deb NF-esb nob mêsb deb setembrob deb 2018,b parab seremb submetidasb ab avaliaçãob dob
Watson.b Ab quantidadeb deb notasbemitidasbnobrespectivobmêsbpelasbempresasbselecionadasb
foib deb 19.703,b comb 67.644b ítens.b Apósb ab análiseb dosb mesmos,b foramb localizadosb 144b
possíveis erros que foram revisados pelo analista fiscal.b
Parab isso,bobanalistabfiscalbanalisoubsomentebabtributaçãobdebcadabítembquebtinhabab
possibilidadeb deb estarb incorreto,b aob invésb deb analisarb todosb osb ítensb dob período.b Nestab
análise,b localizoub 17b itensb queb estavamb comb ab alíquotab informadab incorretamenteb nab
notab fiscal,b ob queb acarretariabproblemasbfiscaisbabempresabebaobescritóriobcontábilbjuntobab
Receita Estadual.b
Comb osb resultadosb obtidosb anteriormente,b foramb realizadasb asb seguintesb
constatações:b
● Ab redeb nãob conseguiub criarb ob padrãob dab alíquotab emb algunsb casosb atravésb dab
NCM.b Exemplo:b Produtosb deb cosméticab comb alíquotab deb 25%b queb ab redeb
entendia que era 18%;b
● Ab redeb nãob conseguiub distinguirb umab alíquotab diferenciada,b nob casob dab mesmab
possuirb ab suab determinaçãob atravésb dab descriçãob dob produto.b Exemplo:b NCMb
comb alíquotab deb 18%,b queb quandob possuirb ab descriçãob “VeículobparabTransporteb
de Mercadoria” sua alíquota é reduzida para 12%;b
● Ab CSTb emb algunsb casosb éb umb campob queb podeb influenciarb fortementeb ab
formaçãob dob padrãob parab ab alíquotab e,b quandob informadob incorretamenteb nab
emissãob dab nota,b podeb levarb ob Watsonb ab realizarb umab classificaçãob deb umab
alíquotab idênticab ab dab nota,b mesmob queb ob CFOPb eb ab NCMb indiquemb queb ab
alíquotab sejab distinta.b Exemplo:b CSTb 40b comb alíquotab zero,b quandob ab tributaçãob
correta do produto é alíquota de 18% com CST 00;b
● Ab redeb conseguiub localizarb alíquotasb queb estavamb informadasb incorretamente,b
atravésb dob estadob deb origemb eb destino.b Exemplo:b Alíquotab informadab deb 12%,b
sendo que o correto é 18%;b
● Ab redeb conseguiub localizarb alíquotasb incorretasb queb nãob existemb emb algunsb
casos. Exemplo: Alíquota informada de 40% ou 5% na nota;b
● Ab redeb conseguiub localizarb alíquotasb informadasb incorretamenteb parab umab
determinadab NCMb emb determinadosb CFOPs.b Exemplo:b Alíquotab deb18%,bsendob
que o correto é 0%, e vice-versa;b
● Existiub umab situaçãob emb queb ob Watsonb eb ab notab estavamb comb ob percentualb
incorreto,b sendob queb ob mesmob informoub umab alíquotab deb 17%b eb elab estavab comb
18%, sendo que a alíquota correta era 12%.b
● Ab redeb localizoub 17b errosb embítensbquebabalíquotabestavabincorretabnabnota,bsendob
queb ab empresabfoibavisadabparabrealizarbabcorreçãobnobseubsistemabebevitarbfuturosb
problemas com fiscalizações do governo estadual.b
● Notou-seb queb ob analistab fiscalb focoub ab suab análiseb emb somenteb 144b registrosb -b
menosb deb 1%b dob totalb deb itensb -b tendob reduzidob seub trabalhob significamente,b
possuindob assimb oportunidadeb deb focarb ob tempob ganhobemboutrasbatividadesbqueb
agreguemb maisb valorb aob clienteb -b comob análisesb tributáriasb oub estudosb deb
legislações.b
Comb baseb nosb resultadosb obtidos,b ob usob dab InteligênciabArtificialbatreladobabáreab
tributáriab parab ab análiseb dab alíquotab deb ICMSb seb mostroub bastanteb eficazb nob presenteb
trabalho.b Aindab queb ob usob dab computaçãob tradicionalb sejab umab alternativa,b ob usob dab IAb
b

b
b
seb mostroub muitob maisb práticob eb rápidob deb seb implementar,b nãob exigindob
parametrizaçõesb porb parteb dob usuáriob eb sendob maisb ágilb parab realizarb ab análisebdosbitensb
seb comparadob aob modelob tradicional,b porb utilizarb osb dadosb dasb notasb fiscaisb emitidasb
pelosb clientesb parab gerarb inferênciasb dob resultadob final.b Comb isso,b notou-seb umab
significanteb reduçãob nob tempobdobprocessobdebanálisebdabalíquotabdebICMSbdosbitensbdasb
notasb fiscaisb emitidasb pelosb clientesb dob escritóriob contábil,b possibilitandob quebobanalistab
fiscalb realizasseb somenteb ab análiseb deb possíveisb errosb dessesb itens,b tendob tambémb
indicadob algunsb itensb comb ab tributaçãob incorretab nab nota,b possibilitandob queb ob clienteb
evite futuros problemas com a Receita Estadual.bb

5. Considerações Finaisb
Comb ob avançob dab tecnologiab sobreb osb processosb fiscaisb -b especialmenteb nab áreab
tributáriab -b ab quantidadeb deb informaçõesb geradasb diariamenteb vemb aumentandob deb
maneirab considerávelb ab cadab ano.b Aliadob abessebavançobablegislaçãobbrasileirabébbastanteb
complexa,b sendob queb ab tributaçãob deb umb produtob envolvebdiversasbvariáveisbquebpodemb
influenciarb nab suab corretab tributação.b Nesseb cenário,b ob escritóriob contábilb ficab
dependenteb dab emissãob corretab deb notasb pelosb seusb clientesb queb emb algumasb situaçõesb
podemb emitirb notasb comb tributaçõesb incorretasb porb desconhecimentob dab legislaçãob
estadual.b
Aindab queb existamb diversasb técnicasb computacionaisb queb podemb solucionarb
parcialmenteb ob problema,b estasb demandamb grandeb parametrizaçãob porb parteb dob usuáriob
parab realizarb ab corretab validaçãob dab alíquotab presenteb nab nota.b Entretanto,b comb ab
aplicaçãob deb técnicasb deb Inteligênciab Artificialb éb possívelb verificarb seb ab alíquotab deb
ICMSb estáb emitidab deb maneirab corretab emb umab NF-eb deb maneirab maisb práticab eb fácil,b
comob foib demonstradob nob capítulob anterior,b sendobquebobanalistabfiscalbtevebquebanalisarb
somenteb osb itensb queb apresentaramb divergência,b aobinvésbdebrealizarbabconferênciabsobreb
todos os itens um a um.b
Osb resultadosb aferidosb evidenciamb queb ab utilizaçãob deb umab técnicab deb
inteligênciab artificialb parab ab resoluçãob dob problemab propostob foib eficaz,b sendob queb ob
mesmob reduziub ob númerob deb ítensb parab ab análiseb dobanalistabfiscalbebconseguiublocalizarb
errosb deb tributaçãob emb documentosb fiscaisb eletrônicosb queb estavamb comb ab suab alíquotab
deb ICMSb informadab incorretamenteb nob mesmo.b Comb issob podemosb identificarb abgrandeb
vantagemb emb seb utilizarb aprendizagemb deb máquinab aob invésb dob usob deb regrasb parab
solucionarbobproblemabproposto,bpoisbabmesmabutilizabosbprópriosbdadosbdasbnotasbfiscaisb
emitidasb pelosb clientesb parab gerarb inferênciasb dob resultadob final,b aob invésb deb seremb
criadas inúmeras regras pelo analista fiscal para tentar resolver o problema.b
Comb isso,b ob presenteb artigob trazb umab grandeb contribuiçãob nob âmbitob dab
Inteligênciab Artificialb parab ab áreab tributária,b poisb demonstrab queb éb possívelb realizarb
processosb complexosb eb queb demandambgrandebtempobparabserembexecutadosbdebmaneirab
maisb rápidab eb confiável,b possibilitandob queb osb analistasb fiscaisb dosbescritóriosbcontábeisb
realizemb tarefasb queb agreguemb maisb valorb parab ob cliente,b comob ob estudob dab legislaçãob
estadualb parab identificarb possíveisb vantagensb fiscaisb sobreb osb produtosb vendidos,b entreb
outras possibilidades.b

b

b
b
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