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ANALYTICS DEDICADO

A Receita 

Estadual 
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departamento 

específico para 

o Analytics, 
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Gabinete da 

Receita

Receita
Estadual

Assuntos 
Institucionais

Ambiente Analítico

Inspetoria Geral de 
Tributação

Inspetoria Geral de 
Arrecadação

Inspetoria Geral de 
Fiscalização

Delegacia de 
Contribuintes de 
Outros Estados

Delegacia de 
Julgamento

Inspetoria Regional de 
Fiscalização (10)

Inspetoria Regional de 
Arrecadação (10)

Inspetoria Regional de 
Tributação (10)

Agências da 
Receita (40)

Gabinete SEFA

Conselho de 
Contribuintes

Delegacias Regionais
(10)

Simples Nacional

Corregedoria

Recursos
Humanos

Escola 
Fazendária

Assuntos
Econômicos

Licitações e 
Contratos

Assessoria
Administrativa

Tesouro
Estadual

Orçamento
Estadual

Organograma Simplificado da 
SEFA/PR e Receita Estadual

Tecnologia da 
Informação



Receita Estadual do Paraná

REPR/AGAA: O QUE FAZEMOS



Receita Estadual do Paraná

REPR/AGAA: PERFIS

Perfis 

existentes 

na unidade 

de Analytics 

da Receita 

Estadual
* em setembro de 2022 a equipe 

contava com um total de 18 pessoas 

(entre auditores fiscais e terceiros)
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SOLUÇÃO COMPLETA, DE PONTA A PONTA

Infraestrutura (hardware e software) 

de banco de dados (DW)

Infraestrutura (hardware e software) 

de integração de dados (ETL)

Serviços de desenvolvimento, capacitação 

e apoio técnico

Infraestrutura (hardware e software) 

para ambiente de análise de dados (BI)
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Data 
Warehouse

Business Intelligence
& Data Discovery

ARQUITETURA E VOLUME DE DADOS

NF-e
35M

CT-e
15M

NFC-e
150M

Convênio 115/03
25M

EFD
170M

395
de documentos por mês

milhões

225M documentos fiscais

170M documentos escriturados

Usuários Avançados

Aplicações

* Os documentos fiscais e a EFD representam cerca de 95% do 
volume de dados de todas as bases carregadas no ambiente analítico

Integração de Dados

PowerCenter

• 12 nós (+ 1 standby)
• 576 núcleos de processamento
• 9,2TB de memória RAM (768GB por nó)
• 768TB (total) de armazenamento

*256TB de capacidade líquida
(com fallback)
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FONTES DE DADOS JÁ INTEGRADAS AO DW CORPORATIVO

• Escrituração Fiscal Digital (EFD)

• Escrituração Contábil Digital (ECD)

• Nota Fiscal eletrônica (NF-e)

• Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e)

• Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e)

• Bilhete de Passagem eletrônico (BP-e)

• Manifesto eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)

• Notas Fiscais de Comunicação e Energia (CV115)

• Cartão de Crédito / Meios de Pagamento (CC/DIMP)

• Operador Nacional dos Estados (ONE)

• Arquivo Digital de Recuperação, Ressarcimento e

Complementação do ICMS ST (ADRC-ST)

• Cadastro (CIF, CCC, RFB)

• Guias de Apuração (GIA)

• Recolhimentos (SGR, IVA, DAF607)

• Dívida Ativa (DAE)

• Parcelamentos (TAP)

• Autos de Infração (PAF)

• Declarações do Simples Nacional (DASD)

• Nota Fiscal Avulsa eletrônica (NFAe)

• Nota Fiscal de Produtor Rural (NFP)

• Controle de Fiscalização (CAF/OSF)

... dentre outras

Os dados são integrados 

no DW e disponibilizados 

aos auditores fiscais na 

ferramenta de BI.
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Todas as 

diferentes 

origens de 

documentos 

fiscais:

EFD, NF-e, 

NFC-e, CT-e, 

BP-e, MDF-e, 

CV115...

VISÃO INTEGRADA DE DOCUMENTOS FISCAIS, VOLTADA AO NEGÓCIO

... são integradas automaticamente no 

Teradata (DW Corporativo) nas mesmas 

entidades de documentos fiscais.

DOCUMENTO FISCAL

ITEM DE 
DOCUMENTO FISCAL

IMPOSTOS 
DOCUMENTO FISCAL IMPOSTOS ITEM DE 

DOCUMENTO FISCAL
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O ANALYTICS SUSTENTA O FISCO

 Processos de auditorias fiscais e de fiscalização de

contribuintes;

 Autorregularizações;

 Análises e estudos econômico-fiscais;

 Monitoramento dos contribuintes;

 Monitoramento dos ramos econômicos acompanhados

pelos setores especializados;

 Acompanhamento de omissões, inadimplências e

devedores contumazes;

 Análise e previsão da receita (que fundamenta o

planejamento orçamentário);

 Atendimento a diversos processos de natureza tributária;

 Dentre outras.Nossas atuais 
tecnologias analíticas

O ambiente analítico (DW/BI) é atualmente

o suporte de praticamente todas as ações

mais relevantes do Fisco estadual:
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SELF-SERVICE ANALYTICS

Nosso ambiente BI é 

descentralizado: os

auditores fiscais

criam seus próprios

relatórios…

Image: O-que-é-Self-Service-BI.jpg - https://taticview.com/pt/o-que-e-afinal-esse-self-service-bi/

… onde mensalmente cerca de

300 auditores rodam cerca de 3 mil 
relatórios diferentes, com mais de

40 mil consultas realizadas, sendo

extraídos vários bilhões de

registros do BI.
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O BI MICROSTRATEGY Os auditores fiscais têm à disposição o BI MicroStrategy, uma 

plataforma de análise de dados completa e fácil de usar, 

acessível via web (navegador). O BI é estruturado em “projetos”

Um projeto dentro do 

MicroStrategy é um 

ambiente onde o 

auditor fiscal pode 

acessar painéis e 

relatórios corporativos 

e, ainda, criar seus 

próprios relatórios e 

visualizações...
...TODOS os nossos cerca de 

620 auditores fiscais ativos 

possuem acesso ao BI.
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Essa é a página inicial da 

área de trabalho do BI...

... aqui o auditor fiscal pode, 

com poucos cliques, criar 

relatórios, documentos, 

visualizações, filtros, etc.

O BI MICROSTRATEGY
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Eis um típico relatório no MicroStrategy...

... onde o auditor fiscal pode fazer filtros, paginação, 

ordenação, formatação, classificação, cálculos, totais, 

subtotais, formatação condicional, funções (lógicas, 

matemáticas, estatísticas, etc.), e muito mais...

UM RELATÓRIO NO BI

... aqui não tem o limite de linhas do 

Excel ou de tamanho do Access...

... e além disso o auditor pode também agendar a execução 

automática do relatório e enviar por e-mail para quem desejar, 

pode compartilhar pastas e relatórios do BI, e muito mais...

... tudo isso com simples clicar-e-arrastar, sem 

precisar de nenhum conhecimento de informática.
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Eis uma típica visualização no MicroStrategy...

... onde o auditor fiscal pode criar vários tipos de 

gráficos para melhor compreender sua investigação...

UM DATA DISCOVERY NO BI

... desde visualizações mais simples como gráficos de 

barras ou linhas até as mais avançadas como mapas de 

calor, rede de relacionamento, mapas geográficos, etc...
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Esse painel mostra as execuções de relatórios no 

BI pelos auditores fiscais, em um determinado dia:

A maioria dos relatórios 
executados levam poucos 

segundos para rodar e resultam 
em algumas dezenas de milhares

de registros retornados...

...alguns relatórios mais 
pesados levam apenas uns 

poucos minutos para rodar e 
retornam dezenas de milhões

de registros.

SELF-SERVICE ANALYTICS: UM TÍPICO DIA DE ANÁLISES EM NOSSO BI
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DASHBOARDS GERENCIAIS

O auditor fiscal também tem à sua disposição diversos

produtos BI (conjuntos de painéis e relatórios

gerenciais) disponibilizados no MicroStrategy.
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APOIO TÉCNICO E MENTORIA AOS AUDITORES

O auditor fiscal também tem à sua disposição um extenso
programa de mentoria MicroStrategy, com consultores de 

BI prontos para ajudá-los no uso da ferramenta.

Momento de mentoria MicroStrategy a auditor fiscal, na Delegacia Regional de Londrina.
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CIÊNCIA DE DADOS (ADVANCED ANALYTICS)

…ainda é um 

trabalho

exploratório,

mas tem mostrado

um grande

potencial.

Em conjunto com cientistas de dados 

da Teradata estamos utilizando

Inteligência Artificial para:

• Padronização/classificação dos itens de notas

fiscais (pela descrição+NCM e pela descrição+CEST);

• Previsão de recuperabilidade de dívidas ativas…
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PLATAFORMAS ANALÍTICAS NA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

Data Warehouse especializado, com extrema
capacidade de performance (processamento
massivo paralelo) e de armazenamento, na
tecnologia Teradata*

-> Futura adição de Data Lake na tecnologia Hadoop

Plataforma de análise de dados completa e 
de fácil uso, na tecnologia MicroStrategy**

Uso intensivo e descentralizado do BI
(self service analytics)

Uso (ainda exploratório) de Inteligência
Artificial e Machine Learning

* considerada a melhor plataforma de banco de dados analítico do mercado

** considerada uma das melhores plataformas de análise de dados do mercado

*** considerada a melhor plataforma de integração de dados do mercado

Plataforma de integração de dados na
tecnologia PowerCenter***

Com impressionantes resultados
financeiros na arrecadação tributária

Conforme relatórios “Magic Quadrant” e “Critical 

Capabilities” do Gartner Group, 2022
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RECONHECIMENTO NACIONAL E INTERNACIONAL

2016: Relatório 
oficial da OCDE
“Technologies for 
Better Tax
Administration: A 
Practical Guide for 
Revenue Bodies”

2018: Prêmio 
Nacional CLP
(Centro de Liderança Pública) 

“Excelência em
Competitividade -
Melhores Práticas”

2014-2020: Nove apresentações 
em eventos internacionais
(Estados Unidos, Rússia, 
Inglaterra, Espanha)
* E mais três publicações em revistas 
especializadas do Japão, Estados Unidos e Rússia
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Tecnologia de análise de dados no Fisco 
estadual paranaense

Obrigado!

Para saber mais: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/
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