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• Idealizada por ex-sócios da FISCOSOFT, empresa pioneira 
na prestação de informações fiscais “on line”, e da 
SYSTAX, detentora de uma base com mais de 23 milhões 
de regras tributárias

• Aliamos nossa expertise adquirida desde 1999 na área de 
informações fiscais e legais à Inteligência Artificial, para 
revolucionar a área fiscal

• Acelerada pelo Inovativa Brasil – maior programa de 
aceleração de Startups da América Latina

QUEM SOMOS?



Por que usar AI na área tributária?

•1.501 horas por ano para atender as obrigações 
tributárias

•Quase 10 vezes maior que a média mundial!

•149 dias de trabalho para pagar tributos!

•+ de 2,21 normas tributárias por hora útil

Primeiro lugar em Burocracia Tributária

Fonte: Banco Mundial, Tesouro Nacional e IBPT



A legislação tributária é mais complexa do 
que se imagina! 



O que há na cesta 
básica?



Lei n° 10.925/2004

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da 

contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social –

COFINS 

[...]

XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, 

na forma de ultrapasteurizado [...]

O benefício alcança

o leite de cabra?

UM EXEMPLO...



Art. 475. Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto 

oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, 

de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros 

animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda.

(Atual Decreto nº 9.013/2017)

“A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep de 

que trata o inciso XI do art. 1º da Lei nº 10.925, de 2004, na redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 11.488, de 2007, no que tange ao leite é 

aplicável às receitas de venda apenas do leite derivado de vaca, 

conforme se depreende do art. 475 do Decreto nº 30.691, de 1952.”

Processo de Consulta nº 114/13 - SRRF / 8a. Região Fiscal



Grandes empresas estimam em 
R$ 549 bilhões as perdas 

possíveis em litígios tributários

Risco equivale a 55% do patrimônio 
líquido das companhias

Fonte: O Globo



Como a 
tecnologia 

pode 
ajudar?





Mais 2 milhões de produtos com códigos de barras

Mais de 23 milhões de regras tributárias

600 mil horas de trabalho dos consultores

Inteligência artificial para entender linguagem natural

O que há
por trás?



Benefícios!

Compliance

Redução de tributos e multas

Acuracidade de dados

Ganho de tempo e dinheiro

Foco na estratégia

Rápido e simples



Participe da promoção de lançamento do 
Classificador Fiscal by Busca Legal. Faça o 
seu cadastro e utilize as cinco consultas 
gratuitas na ferramenta. Se incluir a sua 
assinatura até 24/06, você ganha mais 

50% de desconto nos 03 primeiros meses. 
Aproveite já! 

#UNIVERSO22

E lembre-se, a oferta é válida apenas para o plano Mensal. Aproveite a oferta, escolha o plano mais aderente a sua 
necessidade e comece já a classificar suas operações comerciais com mais praticidade e assertividade!!!



Muito obrigado! fabio@busca.legal

https://busca.legal 


