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Renata Santos
Consultoria de 
Segmentos
https://www.linkedin.com/in/renata-de-oliveira-santos-029b11133/

https://www.linkedin.com/in/renata-de-oliveira-santos-029b11133/
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ESPAÇO 

LEGISLAÇÃO
O Espaço Legislação disponibiliza várias 

ferramentas gratuitas para as empresas 

como o Calendário de Obrigações, o 

Portfólio, Atualizações Legais, Notícias, etc. 

O Classificador Fiscal é mais uma 

benefício a todas as empresas, sendo ou 

não clientes. Não está vinculada a qualquer 

um dos nossos produtos e está disponível 

no TOTVS STORE. 

https://espacolegislacao.totvs.com/
https://espacolegislacao.totvs.com/
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O Classificador Fiscal by Busca Legal é uma 

ferramenta chat bot disponível 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, que conta com uma 

base de mais de 23 milhões de regras 

tributárias para ajudar você na rotina fiscal 

da sua empresa.

Classificador 

Fiscal by

Busca Legal
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Com o Classificador Fiscal by Busca Legal, 

não existe hora nem lugar pra você 

dominar as operações fiscais e tributárias 

da sua empresa! Tenha acesso a um 

chatbot com IA disponível 24h que te 

ajuda em diversas operações, tornando os 

processos do dia a dia mais ágeis e 

produtivos, seja na indústria, atacado ou 

varejo.

Nosso Classificador Fiscal by Busca Legal é 

uma ferramenta chat bot disponível 24 

horas por dia, 7 dias por semana, que 

conta com uma base de mais de 23 

milhões de regras tributárias para ajudar 

você na rotina fiscal da sua empresa.



Ficha Técnica 7

Vantagens do Sistema

A alta complexidade do ambiente tributário é uma das dores mais frequentes das empresas no mercado 
brasileiro. É como enfrentar um labirinto interminável e que, ainda por cima, muda todos os dias, com 
novas regras fiscais.

Qualquer erro pode custar caro: seja através do pagamento de multas, seja pelo aumento da carga 
tributária. E controlar tudo isso exige tempo e recursos. Então, como evitar que a área fiscal se torne 
uma armadilha? Como manter a competitividade em um cenário tributário tão complexo? Calma! O 
Classificador Fiscal by Busca Legal veio para resolver esse problema.

Principais Benefícios

O Classificador Fiscal by Busca Legal é um sistema de inteligência fiscal, com tecnologia de 
Inteligência Artificial, reconhecimento de linguagem natural e um banco de dados atualizado 
permanentemente, com mais de 23 milhões de regras tributárias federais e estaduais.

O sistema cobre 26 Estados e o Distrito Federal. Com ele, você calcula de forma automática as regras 
tributárias aplicáveis a cada operação de compra e venda de sua empresa e aplica de forma correta as 
alíquotas, MVA, Pauta, CST, CFOP, entre outras informações necessárias para o cálculo.

Principais Funcionalidades

Assistente Pessoal Tributário

Motor de Cálculo

Exportação e Compartilhamento dos Resultados
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https://totvs.store/
https://totvs.store/
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OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

RENATA SANTOS

Consultoria de Segmentos 

ces.consultoriatributaria@totvs.com.br


