
Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso webinar sobre o
Classificador Fiscal by Busca Legal realizado em agosto de 2022

Não deixem de se cadastrar para utilizar o Classificador Fiscal em:

https://espacolegislacao.totvs.com/classificador-fiscal-by-busca-legal/

P. Podemos divulgar, espacolegislacao.totvs.com, para os clientes?

R. Boa Tarde Denys! Com certeza, o acesso é livre para qualquer usuario atráves do link:

https://espacolegislacao.totvs.com/

P. vcs vão disponibilizar o PPT ?

R. https://espacolegislacao.totvs.com/totvs-responde/

P. Assinatura dá direito a quantos acessos ?

R. Dá acesso a 1000 consultas mensais.

P. Esse valor seria para 1 acesso de usuário ou posso acrescentar mais usuários para usar a

ferramenta?

R. o valor é por usuário.

P. Faz validação de XML?

R. Não faz validação, pois não tem a opção de importar arquivos.

P. Retorna à consulta de Gtin tbem ?

R. Sim, se o código estiver cadastrado no banco de dados, essa informação aparece na pesquisa.

https://espacolegislacao.totvs.com/classificador-fiscal-by-busca-legal/
https://espacolegislacao.totvs.com/


P. Boa tarde, gostaria de saber se há integração direta com o Protheus? Se não há possibilidades

de acesso via APIs?

R. Boa Tarde Claudio! Por enquanto ainda não temos integração da ferramenta com as nossas

linhas de produto, mas já estamos trabalhando com um projeto de integração e em breve

estaremos divulgando com mais detalhes.

P. após os trinta dias é necessário cancelar a conta ou é automático?

R. Não cancela automático, mas caso necessite o cancelamento, somente envie um e-mail para

providenciarmos. e-mail: busca_legal_by_busca_legal@totvs.com.br

P. qual a diferença entre o classificado e o TIF?

R. São ferramentas distintas, uma é feita a classificação do produto e a outra avalia os registros

das obrigações acessórias, fazendo cruzamento de informações das obrigações.

P. esse valor, tem limite de consultas?

R. São 1000 consultas mensais.

P. Busca legal responde só pela interface ou também funciona por webservice?

R. A nossa parceria com o Busca Legal, traz a inteligência artificial para as pesquisas

executadas.

P. Quem já utiliza o Protheus precisa comprar o classificador? Sim, é uma ferramenta

independente

R. Sim, é uma ferramenta independente.

P. Existe alguma consulta via API para integração com algum ERP da Totvs?

R. No momento ainda não temos a integração com os produtos TOTVS.

P. Boa Tarde! qual o valor mensal ou anual?



R. Boa tarde Marcos!  R$ 145.70/ Mensal   R$ 1040.14/ Anual

P. O classificador informa se o produto tem similar nacional?

R. Ao fazer a pesquisa, o resultado será conforme a informação fornecida em relação ao CST, se

informar que não tem similar nacional, o resultado será considerando essa informação.

P. Boa tarde! Existe disponível alguma ferramenta que contemple notas de serviço? Que tenha

todas essas funcionalidades?

R. Não temos no momento, hoje a ferramenta é somente para mercadorias.

P. Preciso adquirir um pacote adicional caso necessite de mais de 1000 consultas?

R. Poderá pagar as consultas excedentes, ou adquirir um novo pacote, o que for mais viável.

P. Caso seja realizada a tributação com base no classificador e fique errado, se existir alguma

notificação do fisco a TOTVS se responsabiliza ?

R. Olá Paulo, boa tarde! Nossa ferramenta disponibiliza as informações sempre pautadas pela

legislação no qual é disponibilizada no momento da consulta.

P. Existe algum projeto em andamento visando criar uma inteligência de lançamento dos

documentos fiscais? aproveitando por exemplo a TES inteligente, natureza, condição de

pagamento, centro de custo etc, vinculando quando for necessário com dados do xml?

R. Está em nosso Roadmap um classificador fiscal integrado à linha Protheus para o ano que vem.

P. A plataforma permite salvar um produto para monitoramento? Para saber se essa pesquisa teve

alguma alteração, ao longo do tempo. Alteração de legislação. No dashboard

R. No dashboard é possível visualizar as consultas realizadas, mas não tem um monitoramento, é

necessário fazer uma nova consulta, caso a legislação tenha alguma alteração.



P. essa ferramenta é adquirida a parte?Boa Tarde Silvia! Sim, você pode utilizar 5 consultas

gratuitas e após realizar a contratação da ferramenta.

R. Boa Tarde Silvia! Sim, você pode utilizar 5 consultas gratuitas e após realizar a contratação da

ferramenta.


