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Desafios Fiscais
Desafio#1: Como aumentar a arrecadação tributária a partir de um melhor
uso das informações disponíveis?
•Aprimoramento da inteligência fiscal e da fiscalização: como usar informação fiscal disponível
(documentos fiscais eletrônicos) e estratégias/metodologias disponíveis (big data, algorithms, machine
learning e outras tecnologias) para reduzir a sonegação de impostos, via melhor detecção de fraudes e de
acompanhamento automatizado de casos auditados?
•Facilitação do cumprimento tributário: Como usar informação fiscal (documentos fiscais eletrônicos) para
automatizar as declarações tributarias?
•Reduzir a fraude tributária: como usar blockchain ou outras tecnologias para o registro de transações
(base tributária e valores) e de arrecadação dos impostos (ICMS/IVA/ISS, imposto predial, imposto sobre
veículos)?
•Aumentar a efetividade da cobrança de tributos: como usar big data, advanced analytics ou tecnologias
para segmentar com precisão os devedores e direcionar as intervenções de cobrança com as estratégias
mais prováveis de efetividade

Desafios Fiscais
Desafio#1: Como aumentar a arrecadação tributária a partir de um melhor
uso das informações disponíveis
•Benefícios Esperados:
•Aumentar a arrecadação tributaria
•Aproximar e fortalecer a relação ente a administração tributária e os contribuintes
e aumentar a confiança do cidadão
•Aumentar a segurança no registro de transações sujeitas de impostos
•Reduzir o tempo e custo do pagamento de impostos
•Aumentar a competitividade
•Redução da inadimplência
•Aumentar a justiça fiscal

Desafios Fiscais
Desafio#2: Como o cidadão pode interagir com os fiscos sem necessidade de presença
física nos órgãos fazendários (declaração e pagamento das obrigações tributarias,
emissão de certidões, inscrição e alteração cadastral, soluções de pendências,
resolução de dúvidas e questionamentos, entre outros serviços)?
•Aprimoramento do atendimento ao contribuinte: Como usar novas tecnologias (i.e. inteligência artificial,
serviços moveis, pagamentos eletrônicos ou outras tecnologias) para facilitar a interação com o contribuinte,
melhorando o tempo e efetividade de atenção e ampliando os serviços virtuais?
•Benefícios Esperados:
Aumentar a arrecadação tributaria
Aproximar e fortalecer a relação ente a administração tributária e os contribuintes e aumentar a confiança
do cidadão
Aumentar a qualidade dos serviços prestados aos contribuintes
Reduzir o tempo e custo do pagamento de impostos
Registro de transações (base tributária e valores) e de arrecadação dos impostos (ICMS/IVA/ISS, imposto
predial, imposto sobre veículos)?

Desafios Fiscais
Desafio#3: Como conter a expansão e melhorar a qualidade do gasto público
(de custeio e investimento)?
•Gestão eficiente do investimento público: Como usar informação dispersa em várias instituições e bases
de dados públicas e privadas (econômicas, fiscais, sociais, etc.) para melhorar a priorização, planejamento e
monitoramento de projetos de investimento público (gaps de desenvolvimento e focalização do gasto de
inversão)?
•Gerenciamento estratégico das compras governamentais: Como o setor público pode usar informações de
preços de mercado (como, por exemplo, Nota Fiscal Eletrônica), em tempo real, bem como outras
informações para planejar e executar melhor as compras públicas (reduzir o custo das compras, diminuir as
diferenças de compras entre órgãos governamentais, e para aumentar a transparência e probidade das
licitações)?
•Planejamento fiscal de médio prazo e avaliação da qualidade do gasto público: como usar a informação
das transações financeiras dos órgãos governamentais (especificamente dos sistemas integrados de
administração financeira (SIAF) e sistemas conexos (sistema folha de pagamentos, compras, patrimônio,
dívida), junto com bases de dados estatísticas, e da nota fiscal eletrônica para a aprimorar programação
orçamentaria/caixa (projeções de receitas e gastos, alocação do gasto social/programas para beneficiários
da educação e saúde) e para a avaliação do desempenho do Estado?

Desafios Fiscais
Desafio#3: Como conter a expansão e melhorar a qualidade do gasto público
(de custeio e investimento)?
•Benefícios Esperados:
•Melhorar a disciplina fiscal a partir de estimativas realistas e precisas de receitas, gastos e resultado
primário
•Reduzir o gasto de custeio e Gerar economias/poupança nas compras públicas
•Criar maior espaço fiscal destinado a aumentar o nível de investimento
•Melhorar a qualidade/eficiência do investimento público por meio de projetos melhor preparados e
alinhados as prioridades do setor publico
•Reduzir a exposição ao risco das finanças do Estado?

Desafios Fiscais
Desafio#4: Como apresentar para a cidadania as contas públicas e o
desempenho fiscal do setor público de forma mais transparente, integral,
amigável e tempestiva)?
•Promoção da transparência e da accountability fiscal: Como usar informação dispersa em várias
instituições e bases de dados públicas e privadas (nível federal, subnacional, financeira, fiscal, económica e
social) utilizando as ferramentas da tecnologia digital para mostrar a performance do setor público?
•Benefícios Esperados:
•Aumentar a transparência fiscal
•Aumentar a confiança do cidadão na gestão dos recursos públicos
•Incentivar um melhor comportamento fiscal dos servidores públicos
•Contribuir na melhoria da governança democrática

Desafios Fiscais
Desafio#5: Como melhorar a disciplina fiscal subnacional via uma melhora na
contabilidade e administração financeira/fiscal de estados e municípios?
•Promoção da integridade nas contas públicas e do desempenho fiscal subnacional: Como usar Blockchain
e outras ferramentas da tecnologia digital para o registro das transações financeiras dos governos
subnacionais que facilite o controle das contas públicas de estados e municípios?
Benefícios Esperados:
•Aumentar a transparência fiscal
•Incentivar um melhor comportamento fiscal dos servidores públicos dos governos subnacionais
•Promover a disciplina fiscal subnacional
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