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INÍCIO

- 28/11/2018

- Regras paramétricas

- De forma resumida:

- Saídas acima de R$ 1 Milhão.

- Entradas inferiores a 20% das Saídas.

- Pagamentos inferiores a 1% das Saídas



ACOMPANHAMENTO DOS CASOS
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TRATAMENTO DO CASO



RELATÓRIO GERENCIAL



RESULTADO:



DATATHON – APRENDIZADO E NOVAS ESTRATÉGIAS

- Em Dezembro de 2021 foi realizado o Datathon.

- Desafio: Identificar contribuintes abertos com a finalidade de simular 

operações, antes que estas ocorram. 

- Insumo: Dados cadastrais e das operações de aproximadamente 1000 

empresas noteiras identificadas.

- Resultado: Um novo modelo, que identifica, com base apenas em dados 

cadastrais, possíveis empresas noteiras.



CONSTRUÇÃO DO “INDÍCIOS DE NOTEIRAS”

1. Utilizamos dados cadastrais das empresas que foram consideradas noteiras no modelo 

paramétrico como: atividade econômica, município, sócios, contador, o porte do contribuinte, 

o regime de pagamento, capital social entre outras.

2. Em seguida, rodamos um modelo de floresta aleatória com amostragem aleatória (Balanced

Random Forest Classifier), que é um modelo mais performático quando trabalhamos com 

dados desbalanceados, ou seja, quando temos uma quantidade de registros positivos ou 

negativos muito maior que o contrario (no nosso caso, há uma quantidade de contribuintes 

noteiros muito menor que contribuintes idôneos);

3. Treinamos o modelo todo dia 01 do mês para que os parâmetro dele sejam atualizados com 

as informações dos novos contribuintes noteiros registrados, dessa forma sempre atualizando 

os padrões que o modelo detecta;



CONSTRUÇÃO DO “INDÍCIOS DE NOTEIRAS”

- A cada 4 horas as novas empresas abertas são submetidas 

ao modelo para que possamos identificar possíveis indícios.

- Identificado um indício, um caso é aberto para análise da 

coordenação da região fiscal do contribuinte.

- Caso se confirme o indício o contribuinte é suspenso antes 

mesmo de começar a realizar operações.

- 53 empresas foram identificadas em 3 meses.



PRÓXIMOS PASSOS

- Criar um novo modelo que utilize como fonte de 

dados os dados cadastrais mais os dados da 

primeira emissão de DF-e.
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