
PLATAFORMA FISCAL E TRIBUTÁRIA

TRIBUTUM

COMO O TRIBUTUM® PODE AJUDAR O
SEU NEGÓCIO A AUMENTAR O RETORNO

FINANCEIRO E MINIMIZAR OS RISCOS
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 Através da adoção de melhores 

práticas fiscais, tributárias e gerenciamento 

de informação, sua empresa reduzirá os riscos 

com autuações e multas que ocorrem pelo 

cumprimento inadequado das declarações 

ou até mesmo pela falta de uniformidade das 

informações. Tenha todos os documentos 

fiscais com donwload direto à SEFAZ Nacional.

 Utiliza técnicas muito similares ao 

de uma auditoria eletrônica que é realizada 

pelo Fisco e otimizadas em nossa plataforma, 

para garantir que sua empresa obtenha o 

máximo em experiência de utilização, com 

desempenho e velocidade nas análises de 

dados, até em grandes volumes.

SOLUÇÕES QUE GARANTEM SEGURANÇA NAS INFORMAÇÕES, 
ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS 

ELETRÔNICOS, DIMINUINDO RISCOS COM RAPIDEZ E TECNOLOGIA. 

REDUZA OS RISCOS TRIBUTÁRIOS EM SUA EMPRESA
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TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA FISCAL APLICADA À SUA EMPRESA 
O TRIBUTUM® é uma plataforma voltada para os desafios das áreas fiscal e contábil. 

Utilizando ferramentas de alta tecnologia minimizando erros e maximizando o poder analítico.

 PREOCUPE-SE APENAS COM O NECESSÁRIO 
Com técnicas inovadoras de análise e apontamento, cruzamos informações e efetuamos 

diagnósticos rápidos e precisos, como por exemplo, indicar documentos ausentes na escrituração 

fiscal, otimizando o seu tempo para se preocupar apenas com o necessário.

ALTA TECNOLOGIA
Contamos com alta tecnologia permitindo a análise de dados, possibilitando a checagem 

de grandes volumes de informações em segundos.

Nossa plataforma fiscal de alto desempenho analisa campos e cruza informações, 

apontando automaticamente documentos fiscais faltantes em seus lançamentos fiscais. 

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS
Repositório e download automático de documentos fiscais eletrônicos conectado 

diretamente na SEFAZ Nacional. Você poderá se dedicar a outras atividades, com a certeza de 

que seus documentos como NFe-s e CTe-s estarão disponíveis sempre que precisar consultar 

através de seu Grid de Visualização Dinâmico, permitindo que você defina a disposição de 

informações e parametrize suas consultas, gerando seus  relatórios conforme a necessidade.

ANÁLISE FISCAL
Permite a redução de riscos tributários por meio de uma profunda análise dos arquivos 

SPED armazenados em nossa plataforma. Oferecemos mais segurança na qualidade das 

informações fornecidas ao fisco, por meio das obrigações acessórias tais como NFe-s, CTe-s e 

SPED’s , diminuindo riscos com inexatidões ou omissões, permitindo uma maior tranquilidade na 

relação FISCO x CONTRIBUINTE.
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BENEFÍCIOS

Reduz a carga tributária e o risco de sua operação fiscal

Geração de Economia

Segurança e Conformidade nas Declarações ao Fisco

Inteligência Fiscal aplicada à sua empresa

Prevenção e Mitigação de Riscos

ALTA DISPONIBILIDADE
Sistema automático trabalhando continua-

mente, conectados diretamente na SEFAZ, 

atualizados e prontos para monitorar, auditar 

e cruzar dados fiscais.

Documentos visualizados no Grid de 

Visualização em tempo real.

ESCALABILIDADE
Tecnologia escalável que suporta qualquer 

demanda imediata.

PROCESSAMENTO BIG DATA
Grande estrutura de processamento com 

mais de 80 servidores com tecnologia de 

ponta para suporte de Big Data. 

SEGURANÇA
• Solução em Nuvem - SaaS.

• Alta segurança e disponibilidade com 

acordo de Nível de Serviço.

• Gerenciamento de Perfis de Acesso por 

usuário e controle de CNPJ.

• Ambiente seguro para armazenagem de 

documentos fiscais
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Download de NFe e CTe 
Automático da SEFAZ

 
Conexão direta com o ambiente da SEFAZ 
nacional, que realiza a busca automática e o 
download de NFe e CTe.
Arquivos XML/NFe, de todas as notas fiscais 
emitidas contra 1 ou mais CNPJ(s) de sua 
empresa, em todo o território brasileiro.
Arquivos XML/CTe para Emitentes, Remetentes, 
Destinatários, Expedidores, Recebedores, 
Tomadores e Terceiros informados no 
conteúdo do CTe.

Análise de Itens da NFe 

Analisa nas NFes, todos os itens adquiridos 
por períodos específicos, classificados e 
personalizados pelo próprio usuário com 
TODAS as “TAGs” informações contidas no 
XML das NFes. 

SPED Fiscal x XML 

Envie seu SPED Fiscal para o TRIBUTUM® e ele 
devolve em minutos, uma Análise que permite 
que sua empresa lance corretamente, todos 
os XMLs de NFe em seu SPED Fiscal, cruzando 
assim as informações de seu SPED Fiscal com 
os XMLs existente na base de dados global do 
TRIBUTUM®.

Manifestação de NFe e CTe 

Disponibiliza aos seus usuários, uma 
ferramenta de manifestação dos documentos 
fiscais de modo individual ou em lote. 
Detecta se alguma NFe não solicitada ou 
desconhecida, foi destinada ao seu CNPJ, 
permitindo ações imediatas em apenas um 
clique, e em tempo real na SEFAZ.
Permite também manifestar CTe em 
Desacordo.  Módulo de acompanhamento  
das manifestações da NFe e do desacordo 
dos CTes, informando, dia, horário e usuário 
que executou.

RECURSOS E
FUNCIONALIDADES

XML
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Controle de Averbações
 
Monitore e controle as Averbações nas 
NFes e Ctes.

Gerenciamento de NFe e CTe. 
e Guarda por 5 Anos

Armazena e organiza num só lugar, 
seguro e escalável, todos os seus 
Documentos Fiscais (NFes e CTes).

Pesquisa Avançada

Configure e selecione quais informações 
serão visualizadas de acordo com 
suas necessidades como por exemplo: 
UF, NCM CFOP, CST ICMS, Base de 
Cálculo do ICMS, valor ICMS, pois essas 
informações são extraídas dos XMLS de 
NFe e CTe.

Relatórios Personalizados

Através do Grid de Visualização Dinâmico, 
podemos definir qualquer informação 
que esteja nas NFes ou CTes, que deseje 
visualizar em colunas por meio de filtros 
e agrupamentos, como por exemplo: por 
CNPJs, CFOP, COFINS, ICMS, CST, UF e 
outros. Com isso, permite-se gravar e salvar 
com um nome, esse layout de colunas, para 
um posterior carregamento através de seu 
nome personalizado para cada visualização 
criada. Permite ainda, exportar para Excel 
essa visualização .

Análise Fiscal

Faça uma Análise Fiscal com a identificação 
da incidência ou não incidência de créditos ou 
débitos não realizados pela sua escrita fiscal.

Tratamento de Eventos

Tratamento de Eventos como:  Averbações; 
Notas Referenciadas; Manifestação do 
destinatário; NFe/ CTe cancelados e cartas de 
correções e manifesto em desacordo do CTe.

$
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XMLS e eventos, tudo com avisos online e alertas por 
e-mail
 

O TRIBUTUM® enviará uma notificação instantaneamente via e-mail,sempre 

que um fornecedor efetuar um evento de um documento fiscal (NFe ou 

CTe) como: cancelamento; carta de correção; manifestação do destinatário.

Interface automática, que envia automaticamente os XMLs de NFe e CTe-s 

de sua empresa para uma caixa postal (e-mail) cadastrada. 

Notas Fiscais de Saída – saiba a manifestação feita 
por seu cliente 

Saiba como suas NFes emitidas foram manifestadas pelos seus clientes. 

Através do Grid de Visualização Dinâmico e envio do aviso por e-mail, sua 

empresa consegue verificar o Status de Manifestação de cada NFe

(Operação Confirmada, Operação não Realizada, Operação Desconhecida).
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RELATÓRIOS ESPECIAIS
DO TRIBUTUM® 

No mundo moderno de hoje não basta apenas coletar e armazenar dados e informações, existe 
a necessidade de gerenciamento, extração sistemática que permita a geração de relatórios mais 
do que funcionais, relatórios atualizáveis, versáteis e adaptáveis de acordo com as necessidade e 
demandas que surgirem.

O TRIBUTUM® foi desenvolvido pensando nisso, e através de sua plataforma com performance 
otimizada, altamente intuitiva e de utilização muito simplificada, é possível criar, com base nos 
documentos armazenados de XMLs de NFe e CTe relatório que melhor corresponda à necessidade 
da sua empresa. As possibilidades de relatórios não se restringem apenas a área contábil e fiscal, 
mas também as áreas como, estoque, expedição e recebimento, contas a pagar e a receber, 
programação de produção e muitas outras.

Alguns exemplos:

Entradas e Saídas
 

Com o Relatório de Controle de 

Entradas e Saídas gerado, pode-

se efetuar um levantamento das 

entradas de mercadoria e saídas 

com base nos XMLs de NFe que 

ocorreram em determinado 

período, facilitando a conferencia 

de saldos do estoque e até 

gerenciamento de almoxarifado.

Controle de Duplicatas
 

Controle de Duplicatas, com 

alguns poucos agrupamentos 

pode-se filtrar e separar as 

compras de fornecedores de 

determinados períodos e as 

respectivas datas em que deverão 

ocorrer os pagamentos.

ICMS

ICMS Destacado
 

ICMS destacado nas operações 

de vendas, usando filtros e 

agrupamentos, podemos 

verificar o montante de ICMS 

destacado nas operações de 

vendas e com isso quantificar o 

tributo do período para posterior 

conferência.
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SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE XMLS
 

Recuperação de arquivos XML de entrada ou saída (com ou sem chaves de 

acesso) para recomposição de base.

A STICORP realiza a captura de XMLs de arquivos originais, conectando 

diretamente nas SEFAZ dos estados, obedecendo os seguintes critérios:

Notas de Emissão Próprias

Captura de qualquer XML, de qualquer período, com ou sem a chave de acesso.

Notas de terceiros dos últimos 90 dias

Captura da totalidade os arquivos, com ou sem a chave de acesso.

Notas de terceiros de período anterior aos últimos 90 dias

Captura de todos os XMLs que tenham chave de acesso. Para esta função, 

serão feitas análises de escriturações, relatórios de compra e DANFEs, 

dentre outros documentos, para obter o máximo número possível de 

chaves de acesso de XMLs.
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Efetua download automático da SEFAZ Nacional e armazenamento de todas as NFe-s e CTe-s, 
especificamente de destinatários, transportadoras e terceiros autorizados informados no XMLs  
de Emitentes, Remetentes, Destinatários, Expedidores, Recebedores, Tomadores e Terceiros 
informados no conteúdo do XML do CTe, auxiliando analistas, consultores e equipe fiscal/tributária 
a realizarem rapidamente e de forma segura, uma análise fiscal.

TRIBUTUM
PLATAFORMA BASE 

POR QUE ESCOLHER O TRIBUTUM? 

REDUÇÃO DE RISCOS FISCAIS
 
É essencial para auxiliar analistas, consultores 
e equipe fiscal e tributária a realizarem, 
rapidamente e de forma segura, uma análise 
fiscal em pouco tempo.

GRANDES VOLUMES EM SEGUNDOS
 
Conta com coleta automática e armazenamento 
de todas as NFe-s e CTe-s direto da SEFAZ 
Nacional, possibilitando a checagem de grandes 
volumes em segundos e a guarda para o FISCO.
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ANÁLISE
FISCAL 

A necessidade de relatórios específicos 
sempre foi um problema para a maioria das 
empresas. Relatórios padrões muitas vezes 
não são suficientes para ajudar em algumas 
necessidades, e pensando nisso, nosso 
sistema foi todo desenvolvido para permitir 
a personalização baseada na necessidade 
do usuário e a melhor experiência de 
utilização possível, de um jeito rápido e 
fácil sem depender de suporte ou visitas 
técnicas, para personalização de relatórios.

É possível configurar e selecionar quais 
informações serão demonstradas e 

personalizar uma tela de visualização de 
acordo com as necessidades e preferências de 
cada um como por exemplo: UF, NCM, CFOP, 
CST ICMS, Base de Cálculo do ICMS, valor 
ICMS, pois essas informações são extraídas 
diretamente dos XMLS de NFe-s e CTe-s.

Essas preferências de visualização poderão 
ser salvas, nomeadas e serão atualizadas 
automaticamente pelo TRIBUTUM®, 
podendo ser ativadas e consultadas sempre 
que necessário e ainda, a mesma tela que 
foi personalizada no sistema poderá ser 
convertida em um relatório em Excel.

ANÁLISE SINTÉTICA: Ao selecionar um período de Notas Fiscais e carrega-las no Grid 

de Visualização, nas abas identificadas com o nome dos tributos Ex (ICMS, ICMS ST, ...) sobre o 

consumo, é possível efetuar de modo sintético, o volume acerca de valores, base de cálculos e 

valor de tributos, o que se torna um importante aliado para identificação da incidência ou não 

incidência, créditos ou débitos não realizados pela escrita fiscal, através das diferenças entre 

relatório do TRIBUTUM® e da Escrita Fiscal. 

ORIGEM-DESTINO-FRETES: Emitente ou destinatário (CNPJ, UF, data de emissão) o que 

permite ao usuário saber a origem (UF) da Mercadoria , estado com maior custo de frete e tributos.

TIPOS DE OPERAÇÕES: Na Aba operação, também traz bons argumentos para pesquisa 

através da seleção por CFOP ou CST que possibilita ao usuário identificar sobre o montante total 

de operação, quais são realmente operações de venda, remessas, vendas canceladas e outras.
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AGRUPAMENTO DE INFORMAÇÕES: Existe a função de agrupamentos, que é uma 

importante ferramenta gerencial, por exemplo: quando agrupamos coluna UF, coluna NCM, 

CFOP e CST temos um relatório que é um importante aliado para detecção de erros na emissão 

de NFe-s e na tomada de crédito, estados com maior carga tributária e maior custo de aquisição 

e venda, uma apuração por estado no caso da substituição tributária do ICMS e se analisado em 

conjunto poderá efetuar uma de modo centralizado apuração das contribuições.

Exportando esses dados para o Excel é possível analisar individualmente o desempenho 

de uma ou mais empresas e criar relatórios gerenciais importantes para o processo de tomada 

de decisões operacionais

Fig 1 - Obtemos um importante relatório de conferência, 
confronto e apuração do tributo, onde facilmente 
serão detectadas anormalidades na tributação tanto 
nos débitos ou créditos informados na escrituração 
fiscal. E essa é uma das muitas possibilidades que 
a ferramenta oferece e o usuário poderá contar 
com o suporte técnico da ferramenta para auxiliar e 
esclarecer dúvidas sempre que necessários.
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ANÁLISE
DE ÍTENS 

A tela de análise de itens é atualizada em 
tempo real, na medida em que NFe/XMLs 
de fornecedores vão sendo emitidos, o que 
permite ao cliente, a segurança de que 
todos os Itens comprados e vendidos serão 
demonstrados analiticamente na ferramenta.

Totalizadores no rodapé de cada coluna 
quantitativa, onde existe uma soma 
atualizável de acordo com a visualização 
sendo mostrada.

Fig 2 - Esquema de filtros, com layout agradável e 
muito parecido aos filtros do Excel, possibilitando a 
criação de relatórios que auxiliam na rotina fiscal de 
forma rápida, eficiente e atualizável automaticamente 
em um curto espaço de tempo.
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Por causa da quantidade de informações 
que são extraídas de fontes confiáveis como 
os documentos fiscais, e a possibilidade 
de vários usuários utilizar a ferramenta 
simultaneamente, o TRIBUTUM® oferece
soluções para diversas áreas da empresa 
não só o departamento fiscal e contábil, 
como por exemplo:

• Departamento de compra e venda, pois 
possui os históricos de preços praticados 
 
• Controle de estoque, possui a 
movimentação de entradas e saídas. 

• Departamento de produção, por ser 
possível verificar a aquisição e entrada de 
matéria prima e produtos

• Na portaria via leitor de código de barras 
da DANFE, evitando que mercadorias 
adentrem na empresa sem que o 
documento fiscal esteja satisfatório.

DEPARTAMENTOS DE SUA EMPRESA 
QUE PODEM UTILIZAR O TRIBUTUM®
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STICORP
15 ANOS DE EXPERIÊNCIA

Com nosso excelente background, um time 
altamente capacitado e um patrimônio 
de credibilidade construído desde 2005, 
a STICORP conta com tributaristas com 
vasta experiência corporativa para atender 
sua empresa.

O cenário fiscal no Brasil com nossa legislação 
tributária já desafiador, se tornou tornou-se 
mais especializado com a implementação 
do projeto SPED (Sistema Público de 
Escrituração Digital) por parte do Fisco, 
permitindo fiscalização nunca antes visto.

Oferecemos soluções tecnológicas neces- 
sárias para garantir toda assessoria e 
segurança nos arquivos SPED.

Implementamos projetos voltados para 
Governança Fiscal para aumentar o retorno 
financeiro e minimizar os riscos à sua empresa, 
de modo a assegurar a competitividade 
necessária aos seus negócios.

CREDIBILIDADE
 
Nossa reputação decorre de nossos esforços 
diários, e relacionamentos interpessoais 
respeitosos, transparentes e éticos para 
prestar serviços aos clientes.

COMPETÊNCIA
 
O foco no cliente é essencial para o 

STICORP. Trabalho duro e meticuloso e 

experiência acumulada, formam a base do 

nosso serviço aos nossos clientes.

EXCELÊNCIA
 
A STICORP sabe que seu sucesso é reflexo 

da constante busca pela excelência no que 

faz, com a melhoria tecnológica contínua 

de suas soluções e do comprometimento 

de seus colaboradores.
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15 ANOS
prestando serviços

de excelência!

R$ 235 Milhões
Créditos gerados através

recuperação administrativa

R$ 910 Milhões
Passivos evitados, através de retificações 

+10.000
empresas


