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Uma visão Darwiniana 
deste novo mundo 
digital...



Os robôs e o futuro do emprego, de Martin Ford

“Se for o caso, existe uma boa chance de que um 
algoritmo possa um dia ser capaz de aprender a fazer 
todo o seu trabalho, ou pelo menos grande parte dele.”

Martin Ford é um futurista e autor com foco em 
inteligência artificial e robótica, e o impacto dessas 
tecnologias no mercado de trabalho, economia e 
sociedade
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O que mudou com o SPED

O tempo demandado
 para checar!

A precisão para
encontrar falhas!

Os cruzamentos revelam:

Indícios

Fraudes

Erros



? Como fiscalizar 
10 milhões de 
CNPJs??
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Patrimônio e Renda



Crime de Lavagem de 
Dinheiro



Origem Lícita de 
Patrimônio e Renda
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Documentos fiscais 
eletrônicos

eSocial e Reinf

eFinanceiras



Exemplos...

eFinanceiras x ECFeFinanceira x ...



SINTER



DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie 



EXEMPLOS 

Professor Edgar Madruga | www.edgarmadruga.com 



EXEMPLOS 

Professor Edgar Madruga | www.edgarmadruga.com 

 Instrução Normativa RFB Nº 1888/2019

 

institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com 

CRIPTOATIVOS à Receita Federal do Brasil .



Vai dar...



Caminhos
disruptivos



O futuro está em...

Capacitação
 Permanente

Disseminação
de Cultura

Ferramentas
tecnológicas



Robotização – Uso simples



O futuro está PRINCIPALMENTE nas...

Atividades

Criativas



MUITO OBRIGADO!

facebook.com/mnegruni

Mauro Negruni

www.mauronegruni.com.br



Os comentários e opiniões manifestados neste evento, inclusive nestas lâminas, são de autoria do 
palestrante, bem como, há autorização dos autores de algumas lâminas para divulgação das mesmas.
As aludidas manifestações têm natureza meramente informativa e educacional, ou seja, não se referem a 
caso(s) concreto(s) de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) presente(s) ou ausente(s) do evento. A utilização de 
tais manifestações, por qualquer pessoa, será feita sob sua exclusiva responsabilidade e risco.
Os Professores Mauro Negruni e Edgar Madruga não garante que autoridades em matéria contábil e/ou 
tributária não venham a adotar posicionamentos diferentes dos manifestados/debatidos ao longo da 
palestra, inclusive nestas lâminas.
Aos interessados em adotar procedimentos/estratégias relacionadas a um ou mais temas debatidos no 
evento, ou mesmo fundamentá-los, recomenda-se orientação profissional criteriosa, precedida de análise 
do(s) caso(s) concretos(s).
Os trechos dos vídeos apresentados são de uso exclusivamente educacional, não permitido outro uso dos 
mesmos por possuirem direitos autorais vigentes. 
O conteúdo desta apresentação é protegido pelos direitos autorais até os limites da autoria e criação 
intelectual de seu autores, sendo vedada a reprodução sem suas expressas autorizações.

Abstenções:
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