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V SEMINÁRIO DO FISCO PARANAENSE 

Desenvolvimento Corporativo e Gestão Pública 

 

Palestra: “Phoenix: Uma realidade sem volta”. 

Palestrante: Glauco Oscar Ferraro Pires 

Auditor Fiscal, AGTI. Coordenador do Comitê Executivo do Conselho Gestor de 

Soluções Analíticas da CRE 

 

Mediador: Cesar Augusto Konart 

Auditor Fiscal, Delegado da 1ª Delegacia Regional da Receita 

 

Relatora: Alair Teresinha de Souza Favoreto 

Auditora Fiscal aposentada 

 

Local: Sede da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-PR 

Data: 30 de abril de 2015. 

 

Durante a manhã de 30 de abril de 2015, terceiro dia do V Seminário do Fisco 

Paranaense, Auditores Fiscais das diversas delegacias regionais do estado 

participaram da palestra proferida pelo Auditor Fiscal Glauco Oscar Ferraro 

Pires, que atua na Assessoria e Gerência de Tecnologia da Informação (AGTI), 

e cujo tema foi “Phoenix: Uma realidade sem volta”. 

 Iniciou dizendo que o “Projeto Phoenix” proporcionou uma revolução tecnológica 

nas análises de dados do Fisco Estadual Paranaense. Um sistema integrado e 

com longevidade. Uma realidade sem volta. Apresentou em termos gerais o 

projeto e mostrou algumas notícias relevantes, ressaltando que a CRE tem toda 

a estrutura e integração de dados, com tecnologia de ponta. O projeto é tão bem 

sucedido que as Secretarias da Fazenda do Rio Grande do Sul e Minas Gerais 

já copiaram.  
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A Secretaria da Receita Federal, através do Serpro, adquiriu a tecnologia 

Teradata, ferramenta que permite acelerar análise e fluxo financeiro, reduzindo 

drasticamente o tempo de consulta e resposta de dados financeiros e 

patrimoniais, elevando a produtividade de várias áreas estratégicas do estado.    

O palestrante continuou dizendo que outras secretarias de estado estão 

seguindo o mesmo caminho trilhado pela Receita Estadual, que é exemplo 

nacional em ambiente de análise de dados. Além disso, diariamente mais de dez 

mil consultas são submetidas ao nosso DW Teradata. Um conjunto de mais de 

40 relatórios de cruzamentos NF-e x EFD já estão disponíveis. Praticamente toda 

a origem das análises e levantamentos realizados na Receita Estadual vem do 

ambiente Teradata.  

A Inspetoria Geral de Arrecadação (IGA) está transformando o Boletim de 

Arrecadação e o Boletim Informativo, que antes eram feitos em papel, em 

produtos business intelligence, e 100% dos auditores fiscais recebem 

informações gerenciais de arrecadação. A Receita Estadual já recebeu 

reconhecimento internacional com a implantação de DW Teradata. Governos 

dos EUA, Rússia, Holanda, Bielorrussia, Equador e Japão já nos contataram. 

Japão e Rússia publicaram artigos elogiosos sobre o sistema.  

A Receita Estadual foi convidada e participou de evento em Missouri nos EUA, 

onde foi destaque com apenas 3 participantes convidados. Por fim, o palestrante 

agradece aos colegas participantes do projeto.  
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