Receita Estadual vai usar poderoso sistema de cruzamento de dados
Seg, 13 de Fevereiro de 2012 12:14

A Secretaria da Fazenda do Paraná será a primeira administração tributária do país a contar
com nova tecnologia para dar mais agilidade e eficiência ao Fisco Estadual.
A appliance de
data warehouse permite análise de grande volume de dados, dezenas de vezes mais rápido
que as soluções tradicionais. Essa tecnologia é a mais moderna para ambiente analítico e faz
parte do Projeto Phoenix, em implantação para recuperar a área de tecnologia da informação,
que está muito defasada.
A nova solução em informática foi adquirida em pregão eletrônico e vai permitir um enorme
salto de qualidade na disponibilização de relatórios gerenciais para tomada de decisão pelos
gestores da secretaria. Também trará avanço significativo na qualidade e eficiência no
cruzamento de dados pela fiscalização tributária, uma vez que mais de 30 bases de dados
serão especialmente preparadas para análises massivas.
Entre essas bases estão a nota fiscal eletrônica, a escrituração fiscal digital, o conhecimento de
transporte eletrônico, além das tradicionais bases de dados como cadastro, guias de
recolhimento, guias de apuração de ICMS, IPVA. O novo sistema também contempla
consultoria (projeto, desenvolvimento e implantação) em aplicações voltadas a ambiente
analítico de data warehouse, uma espécie de “armazém de dados”.
O Projeto Phoenix contempla ainda a aquisição de ferramentas de mineração e prospecção de
dados (para análises, explorações e cruzamentos de dados) e de business intelligence (para
criação e publicação de relatórios gerenciais para suporte à tomada de decisão), além da
construção de um sistema integrado de auditoria fiscal.
Para entender mais:
Data warehouse (DW): trata-se de uma ampla base que integra dados de várias bases
diferentes, sendo especialmente preparada para uso massivo de exploração e análise.
Appliance de Data Warehouse: consiste em um conjunto integrado de servidores,
armazenamento (storage), sistema operacional, banco de dados e softwares pré-instalados e
otimizados para análise massiva de grande volume de dados, oferecendo performance
dezenas de vezes mais rápida do que soluções tradicionais de data warehouse.
Business Intelligence (BI): é o conjunto de ferramentas, técnicas e metodologias utilizadas para
extrair e analisar dados para utilização específica de relatórios gerenciais com o objetivo de
subsidiar o processo de tomada de decisão.
Mineração de dados (Data Mining): é o processo de explorar grandes volumes de dados para
identificar padrões de comportamento e relacionamentos.
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