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O que é a e-Auditoria?



A e-Auditoria, 3ª geração de auditoria digital, é uma solução composta por nove 

ferramentas que, além de identificar oportunidades para agregar valor aos seus 

serviços e potencializar o ganho de honorários, viabilizam a conformidade com as 

normas contábeis, tributárias e trabalhistas, reduzindo riscos e, assim, trazendo a 

você, profissional contábil/tributário, a tranquilidade para se preocupar com o mais 

importante: a estratégia. 





Ferramentas para Consultoria 
Fiscal e Trabalhista 



O e-Auditor é o principal sistema de Inteligência
Fiscal do mercado. Através dele, você audita com
segurança seus arquivos, de acordo com as regras
exigidas pelo governo e antes deles serem enviados
ao Fisco.

O e-Auditor trabalha com a verificação dos arquivos
digitais e o cruzamento eletrônico dos dados da
mesma forma com que o Fisco busca irregularidades.
Com isso, é possível minimizar os riscos fiscais de
forma significativa.

Audite arquivos SPED, cruze com obrigações
acessórias e gere relatórios.

Analise e gere relatórios dos arquivos do
e-Social.

Verifique o estoque dos últimos 5 anos.

Trabalhe com múltiplos arquivos e visualize os
resultados anteriores.



O e-Drive dedica-se, via e-Auditor, à integração
automática com seus processos de auditoria de
Documentos Fiscais Eletrônicos e arquivos de
Obrigações Acessórias. Além disso, o e-Drive permite:
geração de DANFE’s/DACTE’s em PDF, exportação dos
dados dos arquivos XML para o Excel, cruzamento dos
arquivos XML com o SPED; geração de relatórios e
compartilhamento de informações entre usuários.

Processe documentos fiscais e obrigações 
acessórias de forma integrada e automatizada. 

Obtenha um Painel de Gerenciamento de 
documentos fiscais e obrigações acessórias. 

Compartilhe documentos com outros usuários, 
evitando procedimentos inseguros. 

Integre com o e-Auditor e automatize seus 
processos de auditoria. 



Com o e-Capturador, você captura automaticamente
os arquivos XML (NF-e/CT-e) de terceiros e de
emissão própria*, realiza a Manifestação Conclusiva
do Destinatário de forma manual ou automática,
além de ter um editor exclusivo do SPED que permite
alterações rápidas e precisas. Preparado para os
leiautes do SPED Fiscal, EFD Contribuições, ECD e ECF.

Monitore quantas empresas quiser, pois o 
cadastro de empresas é ilimitado. 

Baixe os XML (NF-e/CT-e) automaticamente 
com um certificado Digital A1. 

Monitore seus documentos fiscais de emissão 
própria através de diretório local. 

Organize e gerencie documentos fiscais 
utilizando parâmetros de filtragem. 

*Os documentos fiscais de emissão própria são capturados através
do monitoramento de diretório local.



3ª geração de auditoria digital
O que é a 3ª geração de auditoria digital?

A 3ª Geração de Auditoria Digital é o método de trabalho onde um robô realiza 
o serviço que consome mais tempo do profissional contábil e o libera para a 
atividade intelectual e de valor reconhecido.  

Ao profissional cabe a conferência do que foi realizado, análise dos resultados e 
recomendações. 

O robô:

• Captura e carrega automaticamente os arquivos definidos em um plano de auditoria. 

• Realiza a auditoria. 

• Notifica o profissional quando o trabalho estiver pronto. 
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Apoio:



Ferramentas para
Apoio ao Profissional



No e-Consulta é possível realizar consultas nas áreas
tributária e trabalhista, visualizando resultados
compilados e toda a legislação aplicável. A
ferramenta traz a consulta de tributação por NCM
(IPI, II, PIS, COFINS, ICMS Interno, ICMS-ST, Pauta
Fiscal e CEST); consulta do correto enquadramento no
Simples Nacional através do CNAE; e consulta às
diversas verbas salariais (com as respectivas
incidências, repercussões e multas).

Verifique as informações tributárias vinculadas
aos códigos NCM (PIS/Pasep, COFINS, II, IPI,
ICMS, ICMS/ST, CEST, PAUTA FISCAL e CEST),
com evolução histórica e base legal.

Revise as diversas verbas salariais, analisando
as penalidades e as incidências de INSS, IRRF,
FGTS e Contribuição Sindical; confira as
repercussões em DSR, Férias, Aviso Prévio, 13º
Salário e Afastamento Previdenciário.

Consulte o correto enquadramento no Simples
Nacional através da CNAE.



Com o e-Simulador, você faz o cálculo da MVA
Ajustada, do ICMS-ST, do Simples Nacional 2018 e do
DIFAL para não contribuinte, além de simular a opção
tributária mais vantajosa para a sua empresa com o
Simulador de Regime de Tributação.

Veja o cálculo de quanto a sua empresa 
recolheria no Simples Nacional, no Lucro 
Presumido e no Lucro Real. 

Verifique se existe protocolo entre os estados 
selecionados para a NCM e o código CEST 
informados. 

Calcule a MVA Ajustada informando a MVA-ST 
original, a alíquota interestadual e a alíquota 
interna. 

Calcule os valores da base de cálculo ICMS e do 
ICMS interestadual, Fundo de Combate à 
Pobreza, entre outros. 



O e-Monitor é um sistema criado para monitorar, de
maneira automática, dados de pessoas físicas ou
jurídicas junto ao e-CAC, apontando eventuais
irregularidades.

O sistema é totalmente automatizado. Traz a situação
de todos os clientes, apontando os status “Regular”,
“Pendência”, “Mensagens importantes não lidas” e
“Exigibilidade Suspensa”, além de disponibilizar
imagens das consultas realizadas.

Monitore automaticamente a situação fiscal de 
todos os seus clientes no e-CAC, apenas 
carregando as procurações eletrônicas. 

Receba notificação por e-mail assim que as 
consultas forem finalizadas. 

Acesse um painel de controle com a situação 
de todos os seus clientes, aplicando filtros e 
realizando análises. 



Com o e-Atendimento, os clientes da e-Auditoria
esclarecem dúvidas acerca das auditorias realizadas,
além de orientações sobre questões tributárias,
contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciárias.

A e-Auditoria conta com profissionais experientes no
mercado, com vários anos de expertise no ramo em
que atuam. São Contadores, Auditores, Advogados
Trabalhistas, profissionais de Departamento Pessoal
(DP) e especialistas nas áreas fiscal e contábil.

Atendimento eficaz em até 48 horas com 
profissionais experientes. 

Debates sobre as auditorias realizadas, 
indicando soluções para os erros. 

Orientações sobre as legislações tributária e 
trabalhista. 

Orientações acerca de rotinas fiscais e de 
Departamento Pessoal. 



Ferramentas para Recuperação 
de Créditos Tributários



O e-Recuperador é uma plataforma desenvolvida para que
você possa transformar a RCT (Recuperação de Créditos
Tributários) em uma oportunidade real de negócios.

São vários módulos, onde é possível apurar Créditos
Tributários para empresas do Simples Nacional, do Lucro
Real e do Lucro Presumido, tudo de forma eletrônica, o que
garante rapidez nos cálculos e precisão nos resultados.

Você também pode utilizar o e-Recuperador para prestar
serviços para escritórios de advocacia, para liquidar
processos, embasar pedidos de compensação/restituição ou
para fornecer aos possíveis clientes uma expectativa de
economia tributária mensal e de recuperação de créditos.

Utilize a base de conhecimento da e-Auditoria, que 
possui o histórico de alterações na tributação e o 
conhecimento em procedimentos administrativos e 
teses tributárias, desenvolvendo algoritmos que evitam 
erros nos levantamentos de Créditos Tributários. 

Aplique método totalmente digital para apurar 
valores de Recuperação de Créditos Tributários, sem 
precisar manusear documentos ou desenvolver 
planilhas. Obtenha resultados em poucos segundos e 
preste serviços para um número maior de empresas. 

Realize o levantamento de Créditos Tributários de 
forma independente e automatizada, sem precisar 
dividir honorários e sem investir em uma equipe para 
examinar documentos e planilhar valores. 



Módulos

Recuperação de PIS/COFINS para empresas do Simples Nacional 
Com este módulo você vai poder gerar honorários em um curto período, através do levantamento de créditos 
para empresas optantes pelo Simples Nacional, oriundos da não segregação das receitas decorrentes da venda 
de produtos sujeitos à tributação Monofásica ou à Substituição Tributária do PIS/Pasep e da COFINS. 

O sistema auxilia na classificação fiscal dos produtos, audita as vendas da empresa, apura os créditos e fornece 
o relatório para retificação do Simples Nacional e o posterior Pedido Eletrônico de Restituição. 

Segregação de receitas para empresas do Simples Nacional - PIS/COFINS E 
ICMS: 
Ideal para gerar honorários recorrentes, este módulo realiza a segregação das receitas decorrentes da 
venda de produtos sujeitos à Tributação Monofásica ou ST do PIS/Pasep e da COFINS ou à Substituição 
Tributária do ICMS. Você carrega mensalmente os documentos fiscais da empresa, o sistema audita, realiza 
a segregação das receitas e fornece um relatório pronto para que a contabilidade possa realizar a 
Declaração do Simples Nacional, segregando as receitas de vendas de produtos Monofásicos e sujeitos à 
Substituição Tributária, para PIS/Pasep, COFINS e ICMS. 

Para competências passadas, este módulo também está preparado para apurar eventuais créditos de 
ICMS-ST. 



Módulos

Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS:
Módulo desenvolvido para calcular o crédito resultante da exclusão do ICMS da base de cálculo do 
PIS/Pasep e da COFINS, a partir dos arquivos da EFD Contribuições e da EFD ICMS/IPI. 

Exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS/COFINS: 
Este módulo permite que você calcule o crédito resultante da exclusão do ISSQN da base de cálculo do 
PIS/Pasep e da COFINS a partir dos arquivos da EFD Contribuições. 

INSS – Verbas Indenizatórias: 
Módulo desenvolvido para calcular o crédito resultante do recolhimento indevido da Contribuição 
Previdenciária Patronal (CPP) sobre as verbas da folha de salários que tenham natureza indenizatória. 

Limitação da base de cálculo das Contribuições para Terceiros em 20 salários-
mínimos: 
Módulo desenvolvido para calcular o crédito resultante do recolhimento das Contribuições para Terceiros 
com a limitação da base de cálculo em 20 (vinte) salários-mínimos. 



Módulos

Recolhimentos indevidos do DIFAL por empresas do Simples Nacional 
Módulo desenvolvido para calcular o crédito resultante do recolhimento indevido do DIFAL para empresas 
optantes pelo Simples Nacional. 

Gerenciador de Propostas e Contratos: 
Com este módulo você vai gerar propostas e contratos de forma simples, rápida e profissional. Através de 
modelos disponibilizados (todos testados e aprovados pelo mercado), o sistema gera documentos 
personalizados, trazendo os procedimentos técnicos a serem adotados em cada oportunidade, seus 
honorários, forma de cobrança, etc. 

Você poderá gerenciar todas as propostas e os contratos gerados, visualizando informações dos créditos a 
recuperar e honorários a receber por cliente, por tipo de crédito, por chance (alta; média; baixa) e por status 
(em andamento; aceito; recusado). 



Ferramenta para 
expansão comercial 



O e-Multiplicador é um sistema de expansão comercial,
integrado ao e-Recuperador, que multiplica oportunidades
de rendimentos para Empreendedores Tributários,
agilizando e simplificando a operação de segregação das
receitas para empresas optantes pelo Simples Nacional.

O e-Multiplicador permite que o Empreendedor Tributário
crie seu próprio sistema de segregação de receitas para
comercializar junto às empresas optantes pelo Simples
Nacional, tendo inteiro controle e gestão da base de
classificação fiscal de seus clientes.

Crie seu próprio sistema de segregação de receitas para 
empresas do Simples Nacional; 

Gere honorários recorrentes com excelentes margens 
de lucro; 

Conquiste clientes em todo território nacional. 

Personalize o ambiente do software de acordo com 
sua marca (cores, logomarca, redes sociais, etc.); 





A empresa

A e-Auditoria é uma empresa nacional totalmente focada em soluções de Auditoria Eletrônica, visando 
auxiliar e valorizar o trabalho dos profissionais contábeis, trabalhistas e tributários. 

Fundada em 2009, a empresa inovou ao desenvolver o e-Auditor, melhor software de auditoria digital 
hospedado na nuvem.  

Em 2018 introduziu ao mercado brasileiro a 3ª geração de auditoria digital, onde o trabalho braçal do 
profissional contábil é realizado por um robô.  

Em 2019 a empresa lançou o e-Recuperador, a principal plataforma para recuperação de créditos 
tributários. 

Em 2020 apresentou ao profissional Contábil/Tributário o e-Multiplicador, uma nova possibilidade de 
expansão comercial, que multiplica oportunidades de rendimentos para Empreendedores Tributários, 
agilizando e simplificando a operação de segregação das receitas para empresas optantes pelo Simples 
Nacional. 



e-Auditoria em números:

210 mil empresas auditadas mensalmente

2.9 bilhões de documentos auditados anualmente

16 mil tipos de análises programadas

Mais de 3 milhões de regras tributárias inseridas no sistema

650 milhões de erros apurados anualmente

4 terabytes de dados auditados anualmente



Confiança de mais de 210 mil empresas



www.e-auditoria.com.br

Informação, segurança e oportunidades

http://www.e-auditoria.com.br/
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