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ChatBot

● Software que se utiliza de inteligência artificial para 
troca de mensagens com o contribuinte;

● Conclusividade
● Expansão para outros serviços
● Lançamento nacional



  

Acesso ao e-CAC via
login único no Portal Gov.br

● Desde o dia 02/07/20
● Uniformização nacional 

do acesso aos serviços 
do Governo Federal

● Validade das 
procurações digitais



  

Portal Gov.br

● Selos de confiabilidade
● Cadastro prévio no Portal Gov.br
● Não existe um acesso com “CNPJ/senha”
● Lista de serviços ofertada de acordo com a confiabilidade 

apresentada



  

Falta das credenciais necessárias

Solução: acesse sua conta diretamente no Portal Gov.br e confirme os 
selos de confiabilidade disponíveis na opção “Gerenciar lista de selos 
de confiabilidade”, disponível em Privacidade > Selos de Confiabilidade.



  

Cadastro do e-CNPJ



  

“Sumiço” do botão “Alterar perfil de acesso”

● Ocorre geralmente 
quando o acesso foi 
realizado com o e-CPF 
do profissional 
contábil, porém não foi 
atribuído o selo “conta 
comprovada”, ou seja, 
não há a confiabilidade 
de certificação digital.



  

Aprendendo com o profissional contábil



  

Dificuldades de acesso

● Deve-se registrar acionamento no “Como Podemos te ajudar?” do 
Portal Gov.br (Login Único): 
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/index.html

http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/index.html


  

Outras dúvidas de acesso e-CAC via Gov.br

https://portaldeservicos.economia.gov.br/atendimento/

https://portaldeservicos.economia.gov.br/atendimento/
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Links úteis
● Notícia sobre o login único no site da RFB: 

http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-virtual/acesso-ao-portal-e-
cac-atraves-do-gov.br

● Passo a passo para criação de conta e atribuição do selo de certificado 
digital no Gov.br: 
http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-virtual/arquivos-e-imagens/
passo-a-passo-para-criacao-de-conta-no-portal-gov-br-para-pf-e-pj-com-certificad
o-digital-e-atribuicao-de-selo.pdf

● Como proceder em caso de problemas no acesso: 
http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-virtual/problemas-de-acess
o-gov.br

● Fale Conosco e-CAC|e-Processo: 
http://receita.economia.gov.br/contato/fale-conosco/empresa/certificacao-digital

● Como resolver problemas puramente técnicos imputáveis ao e-CAC: 
http://receita.economia.gov.br/sobre/politica-de-privacidade/avisos/2017/portal-e
-cac
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Foi uma honra!
Muito obrigado pela atenção!
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