
Robotização com foco no 
setor financeiro

Conceitos e casos de uso



Transformações
Corporativas

• Cenário fiscal brasileiro e a jornada 
da transformação digital.

• Os trabalhadores digitais. 
• Principais benefícios e resultados 

possíveis. 
• A robotização na prática 

(vídeos e casos de uso).
• O que as organizações e a sociedade 

ganham com os trabalhadores 
digitais.

• Habilidades relevantes na era da 
transformação.







Um dos mais complexos 
sistemas tributários do 

mundo.

+ 88 tributos

+ 2000 declarações

+ 250 tipos de docs

47 novos atos legais são 
publicados diariamente.

Empresas brasileiras gastam 
2.600 hs/ano para 

declaração dos impostos

(média mundial 325hs)

Ainda assim, o sistema
tributário brasileiro está a 

frente de muitos países por 
conta da modernização dos 
processos e ferramentas. 

Isto requer das empresas 
alto nível de eficiência, 

flexibilidade e automação 
para evitar a exposição fiscal 

desnecessária.

Cenário fiscal brasileiro



Mais produtividade, menos retrabalho

Maior eficiência operacional

Redução de custos

Governança dos processos

Mais tempo!



Transformações 
corporativas



Redução de custo deixa de ser o principal direcionador



Transformação Digital vira prioridade



Transformação Digital tem forte correlação com 
aumento de receita por funcionário

Transformação Digital é a aplicação de 
capacidades digitais em processos, 
produtos e ativos para:

• melhorar eficiência, 
• incrementar valor ao cliente, 
• gerenciar risco, 
• e viabilizar novas formas de monetização.



RPA – Robotic Process Automation



O RPA permite que as empresas automatizem 
facilmente tarefas de software realizadas por muitas 
pessoas através de entrada de dados manuais com alto 
volume e repetitivas, liberar estas pessoas para realizar 
trabalhos de maior valor, eliminando erros com 
digitação e consequentemente risco para a operação.

“Em 2021 serão mais de 
5 milhões de bots em 

produção.”

RPA é o primeiro passo para 
a transformação digital nas 

empresas     

TI Inside online, 30/10/2018



O mundo das tarefas repetitivas

TODOS OS NEGÓCIOS, INVARIAVELMENTE, ENVOLVEM ROTINAS E TAREFAS REPETITIVAS.





#inspirese

CASOS DE USO
Vamos assistir!



Robotização da conciliação 
contábil fiscal para empresas



Marketplace de automações 
com robotização



Estender pessoas com trabalhadores digitais
permite aos negócios crescerem em escala



Os robôs estão continuamente aprendendo
novas habilidades para permanecer úteis para você

Ação baseada
em regras

Compreensão
visual

Compreensão
de docs

Entendimento
da fala

Auto 
manutenção

Análise
preditiva/decisões

Monitoramento
de processos e 

recomendações

Imitar os humanos Potencializar os humanos

❑ Colaboradores mais engajados e felizes.

❑ Centro de operações robóticas (COR|COE) para escalar os robôs.

❑ Processo de gestão centrado no humano, pessoas mais 
valorizadas e seguras.



RPA – Robotic Process Automation
Benefícios e resultados possíveis

1. Redução de custo.

2. Aumento de produtividade (1 robô pode fazer o trabalho manual 
de até 5 pessoas com redução de 30% do tempo e sem erros)

3. Aumento na segurança das informações.

4. Preservação dos sistemas.

5. Melhoria dos processos de negócios.

6. Otimização dos recursos humanos.



Frentes de trabalho end-to-end
Nossas contribuições



Humanos!



Mundo VUCA

Volatility
volátil

Uncertainty
incerto

Ambiguity
ambíguo

Complexity
complexo

Profissões que não
existiam há 10 anos

#transformese



Funções que não existiam há 10 anos atrás



Funções que não existiam há 10 anos atrás



Funções que não existiam há 10 anos atrás



Funções que não existiam há 10 anos atrás



Funções que não existiam há 10 anos atrás



Funções que não existiam há 10 anos atrás



Habilidades do futuro

https://futuroexponencial.com/10-habilidades-profissional-futuro/ 





obrigada_
#growthmindset

#changemindset

#positivethinking
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