
Uma parceria que humaniza a tecnologia e foca nas pessoas para crescimento exponencial dos negócios.



#gratidão



Contexto Brasil_



+ 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)

Secretaria da Receita Federal tem um 

dos sistemas de controle de

arrecadação mais avançados do 

mundo;

Com o sistema Público de Escrituração 

Digital a fiscalização ficou

muito mais ágil;

90% das empresas tem algum tipo de 

pendência com o Fisco.

Fontes: Thomson Reuters, Fiscolegis e Folha Online

Brasil, um dos mais complexos 
sistemas tributários do mundo.



Qualquer semelhança com a 

vida real é mera coincidência...



Dificuldade de atendimento às inúmeras 
obrigações fiscais por causa da diversidade de 
reports e impostos que variam em função da 

esfera de governo ou do segmento econômico.



Muitas atividades ainda feitas 
manualmente.



Prazos curtos nos fechamentos de mês.



Foco em entregar os relatórios nas 
datas e não sobra tempo para analisar 
os números que estão sendo enviados.



Equipes pequenas e com concorrência 
de demandas gerando excesso de 

horas extras.



Agir de forma menos reativa.

Alto nível de eficiência, flexibilidade e automação 
para evitar a exposição fiscal desnecessária.

Estabelecer uma estratégia de tecnologia tributária.

Identificar as prioridades estratégicas e riscos mais 
significativos para um plano de automação.

Tal cenário requer das empresas...



Resposta digital.
Mudança na prioridade, não uma nova estratégia. 

• Manter a resiliência operacional com continuidade de 
negócios 24/7

• Aumentar e auxiliar a equipe de suporte ao cliente, 
aumentando a eficiência nos horários de pico

• Fornecer visibilidade em tempo real dos negócios e 
operações



automação digital de negócios_



RPA – Robotic Process Automation

O software “robô”

• Solução utilizada para automatizar tarefas repetitivas 
e volumosas que compõem os processos de negócios.

• Diferente da automação tradicional em TI.

• O Software “robô” pode trabalhar dados, gerar 
informações e respostas, executar ações simulando 
um humano no computador e comunicar-se com 
outros sistemas de forma autônoma.



Gartner
Top 10 Strategic 

Technology 
Trends for 2020

#1 HYPERAUTOMATION

Centrada em pessoas | Decisões Inteligentes | Machine Learning | Inteligência Artificial | RPA | BPM
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/
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Cérebro (direito)
Baseado em cognição

Cérebro (esquerdo)
Baseado em Regras

Visão
Captura de dados

Sistema nervoso central
Coordenação & orquestração

Mãos
Automação por software 
(robôs) 

Audição & Voz
Processamento de linguagem natural

Memória
Baseado em conteúdo

Nosso objetivo é 
ampliar as 
capacidades 
humanas com 
trabalhadores 
digitais para 
promover o 
crescimento 
escalável das 
organizações 



um dia de trabalho com a Lisa_

Lisa é Gerente de Contas de 

um grande banco!

O principal objetivo de seu 

trabalho é se relacionar com 

os clientes, gerando novas 

oportunidades para seu 

empregador.
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um dia de trabalho com a Lisa_

Assim se divide seu tempo 

entre a execução de suas 

tarefas hoje.
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um dia de trabalho com a Lisa_

Assim será a divisão do seu 

tempo quando ela se tornar 

uma trabalhadora digital!

85% das solicitações 
gerenciadas e aprovadas 
automaticamente

Entrada 
de dados

Encontrar 
novos 

clientes

Confeccionar 
relatórios

Gerenciar 
documentos e 
aprovações de 
empréstimos

Solucionar 
problemas e 

exceções
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90% dos dados são 
capturados 
automaticamente

90% de redução no 
tempo de confecção de 
relatórios

Reuniões com 
os clientes 

atuais
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Como uma 
trabalhadora 
digital, Lisa poderá 
dedicar todo o seu 
tempo e esforços nas 
atividades que irão 
de fato contribuir 
para alcançar seus 
objetivos e os da 
empresa!





O mundo das tarefas repetitivas

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



#inspirese

CASOS DE USO
Vamos assistir!



Conferência do Livro 
Razão de ICMS/IPI 
com os Livros Fiscais 
de Entrada e Saída 
contratando robôs 
para executar estas 
atividades manuais e 
repetitivas.

ICMS/IPI

Garantia de integridade 
da movimentação nas 
contas de clientes e 
fornecedores de forma 
robotizada, cruzando a 
entrada e saída de notas 
fiscais registradas no 
Financeiro e na 
Contabilidade.

MOVIMENTO
CLIENTE/FORNECEDOR

Comparação das notas 
fiscais emitidas contra 
sua empresa versus os 
lançamentos de entrada 
do documento fiscal no 
sistema de gestão.

NOTAS FISCAIS DE 
ENTRADA

Conferência do Livro 
Razão de PIS/COFINS 
com os Livros Fiscais 
de Entrada e Saída.

PIS/COFINS

Conferência dos 
valores de 
movimentação de 
estoque (débitos e 
créditos) com os 
valores registrados no 
Livro Razão.

ESTOQUE



DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS
Consulta STATUS CTE no Portal Nacional
Conferência do lançamento de NFe, NFSe e CTe de entrada
Upload da imagem da NFSe relacionando ao lançamento no Contas a 
Pagar
Lançamento de NFe e NFSe no ERP

APROVAÇÃO DE CRÉDITO
Consulta às restrições no SERASA e no Tribunal de Justiça

LOGÍSTICA
movimentação de veículos entre concessionárias
Consulta STATUS CTE no Portal Nacional

EMISSOR DE RELATÓRIOS
Automação para emissão de relatórios.



APURAÇÃO FISCAL
Apuração do FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)
Cálculo da depreciação

FINANCEIRO
Rotinas automatizadas no SAP para cálculo e conversão de moedas
Cálculo do custo
Variação cambial
Liberação de pagamento de frete
Movimentação diária de pagamento a fornecedores
Baixa de Pagamentos a partir da conciliação com extratos capturados 
do banco

CONTABILIDADE
Execução de rateios por Centro de Custo

CONTROLADORIA
Ordens de Investimento: abertura, alteração, bloqueio/desbloqueio, 
encerramento



CADASTROS
Consulta sobre prestadores de serviço quanto ao status no Programa 
Simples Nacional
Consulta CEP no site dos correios
Inclusão novo colaborador na Folha de Pagamento
Consulta do Cartão Nacional da Saúde no Portal do Cidadão
Consulta Cartão do CNPJ no site da Receita Federal
Consulta Qualificação Cadastral no Portal do eSocial
Consulta às restrições no SERASA e no Tribunal de Justiça

GESTÃO DE PESSOAS
Onboarding novos colaboradores:
. Inclusão novo colaborador na Folha de Pagamento
. Consulta  do Cartão Nacional da Saúde no Portal do Cidadão
. Consulta Qualificação Cadastral no Portal do eSocial
. Consulta CEP no site dos correios
Automação da lista de presença no sistema de treinamento.



SUPRIMENTOS
Atualização CASH
Atualização savings DIRETOS e INDIRETOS
Atualização SPEND e WAPT
Criação de pedido de compra (com contrato e sem contrato)
Relatório de indicadores de divergências
Criação de pedidos automáticos
Criação de pedidos de serviços
Upload de savings diretos



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



Meu primeiro robô

• Construção do 1º robô
• Licença de uso com suporte para o 

robô em operação.

Oferta exclusiva para rede 
de relacionamentos Anefac

relacionamento@anefac.org.br



Centro de Excelência de 
Robôs – COE RPA

Levantamento, desenvolvimento dos 
robôs, suporte, governança, 
metodologia para evolução contínua.
• COE RPA Express
• COE RPA Advanced
• COE RPA Enterprise

Oferta exclusiva para rede 
de relacionamentos Anefac

relacionamento@anefac.org.br



+ filosofia
+ arte
+ encontros
+ criação
+ tempo para 
sermos mais 
humanos.

“Seremos uma Atenas digital” Gil Giardelli



obrigada_
#growthmindset

#changemindset

#positivethinking

Dulce Siqueira
Digital Solutions Manager
dulce.siqueira@viaflow.com.br

mailto:dulce.siqueira@viaflow.com.br

