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Transformação 
disruptiva da 
função fiscal com 
o uso da robótica

A eficiência em processos 
da Função Fiscal levada 
a um nível mais alto



O emprego da robótica em processos da área 
fiscal melhora a qualidade das entregas, reduz 
riscos e permite que a equipe se concentre em 
atividades de maior valor agregado.

A RPA reproduz as ações humanas 
que podem ser realizadas no nível 
da interface do usuário, interagindo 
com aplicativos de software, bases 
de dados, sites e documentos, 
executando processos com muito 
mais velocidade que uma pessoa e 
com uma taxa de sucesso perfeita. 
A RPA pode interagir com técnicas 
avançadas, como OCR (sigla em 
inglês para Reconhecimento Óptico de 
Caracteres) ou visão computacional, 
processamento de linguagem natural e 
aprendizado de máquina, para melhorar 
consideravelmente os processos 
existentes e desenvolver outros que os 
seres humanos tendem a realizar de 
forma menos eficiente.

Como resultado, a RPA é ágil e de 
rápida implantação e pode preencher 
sem dificuldades lacunas deixadas 
pelos sistemas atuais ou que 
precisariam de soluções mais custosas.

Quando aplicada a processos 
tributários e processos de negócios 
influenciados por impostos, a RPA pode 
fazer uma diferença significativa em 
termos de redução de riscos, aumento 
de eficiência e melhoria da qualidade 
dos dados.

Os departamentos tributários podem 
se beneficiar de toda uma gama de 
soluções fornecidas pelos softwares 
ao longo do tempo, mas a RPA está 
se tornando o ponto de partida mais 
comum nas iniciativas atuais de 
melhorias de processos, fornecendo 
uma maneira rápida e simples de 
tornar mais eficientes rotinas fiscais 
de compliance das organizações, com 
uma forma não intrusiva e econômica 
de automatizar processos manuais, 
repetitivos e demorados.

45%
dos processos 

relacionados a 
impostos podem ser 

automatizados Entrada automatizada de dados

Integração entre vários sistemas

Tarefas repetitivas suportadas em plataformas digitais 

Processamento de regras de negócios simples

Atividades de reconciliação 

Validação/qualidade de dados

Quais processos tributários geralmente 
são indicados para automação?

Os departamentos tributários 
estão enfrentando enorme pressão 
para melhorar suas capacidades 
operacionais e reduzir custos. Além do 
desafio de conseguir fazer mais com 
menos, precisam manter, processar, 
manipular e analisar dados que estão 
se tornando cada vez mais complexos.

O termo “software robótico” inclui um 
grande número de tecnologias, desde a 
Automação de Processos por Robótica 
(Robotic Process Automation - RPA) 
até a inteligência artificial sofisticada, 
passando por computação cognitiva e 
sistemas para análise avançada  
de dados.

As organizações passam a poder se beneficiar de softwares robóticos em sua 
Função Fiscal de uma forma jamais antes disponível, em virtude dos avanços 
tecnológicos a custos razoáveis. Este é o momento ideal para avaliar o estado 
atual dos processos na Função Fiscal, capturar as vantagens oferecidas por um 
projeto de RPA e preparar a estratégia da área tributária da sua empresa para 
rapidamente ultrapassar as próximas fronteiras que o mundo da tecnologia 
continuará apresentando.



Benefícios 
da RPA

Qualidade e 
compliance

Redução  
de riscos
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Flexibilidade
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stakeholders

Escalabilidade

Desenvolvimento  
de talentos com 
foco em valor

Redução 
de custos

Exemplos de uso
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2 O desafio
Uma empresa global de assistência à saúde operava em vários países com 
diferentes sistemas financeiros, balancetes e planos de contabilidade.  
O relatório de imposto de renda consolidado era exigido trimestralmente, e  
o processo anterior era manual e muito dependente de planilhas.

O que fizemos
Desenvolvemos um robô para extrair, limpar e organizar os dados de vários 
sistemas por entidades jurídicas e categorias de relatórios de gestão. O robô 
analisou os dados e apontou importantes diferenças contábeis para investigação.

3 O desafio
Um varejista global estava pouco seguro em relação ao imposto retido na 
fonte em mais de mil de suas faturas passadas.

O que fizemos
Desenvolvemos um robô para “ler” as faturas usando técnicas de OCR. As 
regras foram programadas no robô e ele foi capaz de identificar casos em 
que elas não tinham sido aplicadas com precisão nas faturas.

Com base em nossa 
experiência em projetos 
para a Função Fiscal, a RPA 
pode alcançar uma redução 
aproximada no tempo médio 
de processamento

A RPA gera de redução 
de exceções em relação 
às entradas de dados 
realizadas por pessoas

100%

70%

30%

A área de Consultoria Tributária e Societária da PwC alia sua expertise em compliance fiscal às 
funcionalidades do uso da robótica, de forma a tornar a Função Fiscal da sua empresa mais 
eficiente, com substancial redução de custos associados à estrutura atual. Alguns exemplos:

de precisão em 
processos em 
processos simples

O desafio
Um BPO demandava esforço de três recursos por mês para comparar 
informações de invoices emitidas pelo cliente com o relatório enviado pela 
controladoria. Em seguida, os profissionais inseriam as informações no 
módulo de faturamento para emissão da nota fiscal.

O que fizemos
Desenvolvemos um robô para realizar o download das invoices e o relatório 
da controladoria enviado pelo cliente por e-mail. O robô também compara as 
informações e as insere no sistema, além de emitir as notas fiscais e  
enviá-las para a autoridade fiscal.
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