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INTRODUÇÃO

Você sabia que é possível realizar a emissão

Uma das soluções muito atrativa é o

e pagamento automático de tributos na sua

RPA Fiscal - Pagamento de Tributos.

empresa? Com a complexidade tributária

Essa ferramenta realiza a automação da

existente no Brasil, muitas organizações
buscam pelas melhores ferramentas para
automatizar parte das rotinas adminitrativas o que inclui lidar com todas as questões fiscais.
Os últimos anos ficaram marcados pelo
grande avanço tecnológico, o que mudou
drasticamente vários procedimentos
empresariais. Os processos manuais foram
substituídos por computadores e softwares
com a capacidade de elevar a produtividade e
reduzir os custos envolvidos.
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emissão e pagamento dos tributos, reduzindo
a necessidade de intervenção humana no
cumprimento dessas obrigações legais e
potencializando os resultados alcançados por
todo o setor fiscal de uma organização.

Neste e-book veremos tudo
o que você precisa saber sobre
RPA Fiscal - Pagamento de Tributos.
Confira.

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL: AS NOVAS
TENDÊNCIAS DO MUNDO
EMPRESARIAL

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: AS NOVAS
TENDÊNCIAS DO MUNDO EMPRESARIAL

Você já reparou nas mudanças que
ocorreram nos últimos anos no

mundo empresarial? A internet

facilitou a busca por informações
e acelerou o processo de compra

dos consumidores. Com uma rápida
pesquisa no Google é possível

encontrar empresas, produtos e

serviços para solucionar qualquer
problema, não é?

Entretanto, essa transformação

digital vai muito além dos hábitos
de consumo e do relacionamento

com o cliente. Toda a estrutura

empresarial sofreu alterações
que fazem toda a diferença

para manter a competitividade
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no mercado.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: AS NOVAS
TENDÊNCIAS DO MUNDO EMPRESARIAL

Isso também criou a necessidade de
que cada setor da empresa precise

se atualizar. Não faria sentido uma
empresa automatizar todo o seu

controle de estoques quando o setor
de vendas ainda está preso às listas
e ligações manuais, não é? Toda
a organização passa por essa

transformação em conjunto.
É por essa razão que várias carreiras
também sofreram um impacto da
É possível utilizar soluções tecnológicas para reduzir o

tempo gasto com processos manuais e repetitivos, integrar
informações de todos os setores da empresa, monitorar
resultados e fazer análises automáticas, diminuir as

chances de falhas, entre diversos outros benefícios. As
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empresas que ficam de fora dessas mudanças podem ser
deixadas para trás pelos seus concorrentes.

transformação digital. Dentro do

setor fiscal, por exemplo, é possível
automatizar diversas atividades

repetitivas que necessitavam de uma
grande mão de obra. Esses recursos
humanos, passam então a focar em
tarefas estratégicas.

O QUE É RPA?

O QUE É RPA?

Foi por conta de todo esse contexto da

transformação digital que acabamos de
abordar que surgiu o RPA – Robotic

Process Automation, também chamado de
robotização de processos. Apesar de parecer
um nome relacionado aos filmes de ficção

científica, esse conceito está mais próximo da
sua empresa do que você pensa.

Apenas 15 anos atrás grande parte dos

processos eram realizados de forma manual. A
intervenção humana era necessária para que

todas as atividades realmente acontecessem,

mas essa realidade é completamente diferente
hoje em dia. Com o uso das novas tecnologias
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O QUE É RPA?

é possível automatizar vários

Para compreender melhor o

produtividade – e o RPA exerce um

pense em qualquer trabalho repetitivo

processos para obter saltos de
papel cada vez mais importante
nas organizações.

O RPA é uma tecnologia

que você faz no computador - como a

emissão de guias de tributos no site da
RFB, ou no site de cada SEFAZ.

desenvolvida para automatizar

Necessariamente você precisa digitar

com a captura, interpretação e

cada site de acordo com o valor apurado

processos empresariais, trabalhando
processamento de informações

utilizadas no dia a dia do negócio.
O seu objetivo é eliminar a

necessidade de intervenção
humana na realização de

atividades baseadas em rotinas
manuais e repetitivas.
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funcionamento dessa tecnologia,

todas as informações manualmente em
de impostos. Com o RPA do Dootax

(Pagamento de Tributos), esse processo
é automatizado e todas as guias são
automaticamente geradas após a

apuração sem nenhuma interação

humana – agilizando o processo e
reduzindo as chances de erro no

preenchimento das informações.

O QUE É RPA?

UTILIZAÇÃO DO RPA
Existem vários processos de baixa

complexidade intelectual e que tomam

muito tempo dos funcionários. Com o uso
de um software de RPA, esses processos

ficam nas mãos de um sistema digital. Veja
quais são as utilizações comuns do RPA:
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Atividades repetitivas e processos

Informações eletrônicas. Como são

estáveis. O RPA fica responsável por

sistemas digitais, os softwares de RPA lidam

realizar rotinas que possuem baixo grau de

com informações em formato eletrônico -

complexidade e podem ser executadas por

contribuindo para a modernização de

um robô que assimila regras básicas

toda a organização.

para repetição.
Compliance dos processos. O sistema de
Grande volume / quantidade de dados.

RPA se certifica de que todas as normas e

Imagine quantas notas fiscais uma empresa

procedimentos estão sendo cumpridos de

precisa emitir e registrar no sistema ao

forma integral, minimizando as chances de

longo de um mês. É um processo que tomaria

falhas ou erros.

um grande tempo dos funcionários. Com o uso
do RPA é possível obter um ganho de tempo.

Interface do usuário. Apesar de toda
a complexidade por trás de um software

Decisões baseadas em regras pré-

de RPA, a interface do usuário é prática e

definidas. Os robôs conseguem obter

intuitiva - facilitando a sua utilização.

resultados fantásticos quando são
configurados com base em regras pré12

definidas, precisando apenas executar
atividades simples.

O QUE É RPA?

NÍVEIS DE AUTOMAÇÃO
DO RPA
Nem todos os robôs exercem

rotinas com o mesmo grau de

automação. Essa tecnologia está

em desenvolvimento constante e

é possível realizar tarefas cada vez

mais complexas com o uso de uma
plataforma digital.

Para compreendermos exatamente o
que um software de RPA pode fazer

pela sua empresa, podemos classificar
os robôs em escalas de automação:
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O QUE É RPA?

1. Manual (grau de automação 0):
trabalhos repetitivos executados por pessoas, e não por
sistemas digitais.
2. Processos semi-automatizados - BPO (grau de automação 1):
força de trabalho colaborativa entre humanos e robôs. Exige
supervisão humana constante.
3. Automatização - Robótica (grau de automação 2):
manipula softwares da mesma forma que os humanos usam
esses sistemas e possuem a capacidade de realizar tarefas
repetitivas com base em regras pré-determinadas.
4. Inteligência artificial (grau de automação 3):
possuem a capacidade de evolução e auto-aprendizado,
podendo ficar responsáveis pelo monitoramento da força de
trabalho. Exigem grande quantidade de dados para funcionar.
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O FUTURO DO
DEPARTAMENTO FISCAL
COM O RPA FISCAL

O FUTURO DO DEPARTAMENTO FISCAL COM O RPA FISCAL
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Com base em todas as mudanças trazidas pelo RPA, torna-se necessário refletir sobre o futuro do
departamento fiscal de uma empresa, não é? Não faria sentido negligenciar todos esses avanços e
continuar executando as tarefas de forma manual - afinal, as empresas estão em busca de alcançar o
máximo de eficiência em toda a sua estrutura.
A tendência é que essa tecnologia seja introduzida em todas as organizações e se torne o
procedimento padrão dento de alguns anos. A lógica para entender isso é bem simples: um RPA
Fiscal aumenta a eficiência e reduz custos. Veja a opinião dos especialistas sobre o assunto:

“O RPA – Robotic Process Automation,
continuará em expansão e influenciará
a economia de serviços ao longo da
próxima década.”

“O RPA representa a mudança mais
significativa que foi vista ultimamente.
O grande segredo é utilizar o RPA pra
realizar tarefas múltiplas. Quanto maior
for o número de tarefas automatizadas,
melhor será o ROI (Retorno sobre o
Investimento).”

“O RPA é um dos assuntos mais importantes
para os próximos cinco anos – pois a
automação mudará a proposta de valor em
todas as organizações.”

O FUTURO DO DEPARTAMENTO FISCAL COM O RPA FISCAL
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COMO FUNCIONA O RPA
FISCAL NA PRÁTICA?
Mais do que entendermos a importância do RPA Fiscal
dentro de um setor fiscal, precisamos compreender

exatamente quais são as atividades automatizadas por
esses robôs. Confira algumas aplicações do
RPA Fiscal na prática:

1. Captura de informações de
planilhas, documentos de
texto, PDFs ou outros arquivos
2. Download e upload de arquivos
3. Verificação e comparação das
informações contidas em duas
ou mais fontes distintas
4. Extração de relatórios de ERP
ou solução fiscal
5. Preenchimento de formulários
com base em informações
obtidas em outras fontes
Em resumo, todas as atividades
de baixa complexidade (como
a assimilação de informações e
preenchimento automático de
formulários) executadas dentro de um
setor fiscal podem ficar nas mãos do
RPA Fiscal. Basta que as ferramentas
sejam configuradas corretamente para
atender às necessidades.

AS VANTAGENS DO RPA
FISCAL – PAGAMENTO
DE TRIBUTOS

AS VANTAGENS DO RPA FISCAL – PAGAMENTO DE TRIBUTOS
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Uma das aplicações mais notáveis do RPA Fiscal está relacionada ao pagamento de tributos. O Brasil
é conhecido por ser um país com uma carga tributária elevada e complexa. Pode ser muito difícil

acompanhar todas as legislações para cumprir cada uma das obrigações relacionadas aos tributos.
Basta uma pequena falha no momento de
realizar um cálculo ou no preenchimento da
guia de recolhimento para que a empresa
deixe de cumprir com os seus deveres perante
o poder público - gerando consequências
negativas. Além disso, também é preciso ficar
de olho nas datas de vencimento de diversos
tributos diferentes.

O RPA Fiscal - Pagamento de
Tributos surge para solucionar
todos esses problemas e dar mais
tranquilidade ao departamento fiscal.
Veremos a seguir quais são as principais
vantagens na sua utilização.

AS VANTAGENS DO RPA FISCAL – PAGAMENTO DE TRIBUTOS
20

SEGURANÇA NO RECOLHIMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS
A principal vantagem do RPA Fiscal - Pagamento de Tributos é automatizar as rotinas de emissão
e pagamento de todos os tributos de uma organização. Com isso, é possível se certificar de que

todas as obrigações estão sendo cumpridas dentro do prazo de vencimento e os valores recolhidos estão
de acordo com a legislação.

COMPLIANCE FISCAL
Compliance é o conjunto de técnicas e disciplinas utilizadas para cumprir normas legais,

regulamentadoras, políticas ou diretrizes definidas por uma empresa. Dentro do setor fiscal, surge o
termo compliance fiscal, que é aplicação dessas normais para cumprir todas as obrigações fiscais -

desde o recolhimento de tributos até o acompanhamento de todas as mudanças na legislação fiscal.
Boa parte do sucesso do compliance fiscal está na integração entre as informações fiscais – que

precisam estar corretas na emissão da nota fiscal, geração das guias para pagamento de tributos e em
todas outras obrigações fiscais e contábeis.

O RPA Fiscal - Pagamento de Tributos diminui a dependência de processos manuais e
reduz as chances de ocorrência de erros, evitando os riscos fiscais.

AS VANTAGENS DO RPA FISCAL – PAGAMENTO DE TRIBUTOS
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REDUÇÃO DE CUSTOS
COM MÃO DE OBRA
Quantos funcionários são necessários para acompanhar as
movimentações financeiras da empresa, apurar todos os
tributos devidos, emitir as guias para recolhimento e fazer
o pagamento das obrigações? Com o uso do RPA Fiscal Pagamento de Tributos, essas rotinas são automatizadas e
o custo com mão de obra diminui.

DIMINUIÇÃO DO TEMPO GASTO
COM PROCESSOS INTERNOS
O sucesso de uma empresa está ligado intimamente com
a eficiência dos seus processos internos, certo? O RPA
Fiscal - Pagamento de Tributos garante que as rotinas
fiscais sejam realizadas de forma mais ágil e eficiente diminuindo o tempo gasto com processos internos.

AS VANTAGENS DO RPA FISCAL – PAGAMENTO DE TRIBUTOS
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FACILIDADE NO ACESSO
A INFORMAÇÕES ÚTEIS
PARA A GESTÃO
O gestor de uma organização precisa estar
munido de informações úteis para tomar

as melhores decisões. Entre os dados que
fazem parte da sua análise estão aqueles
relacionados aos tributos recolhidos por

uma empresa. O RPA Fiscal também facilita

o acesso a essas informações atualizadas de
forma clara.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
ESTÁ PREPARADO PARA MODERNIZAR
O SEU DEPARTAMENTO FISCAL?
Ao longo deste e-book falamos sobre toda a mudança que afeta o departamento fiscal de todas as

empresas brasileiras. Todas as organizações que desejam aumentar a produtividade e reduzir custos
precisam se atualizar em relação aos avanços tecnológicos que automatizam os procedimentos
manuais e repetitivos.

O DOODoc é uma solução de RPA Fiscal - Pagamento de Tributos que pode transformar

o departamento fiscal do seu negócio. Com todos os benefícios que vimos ao longo do capítulo

anterior, é possível solucionar todos os problemas relacionados à apuração e pagamento dos tributos.

GARANTA AINDA HOJE A MODERNIZAÇÃO DE
SEU DEPARTAMENTO FISCAL.
SAIBA MAIS
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