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Processo que envolve a automação de tarefas 
que já foram executadas por humanos

ROBOTIZAÇÃO



A ORIGEM DA PALAVRA
— Robô deriva do termo eslavo robota, que significa trabalho forçado ou escravo.

ROBOTIZAÇÃO



GLOBALIZAÇÃO



GLOBALIZAÇÃO
“Com a Globalização surgiu, também, 
a robotização nos processos industriais.
A robotização nas fábricas, começou nas 
últimas décadas do século XX 
com o uso de computadores e robôs para 
a fabricação de vários produtos”. 



NÚMEROS GERAIS
— A cada ano, aproximadamente 85 mil novos robôs 
são introduzidos nas indústrias do planeta, segundo dados 
divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

— Estima-se que existam mais de 800 mil robôs atuando, gerando força 
de trabalho suficiente para substituir cerca de dois milhões de pessoas. 

— Esse processo tem diversos objetivos, sendo que um dos principais deles 
é a maximização da produção.

“A utilização de robôs é capaz de quadruplicar 
a produção em determinados segmentos”.



“Existem casos concretos que provam
que esse é um caminho irreversível!”

NOSSA IDEIA É DEMONSTRAR 
QUE JÁ ESTÁ ACONTECENDO EM 

PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS
DE SERVIÇOS.



TUDO PODE SER APLICADO 
NA SUA EMPRESA!



CASOS ATUAIS

— robôs cirúrgicos

— robôs militares — humanoides — drones

— carros autônomos



“Quando o assunto é robotização nas rotinas 
diárias de um escritório de serviços contábeis, 
você sabe o que isso significa?”



RPA

Você já ouviu falar em RPA? O que isso significa?

RPA é a sigla em inglês para Automação de Processos por Robótica. 
Porém, nesse caso falamos de automação por uso de Softwares — note que colocamos 

software no plural. Isso porque uma das principais características que encontramos ao implementar 
projetos de RPA é que podemos conectar ou acessar vários software, realizar cálculos ou cruzamentos 
e entregar o resultado disso tudo em outra base de dados, enviar um email, sms ou alerta em um app.



RPA

Onde se aplica o RPA?

• Trabalhos repetitivos como leitura e digitação;
• Onde exista grande volume de tarefas e rotinas;
• Onde existam etapas e responsáveis pré-determinados;
• Onde existam regras lógicas que permitam decisão, validação e conferência;
• Onde existam a necessidade de checagem e monitoramento constantes;
• Atividades que demandam curto prazo de resposta e alto grau de risco.



Não apenas por um departamento 
dentro da empresa, mas por cada líder, 
gestor, executivo, sócio ou proprietário!

Todo empresário deve partir do princípio 
que a tecnologia está em tudo.

O melhor caminho é ser um aliado! 

Esta não é uma área que precisa ser dominada
é uma habilidade que precisa ser desenvolvida



“Se você não dominar esse universo, como você 

poderá tomar decisões assertivas e negociar 
junto ao seus fornecedores e clientes?” 



•Dominar a tecnologia; 
•Dominar os processos;
•Integrar os processos com a tecnologia;
•Escolher as pessoas certas para 
multiplicar o conhecimento estratégico!

VOCÊ PRECISA:



ROBÔS NO PROCESSO FISCAL

Captura de informações
contidas em planilhas, 

arquivos texto ou PDFs.

Preenchimento de formulários
em sites ou sistemas com informações
obtidas de diferentes fontes.

Download ou upload 
de arquivos.

Extração de relatórios
a partir de ERP ou 

solução fiscal.

Verificação e comparação
de conteúdos entre fontes
distintas de documentos.






ROBÔS NO PROCESSO FISCAL
O RPA pode ter um impacto significativo em uma organização, pois viabiliza 
a redução de custos operacionais e permite à organização redirecionar 
seu foco para atividades core, gerando valor e satisfação dos clientes.

+Capacidade de operação

+ Assertividade e qualidade
nos processos (compliance)

+Foco no core business

- Tempo de execução
de atividades

Erros e riscos na 
captura de informação-

+ -
ROI
=

*análise de dados e decisões estratégias!



ROBÔS NO PROCESSO FISCAL

Resultados+- Custo e trabalho



“Você tem uma escolha: dominar os robôs 
ou ser dominado e excluído por eles.

Qual é a sua?” 



OBRIGADO! anderson@auditto.com.br
+55 (11) 98119-2456

Anderson Lam
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