
 

 

 

RPA - Robotic Process Automation 

Com toda a competitividade existente no mercado, qualquer vantagem pode se tornar um grande diferencial 
competitivo! É por essa razão que as inovações tecnológicas são grandes aliadas das empresas que desejam 
alcançar o sucesso.  
 
No departamento fiscal e contábil não é diferente. Você que é um profissional que lida com as rotinas destas 
áreas podem aproveitar essa tendência tecnológica para automatizar os processos manuais que acabam 
consumindo muito tempo.  
 
Trata-se de uma nova realidade, onde as tarefas repetitivas são executadas por robôs e permite que você se 
desenvolva e foque nas atividades mais estratégicas da sua empresa. 
 
Através da automatização as tarefas que são repetitivas, onde a ação humana geralmente é necessária, nós 
da Atvi realizamos configurações rápidas de serem implementadas para ser executada por um robô de maneira 
intuitiva e ágil, bem como a gestão, conferência de informações e processos são apresentadas através dos 
relatórios e DashBoards. 
 
A Atvi uma empresa especializada na área fiscal e tributária e está pronta para oferecer a automatização das 
rotinas diárias da área fiscal e contábil. 
 
 
 
Algumas da Principais Vantagens do RPA: 
 

➢ Compliance 
➢ Aumento da produtividade da equipe 
➢ Recursos humanos focados na estratégia 
➢ Redução no tempo de execução de atividades 
➢ Melhor qualidade de serviços  
➢ Redução das chances de erros e falhas 
➢ Baixo risco | Tecnologia não invasiva: RPA pode ser sobreposta em sistemas existentes 
➢ Rapidez nas entregas de software: Desenvolvimento muito ágil 
➢ Confiabilidade: Processos e tarefas idênticos reduzem a variação do resultado (consistência)  
➢ Disponibilidade: Disponível 365 dias do ano funcionando 24 horas por dia 

 
 
Principais Processos a serem automatizados: 
 

➢ Lançamentos de informações nos ERPs 
➢ Apuração de Tributos 
➢ Geração de Guias para recolhimento dos Tributos 
➢ Geração automática das obrigações fiscais 
➢ Validação automática nos programas validadores do fisco 
➢ Assinatura e transmissão automática das obrigações fiscais 
➢ Conversão e escrituração de documentos fiscais não estruturados (PDF, imagem) 

 
 
Nós da Atvi podemos te ajudar a trazer a transformação digital para a sua empresa! 


