RPA

Robotic Process Automation

Automatize o Processo
Fiscal com Robôs
Ready to Use

Na era da quarta revolução industrial, nossos clientes e prospects estão bem cientes do fato de que,
para sobreviver, precisam digitalizar suas operações rapidamente.

O QUE OS NÚMEROS MOSTRAM
Redução de custos de
35% –65% para operações onshore e
10% –30% para operações offshore
Institute for Robotic Process Automation
Estima-se que o RPA leve a
Redução de 30% a 35% em funções de nível de
entrada e aumento de funções de nível médio
Everest Group

30% a 40% de serviços de processos de
negócios existentes provavelmente serão
impactados pela RPA
Gartner

Estima-se que 85% dos 900+ processos típicos de
uma empresa pode ser automatizado; Capacidade
de 110 a 140 metros FTE pode ser liberada até 2025.
McKinsey & Company
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SUA JORNADA COM RPA FISCAL - READY TO USE
Nossa oferta vai além do desenvolvimento de Robôs. Levantamos os processos mais utilizados e onerosos envolvendo as
soluções Thomson, SAP e Oracle e desenvolvemos Robôs que realizam o processo do usuário, basta apenas ajustá-los de
acordo com as necessidades de cada empresa.
Os Robôs podem ser utilizados de duas formas, assistidos e acompanhados pelo
usuário a medida que deve tomar decisões, ou podem ser executados de
maneira independente baseado em regras pré-definidas em background.

Não tem limite de recursos, temos Robôs que leem o PDF/XML
recebidos por e-mails e realizam decisões baseadas nas informações
fiscais contida no arquivo, até mesmo lendo texto em PDF.
VIDEOS DE EXEMPLO:
Batimento ERP X Apuração MastersafDW
https://youtu.be/dPbl5zJkbE0
Geração EFD Fiscal e GIA
https://youtu.be/2CZAJiuJXtk
Consulte outros processos como: Cargas, Apuração de
ICMS, IPI, GIAS, SPEDS, REINF, ECD, ECF, entrada de NF etc.
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O QUE DIZEM NOSSOS CLIENTES
”O retorno é visível, o processo de atendimento envolvendo o o cadastro do cliente, criação de voucher de crédito e
engenharia reversa do correio feito por um atendente leva em torno de 9 minutos, o Robô desenvolvido pela BRL realiza
o mesmo processo em 1,5 minutos. Ainda temos a opção de escalar em vários Robôs simultaneamente.”
Coordenador TI de Empresa do Ramo de Bens de Consumo.

”Nosso processo de leitura de arquivos XML e PDF enviado pelos fornecedores era feito manualmente, tínhamos que
abrir arquivo por arquivo para poder classificar o documento, o Robô desenvolvido faz tudo automaticamente a medida
que os arquivos são recebidos. Opera a meses sem interrupção.”
Gerente TI de Empresa Automobilística.

Maiores informações sobre nossa oferta?
ENTRE EM CONTATO:
comercial@brlconsultores.com.br
www.brlconsultores.com.br

