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DC1 - Informação de uso interno 

Escolha a transformação 
funcional como força 
protagonista no processo 
de transformação digital 
da sua área fiscal.” 
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A importância do investimento em RPA  
na Função Fiscal 

Reengenharia 
Outsourcing 

BPO 
RPA 

CSCs 

Managed Services 

Machine Learning 

Predictive Analytics 

Inteligência Artificial 

Eficiência em processos Automação de processos; automação de dados 

Ênfase em produtividade Competitividade 
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 O mapa de atribuições 
funcionais nas camadas 
organizacionais da 
Função Fiscal vai ser 
drasticamente 
modificado nos 
próximos 5 anos. 

Gerência 

Operação (híbrida) 

C-suite 

• Roadmap de carreira IT-enabled 

• Estrutura organizacional híbrida (com 

“empregados digitais”) 

• CROs (Chief Robotics Officers) 

• Colaboração estratégica com Tech-players 

• Pensamento eficiente (começar 

automatizado; seguir automatizando) 

• KPI específicos para desempenho de robôs 

• Expectativa de desempenho mais agressivo 

• Gestão preventiva 

Humanos 

• Novas competências (re-skilling) 

• Elevar o set de atribuições atuais (up-skilling) 

• Maior expectativa sobre a geração de 

resultados de baixo para cima 

• Análise avançada, Data Science 

Atribuições funcionais no futuro pós RPA  

Robôs 

• Atividades repetitivas 

• Compliance 

• ETL 

• Conciliações 

• Relatórios rotineiros 
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A evolução no roadmap de um projeto de RPA 
Motivadores e passos principais na Função Fiscal 

Roadmap tradicional de um projeto de RPA 

• Mapeamento de processos 

• Levantamento de atividades manuais, repetitivas, de 

baixo valor agregado, de ETL de dados não integrados, 

de mera reconciliação 

• Escolha do RPA Vendor 

• Desenvolvimento de robôs com base em ROI esperado 

(quase sempre centrado na redução de custos FTE e/ou 

no tempo medido no processo original) 

• Projeção e confirmação do ROI de forma unidimensional 

• Evolução funcional e de competências como 

consequência da transformação robótica (digital) 

Roadmap moderno de um projeto de RPA 

• Definição estratégica de atribuições funcionais (táticas e 

operacionais) para a área tributária 

• Roadmap de carreira e competências que sustentarão a 

evolução (plano evolutivo) 

• Levantamento das atividades a serem automatizadas 

com RPA de forma alinhada com o plano evolutivo (up-

skilling e re-skilling) da Função Fiscal 

• Escolha de Vendor e desenvolvimento de robôs sob um 

ROI potencializado ou pluridimensional (redução de 

custos + ganho incremental de eficiência na qualidade da 

informação + captura de resultados bottom up) 

• Evolução funcional e de competências como causa no 

processo de transformação robótica (digital) 
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Tendência a ser estático, episódico 

 

ROI unidimensional 

 

Iniciativa da gestão ou alta administração 

A evolução no roadmap de um projeto de RPA 
Resumo das características 

Roadmap tradicional de um projeto de RPA Roadmap moderno de um projeto de RPA 

Quase sempre revela um gap entre o timing de 

amadurecimento do processo e o de evolução 

funcional dos operadores – perda de valor 

Evolução funcional concomitante com evolução nos 

processos – antecipa ganhos 

 

Iniciativa da operação; liderado pela gestão ou alta 

administração 

 

ROI pluridimensional 

 

Dinâmico, permanente, aderente às inovações 

tecnológicas 
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A evolução no roadmap de um projeto de RPA 

Roadmap tradicional de um projeto de RPA Roadmap moderno de um projeto de RPA 

Busca de eficiências por 

meio de transformação 

digital como força 

protagonista 

(redução de custos, 

melhoria na qualidade 

dos dados, produtividade 

geral) 

Transformação funcional 

como como força 

protagonista 

(competitividade, ganhos 

contínuos, geração de 

valor sobre dados fiscais) 
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Como engajar equipes operacionais no roadmap de um 
projeto de Transformação Funcional com RPA? 

Atributos chave 

• Crie a oportunidade de uma nova 

experiência: Analise necessidades e 

competências da área e estabeleça a 

alocação funcional dos profissionais num 

cenário pós-automação (job rotation, 

currículo) 

• Metas tangíveis:  Defina desafios de 

automação em grupos pequenos ou por 

indivíduos 

• Investimento no profissional:  Deixe claro 

que o desafio vem acompanhado de 

investimento em evolução funcional, que 

suportará a atuação pós-automação 

• Cultura de valorização contínua: Crie um 

ciclo de amadurecimento funcional, findo o 

qual se iniciam novos desafios de 

automação, continuadamente 

• Estabeleça a 

claramente a 

expectativa quanto 

à atuação funcional 

futura dos 

membros da 

equipe 

• Desafios de 

automação 

distribuídos por 

pequenos grupos ou 

por indivíduos 

• Envolvimento ativo 

no projeto de 

automação + 

treinamento 

evolutivo 

• Hand-over de 

atividades para 

robôs 

• Atuação evoluída, 

suportada em novas 

competências 
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Conhecimentos técnicos para o profissional na Função Fiscal 
do futuro (up-skilling e re-skilling) 

• A função fiscal irá empregar cada vez mais 
profissionais capacitados em tecnologia, técnicas de 
automação, ciência de dados e gestão de projetos, 
não apenas para desempenho de atividades 
funcionais avançadas, mas sobretudo para atuação 
em projetos contínuos de transformação suportada 
em tecnologia, como parte da estratégia da área. 

• Um profissional da Função Fiscal do futuro será 
altamente capacitado em análise de dados, 
automação de atividades com RPA e outras 
tecnologias, estatística, funcionalidades/ 
features de ERPs, assim como em melhoria de 
processos e gestão de mudanças. 

Tecnologia Habilidades 
interpessoais 

Habilidades 
técnicas 

Habilidades de 
liderança de projeto 

Análise de dados, 
projeção de cenários 
 

Estatística, 
matemática 

Especialista 
em dados 
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TAX INTELLIGENCE 

FUNCTION 

Tax Operation 

O líder da operação híbrida de robôs e humanos deverá 
combinar habilidades essenciais como a empatia, com 
uma mentalidade voltada para os dados. 

Como será a função fiscal do futuro?  

Tax Operations 

Principal preocupação em atender as demandas 
existentes e compliance.  Pouco tempo para melhoria 
ou análises qualitativas de dados para o negócio. 

Tax Improvement 

HEAD OF TAX 

Todos os níveis táticos 
e operacionais da 
Função deverão 
assimilar novas 

competências: análise 
de dados, automação, 
conexão com business, 

geração de valor 

NOW 2022 2025 2028 2030 
And 

beyond... 
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Principais mudanças nas atividades humanas da Função Fiscal  
 

● Análise avançada de dados 
● Desenvolvimento de lógica algorítmica para 

machine learning 

● Monitoramento de sugestões de decisões 
apresentadas por Inteligência Artificial 

● Gestão preventiva de riscos 
 

● Gestão baseada em indicadores 
● Geração de informações estratégicas 
● Geração de valor autônoma e junto com o negócio 

 

● Manutenção de robôs 
● Evolução contínua do parque de automação 
● Diagnóstico de problemas e solução na causa raiz 

01 

02 

03 

04 

● Inputs manuais de informações em sistemas 
● Deslocamento massivo de dados não integrados 
● Pouco tempo para análise qualitativa de dados 

 

● Combinação de múltiplos relatórios para tomada de 
decisão; gestão de riscos deficiente 

● Tomada de decisão lenta e com imprecisões 

● Gestão baseada em relatórios (confronto de 
informações de diferentes fontes de dados) 

● Formatação de relatórios operacionais 

● Conciliações contábil x fiscal 
● Confronto de dados de compliance fiscal 
● Conferências e ajustes manuais 

01 

02 

03 

04 

PRESENTE FUTURO 
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● Esclareça como a robotização e a inteligência artificial 
poderão facilitar a reimaginação do trabalho, 
ampliar a produtividade e criar uma nova 
experiência para o profissional, convertendo o foco 
de sua atuação para tarefas de valor agregado 

● Motive um planejamento contínuo de carreira e 
ofereça as ferramentas tecnológicas necessárias para 
suportar uma evolução funcional efetiva (treinamentos, 
participação em projetos internos) 

● Explore técnicas de projeto motivadoras 
(gamification, design thinking) 

● Crie a cultura de que tecnologia é acessível e amigável 
– uma plataforma para ampliar o potencial de seus 
atuais colaboradores (fóruns internos, eventos) 

 

● Entenda as competências instaladas em sua força 
de trabalho agora e as lacunas para cobrir as 
necessidades no futuro. Pense além de conceitos 
simplistas como "precisamos de mais habilidades 
específicas” e considere uma visão de papéis e 
responsabilidades em evolução 

● Fortaleça a inovação, a criatividade, a empatia e 
capacidades de projeto para Função Fiscal como 
habilidades chave do profissional da área, ao lado de 
dos conhecimentos em tecnologia 

● Redesenhe os programas e políticas tradicionais de RH 
para a Função, oferecendo novas oportunidades de 
aprendizado e desenvolvimento, reavalie planos de 
carreira, modelos organizacionais e de remuneração. 

Dicas para a gestão da mudança 

Aceite a tecnologia como 
uma força do bem 

Foco nos humanos 
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Oportunidades de RPA na área fiscal 

Processos com Potencial Limitado de 
Automação (<50% esforço) 

Processos com Alto Potencial de 
Automação (> 50% esforço) 

Coletar informações 
relevantes 

Extrair relatórios  de 
balancete do sistema de 
ERP  

 
Registrar lançamentos 
contábeis e fiscais atuais
  

Rever contas para garantir 
consistência com o ano anterior, 
identificando as mudanças.
  

Mapear diferenças de base contábil 
e fiscal para ativos e passivos 

Reconciliar transações 
entre empresas.  

Extrair relatórios 
detalhados para calcular 
o IR  (e.g., M&E) 

Exportar dados de ativos 
fixos para os sistemas 
apropriados.  

Exportar dados 
específicos de 
indústria/ empresa, 
conforme necessidade 

Preencher as declarações 
de IR com base em 
controles 

 
Submeter as declarações 
de IR e os pagamentos 
relacionados 

 
Calcular impostos 
diferidos 
 

 
Registrar lançamentos 
contábeis  

Calcular diferenças 
permanentes e 
temporárias 

Aplicar diferenças 
book to tax ao 
resultado do balancete
  
Avaliar opções de 
tratamento fiscal para o 
código do imposto / 
transações variáveis 

Calcular 
incentivos/benefícios 

 
Completar e revisar os 
livros/análises suporte ao  
cálculo do imposto de 
renda 

Revisar balancete e preparar dados para a base de 
cálculo e outras informações 

Preparação de ECF Contabilização de 
impostos 

Endereçar questões 
tributárias 

Designar conta da base 
do imposto para as 
fichas/campos da ECF 

 
Revisar questionamentos 
de auditoria de forma ad 
hoc 

Analisar as mudanças nas contas e 
avaliar o potencial impacto de Tax. 

 
Atribuir base contábil para conta de 
base fiscal (uma vez) 

Determinar o status da 
declaração de impostos de 
todas as entidades (e.g.,  
mudanças na entidade legal) 

Preencher os itens 
remanescentes da 
rubrica da declaração do 
IR e os campos de 
informação. 

 

Revisar a declaração de IR
  

 
Revisar cálculos de 
impostos diferidos 
 

 
Desenvolver uma 
estratégia de resposta 
para auditoria 

Reunir informação 
relevante para 
responder à auditoria 

 
Responder no decorrer e 
ao final dos  processos de 
auditoria 
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Use esta apresentação como toolkit para 
definir a transformação funcional como 
força protagonista no processo de 
transformação digital da sua área fiscal 
 
Manuel Marinho – Sócio de Tax Technology & Digital da PwC 
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