
A robótica em ação
Você precisa de dados de diferentes unidades de negócio? Você sempre tem de cobrá-las para que sejam entregues?  
A Robótica poderá ajudá-lo a: 

Abrir a caixa de 
entrada e procurar 
pelos novos e-mails 
com a resposta

Identificar os 
relatórios de Excel 
requeridos entre 
os anexos

Cruzar referências 
e verificar a 
plausibilidade  
da resposta

Arquivar os 
relatórios  
em uma pasta  
definida

Rastrear  
status  
em planilha  
Excel

Checar  
a completude  
dos  
entregáveis

Cobrar por e-mail as 
unidades de negócio 
que não entregaram 
os relatórios

Transfira o seu processo atual para outro que faça uso de robótica

Abrir a caixa de 
entrada e procurar 
pelos novos e-mails 
com a resposta

Identificar os 
relatórios de Excel 
requeridos entre 
os anexos

Cruzar referências 
e verificar a 
plausibilidade  
da resposta

Arquivar os 
relatórios  
em uma pasta  
definida

Rastrear  
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em planilha  
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a completude  
dos  
entregáveis
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unidades de negócio 
que não entregaram 
os relatórios

Automação inteligente
Qual é o tamanho da sua força de trabalho robotizada?
A gestão financeira está enfrentando desafios significativos e precisa definir novas estratégias para enfrentá-los

Melhoria de 
processo, 
integração do 
sistema, 
substituição do 
sistema core ou 
terceirização são 
soluções em 
potencial. Porém, 
há também uma 
nova alternativa…

Novos caminhos com a robótica

Robotic Process  
Automation (RPA)
É mais rápido,  
mais barato e  
mais flexível do  
que as soluções  
tradicionais

Deloitte Digital Finance
Nossa solução para a gestão financeira em bancos e seguradoras

Gestão financeira ágil 
e escalável

Entrega uniforme e  
de alta qualidade 

Infraestrutura de  
TI complexa

Conformidade  com 
requerimentos de 
reguladores e clientes

Desafios de custo

Alto número de processos  
manuais e soluções de contorno

Necessidade de informações 
imediatas e em tempo real

Demanda para que o 
departamento  financeiro 
desempenhe atividades de  
maior valor agregado

Emula a execução humana de processos repetitivos 
com as aplicações já existentes

Possui força de trabalho virtual controlada pelas 
equipes de negócio

É concebida pela área de negócios, gerida pela TI e 
funciona em conjunto com a infraestrutura existente 
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Estamos à sua disposição para 
fornecer mais informações e 
conversarmos pessoalmente sobre 
finanças digitais e Robotics Process 
Automation (RPA)
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Benefícios com o uso da robótica
 • Operações 24 / 7 sem filas no horário de pico

 • Maior velocidade de processamento (até 80%)

 • Eficiência e redução de custos (de 30% a 60%  
por processo)

 • Maior controle, melhor qualidade e mais precisão com 
redução de risco

 • Flexibilidade, multitarefa e escalabilidade

 • Ciclos menores de implementação

 • Funções de monitoramento e controle, incluindo  
trilha de auditoria completa

 • Menor necessidade de transferência de know-how

Robótica para as funções de finanças
Processos financeiros são ótimos candidatos para RPA; 
casos típicos incluem:

 • Coletar, processar e reconciliar informações de 
diferentes fontes (ex.: reconciliações do livro razão e 
dos lançamentos contábeis)

 • Analisar dados financeiros e tomar decisões com base 
em regras claras (ex.: reconciliação entre empresas do 
grupo)

 • Cálculos e registros contábeis (ex.: provisões)

 • Relatórios e comunicação (ex.: compilação e envio de 
relatórios)

 • Coordenação e gerenciamento de sistemas e interfaces 
(ex.: batches)

Nossas soluções robóticas
Robotics Implementation 
(AS IS Process)
Obtenha ganhos imediatos 
de qualidade e custo fazendo 
uso da robótica nos seus 
processos atuais

Robotics Implementation 
with Process Redesign  
(TO BE Process)
Explore toda a potencialidade 
da robótica revisitando seus 
processos para conseguir 
ainda mais vantagens 
competitivas

Robotics as a Service 
(Application Management 
Service)
Deixe que a Deloitte gerencie 
o seus serviços de robótica 
sem gerar impacto para 
suportar este novo ambiente


