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KPMG LANÇA PRÁTICA DE AUTOMAÇÃO PARA 
OTIMIZAR ATIVIDADES COM LARGA UTILIZAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA

Por Caroline Martin 
Especial para O Papel
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Em um cenário de extrema pressão por redução de custos diante da crise econômica brasileira, a KPMG lança a prática de Robotics Process Automa-
tion (RPA) no País. “Trata-se de uma transformação nos processos e na forma de fazer negócios, com alto impacto sobre as estruturas organizacionais 
e modelos de carreira usualmente conhecidos”, define Fernando Aguirre, sócio responsável por Services, Outsourcing & Automation. 

O conceito que propõe a automação de uma série de rotinas até então feitas somente por pessoas vem ganhando impulso no mercado global e 
confere ganhos de competitividade às empresas que o adotam. A prática, aponta Aguirre, tende a pautar a atuação futura de diferentes segmentos 
empresariais, ao apresentar um novo ecossistema de inteligência que remodela empresas e profissionais do século 21. “As empresas estão enfren-
tando desafios importantes na automação de processo de negócios, que causam impacto, inclusive, sobre as exigências profissionais. É preciso 
conhecer e entender a revolução robótica, pois se inicia agora uma nova jornada de eficiência operacional”, afirma. 

Na entrevista a seguir, o sócio da KPMG dá mais detalhes sobre o uso de RPA e traça perspectivas sobre os desdobramentos que devem marcar 
os próximos anos. 

O Papel – Como pode ser definido o conceito de Robotics Process 
Automation? Na prática, como funciona?

Fernando Aguirre, sócio responsável por Services, Out-
sourcing & Automation da KPMG – RPA diz respeito à automação 
de processos de negócios, com a função de transformar rotinas hoje 

feitas por pessoas em processos automatizados com software. Trata-se, 
então, dos tais “robôs”. Se um funcionário ou analista tem um conjunto 
de rotinas ao longo do dia, por exemplo, é possível colocá-las num fluxo 
de trabalho a ser executado em grande parte de maneira automática, 
sem a necessidade do analista. Há três classes ou níveis de RPA: o pri-
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Aguirre: “As 
empresas 
deverão contar 
com profissionais 
bem preparados 
para análise, 
tomada de 
decisões e 
construção 
de bons 
relacionamentos, 
visto que 
robôs não 
se relacionam 
e não 
constroem laços”

meiro fica responsável por tratar as informações tran-
sacionais e repetitivas; o segundo trata de dados não 
estruturados e interpretação de texto, e o terceiro, por 
fim, inclui inteligência artificial e aprendizado da máqui-
na, simulando a inteligência humana.

 
O Papel – Quando e como o conceito foi criado? Ape-

sar de recém-lançada no Brasil, a prática já é adotada 
em outros países?

Aguirre – O assunto de RPA teve início há alguns 
anos, porém apenas recentemente vem ganhando es-
paço nas organizações globais. O grande avanço tem 
sido visto nos Estados Unidos, em operações de Cen-
tros de Serviços Compartilhados (CSC), normalmente 
com um conjunto maior de pessoas responsáveis por 
atuar em processos com conceito de fábrica – ou seja, 
a prática tem se fortalecido em ambientes de alta pa-
dronização e escala industrial, tornando pertinente a 
substituição de profissionais por robôs. O Brasil desta-
ca-se pelo avanço em determinados aspectos de RPA, 
mesmo que não tenha adotado formalmente a nomen-
clatura. Dada a nossa complexidade tributária e as exi-
gências de reportar informações ao Fisco, por exemplo, 
o tratamento de arquivos XML no ciclo de recebimento 
fiscal de mercadorias seria um modelo básico de RPA. 
Atualmente, já existem empresas brasileiras com todo 
o ciclo de validação da recepção de mercadorias, tanto 
em termos dos atributos da nota fiscal em relação ao 
pedido de compra e regras fiscais quanto em geração 
de contas a pagar, envio de dados às Secretarias de 
Fazenda, livros fiscais e até mesmo contabilização, sem 
nenhuma interferência humana.

 
O Papel – Que mudanças a prática promete às estru-

turas organizacionais e que benefícios podem ser desta-
cados a partir dessas mudanças?

Aguirre – Pesquisas apontam que um terço das 
profissões deixará de existir até 2025, enquanto o 
restante será profundamente transformado em decor-
rência da automação de processos. Isso já aconteceu 
em grande escala dentro de fábricas, e agora estamos 
diante de uma nova Revolução Industrial. Os benefí-
cios estão nos ganhos de competitividade. Em médio 
prazo, a adoção não será opcional, pelo papel vital 
que assumirá para a sobrevivência das empresas. Des-
se modo, serão criadas carreiras com  maior grau de 
exigência, de forma geral, sobre os indivíduos. Além 
disso, como os robôs “não erram”, será possível obter 
100% de compliance nas rotinas, com atuação 24x7, 
sem desgastes, sem horas extras, sem férias.

 

O Papel – Esses benefícios podem ser ainda mais im-
portantes em um cenário econômico conturbado, como 
o que o Brasil tem vivido? Por quais motivos?

Aguirre – Numa ótica simplória de redução de custos, 
sim, pois o tema traz ganhos de produtividade. O nível de 
investimento, entretanto, não é trivial neste momento, e 
uma empresa, antes de sair adquirindo software de auto-
mação, deve estudar com profundidade a aplicação prá-
tica e os benefícios para seu próprio negócio, visto que a 
adoção exigirá alta qualidade dos processos empresariais.

 
O Papel – O uso de RPA tende a consolidar-se no 

mercado brasileiro? O que a KPMG vislumbra para os 
próximos anos?

Aguirre – As empresas com maior grau de maturi-
dade em gestão de processos e governança já estão ini-
ciando estudos para adoção de RPA. Isso se inicia dentro 
dos CSCs, mas deverá evoluir para os demais processos 
com possibilidade de automatização. Não existe limita-
ção técnica para a automação: pode ser aplicada em um 
call center, serviço, análise jurídica ou, ainda, registro 
contábil. Os graus de complexidade variam bastante, 
mas não há limite de solução no nível global. Grada-
tivamente, os provedores de software de RPA de alta 
complexidade devem vir ao Brasil.

 
O Papel – Há gargalos existentes entre as empresas 

brasileiras que podem gerar impacto sobre a adoção da 
prática? Quais desafios ainda precisam ser superados para 
que a revolução robótica de fato se concretize no Brasil?

Aguirre – Pelo contrário, o Brasil é bastante evoluído 
em determinadas rotinas e propenso a seguir no com-
passo de automação que já iniciamos. O nosso desafio é 
cultural, assim como lá fora. A primeira reação da maio-
ria dos profissionais é o receio de perder o emprego e, 
também, de mais uma grande mudança. Sendo esta ine-
vitável, temos recomendado aos executivos que plane-
jem e estudem os impactos em suas operações.

O Papel – De que forma os profissionais podem pre-
parar-se para a nova realidade?

Aguirre – Não conseguimos dar uma resposta de 
maneira cartesiana, pois o mundo será muito diferente 
em poucos anos. O impacto da internet, já conhecido, 
tem revolucionado os métodos de ensino em função da 
disponibilidade de informações na rede para consumo li-
vre. Fazendo uma analogia, as empresas deverão contar 
com profissionais bem preparados para análise, tomada 
de decisões e construção de bons relacionamentos, visto 
que robôs não se relacionam e não constroem laços. n


