
e a GSW está construindo 
as ferramentas e software
que já levam sua empresa 
para este futuro!

O futuro da área fiscal
Passa pela automação e
robotização de processos



Coleta de dados

Processamento de dados

Trabalho físico previsível

tem grandes 
chances de ser

Porque os robôs são aliados 
do seu departamento?
Entenda os dados que apontam uma realidade inevitável!

Média de tempo gasto por 
tipo de trabalho:

Gerenciando pessoas

Aplicando expertise

Interação com outras partes

Trabalho físico imprevisível

Fonte: Mc Kinsey

Em geral, alguma 
parte do trabalho pode 

ser automatizado

60% de todas as ocupações tem 
potencial para automatizar, ao 

menos, 30% de suas tarefas.

No Brasil, o potencial 
pode ser maior

Estima-se que de 49 a 51% 
dos trabalhos poderiam ser 
automatizados. 

Nem todo trabalho pode ser 
substituído por robôs, mas



Nem todo robô é igual

A GSW pode ajudar sua empresa
a ter os robôs certos trabalhando 
em seus departamentos

Fonte: Mc Kinsey

Lado esquerdo do Cérebro
Decisões Baseades em Regras

Gerenciamento de Regras

Lado direito do cérebro
Decisões baseadas em análise 
cognitiva

Inteligência Artificial
Machine Learning

Olhos
Captura

Captura e processamento 
de imagens

Bocas e Ouvidos
Comunicação

Processamento de 
Linguagem Natural
Chatbots e Sintetizador 
de voz

Sistema nervoso central
Coordenação / Orquestração

Workflow

Mãos
Executar tarefas

Robotic Process
Automation

anos de existência, sendo 
que nascemos como uma 
Fábrica de Software 

robôs já desenvolvidos, 
implantados em diversos 
clientes e  prontos para uso

robôs em ROAD MAP 
focando a área fiscal, 
administrativa e de COMEX

parcerias com fabricantes 
de software líderes em seus 
segmentos
(como SAP, Microsoft, UiPath e 
Thomson Reuters)

unidades de negócios para 
fornecer especialização e 
multidisciplinariedade para 
nossos projetos

escritórios no Brasil, EUA e 
Europa

Sua empresa deseja robotizar e automatizar as tarefas?



Validação de 
informações cadastrais

Cruzamento de 
informações com mais 
de 15 órgãos diferentes

Integração com diversos 
sistemas

GSW Cleaner
Automatiza todo o processo de 
saneamento de cadastro de 
fornecedores e empresas com a 
consulta a mais de 15 órgãos 
diferentes. Sua finalidade é agilizar a 
atualização das informações inseridas 
no ERP da sua empresa, cruzando 
com os dados de fontes públicas. 
Evitar inconformidades nos cadastros 
de fornecedores e empresas é a 
missão deste software.

Como funciona?

Qual o melhor modelo de saneamento de cadastros para a sua empresa? 
Agende uma consultoria grátis e avalie como a automação e robotização desse 

processo beneficia sua empresa.

Precisa consultar poucas fontes 
públicas e de maneira pontual? 

Ou quer estabelecer uma rotina e 
cruzar dados com uma grande 

quantidade de órgãos?
O GSW Cleaner tem um modelo 

adaptável às necessidades de sua 
empresa.

Contratação 
sob medida

Mantenha os cadastros de CNPJs 
sempre atualizado e evite 

divergências de informações, 
bem como multas.

Além disso, deixe os dados de 
fornecedores e clientes 

completos de forma 
automatizada.

Redução da 
Exposição Fiscal 

O Cleaner pode ser integrado 
com diversos sistemas e, quando 

combinado ao sistema de 
automação de recebimento de 

notas (GSW Receiver), aumenta a 
segurança das transações e evita 

fraudes!

Integração e
Eliminação de fraudes

Informações cadastrais 
consistentes e sempre atualizadas!

Planilha com 
informações

Busca em fontes 
públicas

Cruzamento de 
dados com  Fontes 
públicas

Relatório Analítico

Arquivo de dados 
atualizado

Atualização de 
Informações no ERP 
(integração)

InconsistênciasIntegração com 
Sistema de entrada 
de notas

Integração com ERP

Arquivo em formato 
compatível com ERP

ORIGEM DOS DADOS

https://conteudo.gsw.com.br/consultoria-rpa-fiscal


Baixa Automática de XML´s 
SEFAZ – NFE / CTE

Baixa Automática 
Prefeituras – NFSE

Armazenamento, 
Consultas e Relatórios

Portal de Fornecedores

GSW Keeper
Sistema online que automatiza a 
busca, captura, armazenamento e 
tratamento de Notas Fiscais 
Eletrônicas (NFe); Conhecimentos de 
Transporte (Cte); Notas Fiscais de 
Serviços (NFSe) e documentos fiscais 
diversos.
O sistema também conta com um 
Portal de Fornecedores e métodos 
diferenciados para as NFSe emitidas 
para a sua empresa.
Alta abrangência e performance são 
os diferenciais deste sistema.

Como funciona?

Está em dúvida sobre se esse sistema de automação é ideal para a sua empresa? 
Agende uma consultoria grátis sobre automação e robotização de processos.

Facilidade para consultar, 
recuperar e auditar qualquer NFe, 

CTe ou NFSe. 
Simplificando o atendimento às 

fiscalizações. 

Gestão Centralizada de 
Documentos Eletrônicos

Controle de ações dos usuários; 
conhecimento antecipado de 

NFe e CTe; além da segurança da 
computação em nuvem para 
armazenar os documentos 

fiscais.

Segurança 
Reforçada

O Keeper está preparado para 
atender 100% das NFSe 

emitidas com o CNPJ da sua 
empresa. Também captura até 50 

documentos por segundo.

Performance e 
Abrangência de Ponta

Emissão da NFe, 
CTe ou NFSe pelo 

Fornecedor

Disponibilidade 
do XML na 
SEFAZ / Portais 
Prefeituras 

XML

Recebimento 
via Portal NFSe

Recebimento de 
arquivo ou link
via e-mail

GSW 
KEEPER

Busca do arquivo na 
SEFAZ, Prefeituras, 
e-mail ou Portal
NFSe, sem gerar
duplicidade

Executa a 
Manifestação do 
Destinatário

Guarda de 
Documentos Fiscais 
Diversos

Relatórios, consultas 
de conciliações

Automatize 100% do 
recebimento de NFe, CTe e NFSe

https://conteudo.gsw.com.br/consultoria-rpa-fiscal


Antecipação do 
Recebimento Fiscal

Confrontação com 
Ordens de Compra

Conversão de 
Unidades de Medidas

Recebimento Físico
Contagem Cega e Balança

Interface ERP

GSW Receiver
Solução que antecipa o recebimento 
fiscal, realiza conciliações com o 
pedido de compra, apoia no 
recebimento físico, faz o controle de 
portaria e é 100% integrado aos 
processos de compras, logística, fiscal 
e contábil das empresas. Além disso, o 
Receiver conta com todas as 
funcionalidade mencionadas no GSW 
Keeper. Integração de informações, 
eliminação de digitações e análise de 
consistência de informações é o forte 
dessa solução.

Como funciona?

Emissão da NFe, 
CTe ou NFSe pelo 

Fornecedor

Disponibilidade 
do XML na 
SEFAZ / Portais 
Prefeituras 

XML

Recebimento 
via Portal NFSe

Recebimento de 
arquivo ou link
via e-mail

GSW 
RECEIVER

Envia informações 
para o ERP (atualiza as 
quantidades recebidas, 
faz a baixa parcial ou 
total da OC, etc.)

Recebe informações 
do ERP (fornecedores, 
produtos, pedido, etc)

- Busca o arquivo
- Converte em um formato padrão
- Realiza diferentes tipos de recebimento fiscal
- Associa os documentos ficais com uma ou mais
ordens de compra

- Atualiza relatórios e faz conciliações

Quer conhecer outras funcionalidades e os dashboards gerenciais da ferramenta? 
Agende uma demonstração sobre automação e robotização de processos 

proporcionada pelo GSW Receiver.

Interfaces e integrações já 
utilizadas por diversos clientes 

com ERPs da SAP, Oracle, 
Microsoft, TOTVS e outros.

Integração 
com diversos ERPs

Diversos níveis de 
parametrizações, permitindo a 

adequação do Produto às 
particularidades do recebimento 
físico e fiscal de cada empresa.

Solução 
Flexível

Elimina digitações, integra 
diversas áreas e permite o 

conhecimento antecipado das 
ações do fornecedor (emissão e 

cancelamentos).

Melhoria no 
controle fiscal 

Reduza 70% do tempo gasto no 
recebimento Físico e Fiscal

https://conteudo.gsw.com.br/demonstracao-rpa-fiscal


Automação da transmissão de 
recibos das Obrigações Acessórias

SPED Fiscal Contribuições
ECD e ECF

Geração de Guias de 
Recolhimento

Armazenamento 
automático de recibos

Painel Gerencial

Integração com diversos 
ERPs e Soluções Fiscais

GSW Sped Bot
RPA destinado a automatizar todo o 
processo de validação e transmissão 
das obrigações acessórias (SPED 
Fiscal, SPED Contribuições, GIAS 
Estaduais e Municipais). Ideal para 
empresas com vários CNPJs (matriz 
ou filiais) e alto volume de dados a 
serem transmitidos, pois requer 
intervenção humana apenas em 
arquivos que precisam ser corrigidos. 
Agilidade, reforço da expertise 
profissional e segurança na 
transmissão dos arquivos são as 
marcas desse RPA.

Como funciona?

Quer descobrir qual o ROI de implantar o SPED Bot e outras automações e robotizações 
em seu processo fiscal? Fale com nossos consultores e apoiaremos no estudo deste 

retorno de investimento!

Compromissos atendidos sem 
horas extras ou estresse, afinal o 

sistema é programado para 
executar diversas tarefas 24x7 e 
apoiar a rotina dos profissionais

Atendimento de
Prazos sem estresse

Confira, em tempo real, o 
andamento das transmissões e 

os arquivos que requerem 
atenção de sua equipe para 

validações ou correções.

Visão 360º 
das  Entregas 

Redução significativa de horas 
de trabalho, multas e 

infraestrutura de TI necessárias 
para atender a legislação, com 

aumento do nível de 
confiabilidade das informações e 

Compliance Fiscal.

Gestão 
otimizada

Agilidade para transmitir e 
corrigir as obrigações fiscais.

ERP Validação
Assinatura

Transmissão

Comprovante

Arquivo

Intervenção humana 
para correção

https://conteudo.gsw.com.br/consultoria-rpa-fiscal


Interface amigável e intuitiva

Integração com outros sistemas 
ou geração a partir de XMLs 
(de notas ou arquivos)

Integração com bancos: 
pagamento por guia ou 
por lote

Possibilidade de 
configuração de fluxos de 
trabalho (impressão, envio 
para e-mail e pagamento 
automático)

Integração com ERPs e 
sistema  de gestão fiscal 
via API

GSW GNRE BOT
Sua empresa realiza diversas operações 
interestaduais sujeitas à substituição 
tributária ou à partilha de ICMS?
Então você conhece bem o volume de 
trabalho e controles necessários para emitir e 
controlar o pagamento das GNREs. 
Com este robô de automação de processos é 
possível gerar, pagar e armazenar, 
individualmente ou por lote (via CNAB) todas 
as guias. 
O RPA também evita o pagamento em 
duplicidade da guia e possibilita a integração 
das informações com o ERP da empresa. 
Redução da carga de trabalho foi a inspiração 
para o desenvolvimento deste robô.

Como funciona?

Simplifique o controle de notas 
com Substituição Tributária (ST) e 

reduza para minutos o tempo 
que os produtos precisarão 

aguardar para serem liberados 
com Nota Fiscal de Saída e GNRE 

paga. Acelere o processo ao 
integrar as áreas envolvidas e 

garantir total controle das 
operações e das interações entre 

usuários e robô!

Expedição
Acelerada!

Deseja armazenar os dados em 
um ambiente seguro, escalável e 

em nuvem? Ou quer gerar as 
guias e eliminar os dados 

utilizados após enviar o arquivo 
para um diretório indicado? O 

GNRE Bot foi desenvolvido para 
possibilitar que a empresa 

decida sobre seus processos e 
evite a exposição de dados.

Segurança
das  Entregas 

Visualize facilmente quais guias 
foram geradas e pagas, quais 
estão com status pendente, 

obtenha uma segunda via ou 
baixe os recibos armazenados 
no sistema de forma rápida. O 
GNRE Bot agilizará a rotina de 

sua equipe, a ajudará a manter o 
foco e a  produtividade em alta. 

Dashboard
Operacional

Geração e pagamento de
guias tributárias por robôs

Integração 
Sistemas

EmissãoArquivo (XML)

Enviar para 
e-mail

Integração 
com Banco Validação de 

dados para evitar 
pagamento em 

duplicidade

Pagamento por 
guia ou lote em 
uma instituição 

financeira

Armazenamento 
do recibo em 
diretórios

Integração 
sistemas 
por API

Impressão ou 
envio do recibo 
por e-mail

Contabilize as 
guias pagas em 
seu ERP ou 
outros sistemas

Imprimir

Quer avaliar o funcionamento e a forma como o GSW GNRE Bot simplifica o dia a dia de 
sua área fiscal e tributária? Solicite uma demonstração agora mesmo!

https://conteudo.gsw.com.br/demonstracao-rpa-fiscal


Controle de Acessos e 
Trilha de Auditoria

Integração com municípios, 
estados e federação

Integração com ERP e 
diversos softwares

Geração, pagamento e 
baixa de GNRE 

(indispensáveis para NFe 
com ST)

Gestão de 
pagamento de 

contas recorrentes

Painel Gerencial 
com diversos filtros
(visão Kanban e analítica)

GSW Payments
O Portal de Pagamentos automatiza todo 
o processo de geração e pagamento de 
guias de impostos federais, estaduais e 
municipais, bem como de contas 
recorrentes.
Ele também se integra ao ERP, sistema de 
emissão e recebimento de notas e 
documentos fiscais, outros softwares e 
instituições financeiras para controlar o 
fluxo de informações e executar ações 
relacionadas a apuração e contabilização 
dos pagamentos. 
 Aumentar a previsibilidade financeira, 
agilizar a expedição e simplificar a rotina 
de pagamentos são as principais tarefas 
deste software.

Como funciona?

PORTAIS Municipais, 
Estaduais e Federais.
(Ex.: GNRE)

Instituição Bancária

Tabela: Dados de Retorno dos 
Pagamentos Solicitados

Dados dos Tributos 
Apurados

Dados da Nfe de Saídas

Dados das Contas de 
Consumo Recorrentes

Processos de 
Contabilização

Tabela: Dados das NFSe

Quer avaliar a aderência do GSW Payments aos processos de sua empresa? Nossos 
especialistas farão um mapeamento de seus processos e indicarão como esse RPA pode 

auxiliar. Agende uma consultoria gratuita!

Com fluxos personalizáveis e 
diversas integrações, o GSW 
Payments agiliza não só a 

geração de guias, mas todo o 
trabalho relacionado a gestão da 

informação e execução dos 
pagamentos. 

Integrações
Diversas

Usuários e sistemas de 
diferentes departamentos 

precisam interagir? O Payments 
pode simplificar essa conexão e 

orquestrar todo o trabalho 
evitando que alguma atividade 

ou informação se perca.

Conexão de 
Departamentos

Receba avisos sempre que 
houver um erro. Com o GSW 

Payments é possível 
parametrizar diversos níveis de 

notificações e escalar ações, 
permitindo que cada usuário 
atue somente nas tarefas que 
fogem às regras predefinidas.

Controle de
Erros

Coloque o pagamento de tributos 
e de contas recorrentes no modo automático

GSW 
PAYMENTS

Dashboard
Parametrizações
Controle Acessos 
Filtros
Controle Status

ERP’S

Gatilhos de 
combinação

https://conteudo.gsw.com.br/consultoria-rpa-fiscal


Calendário Fiscal Automatizado
(baseado no CNAE e IE dos CNPJs da 
organização)

Fluxos de trabalho 
(workflows) automatizados

Definição de 
responsáveis por tarefas, 
etapas e/ou CNPJ

Escalonamentos 
automáticos para evitar 
a perda de prazos

Dashboard e relatórios 
gerenciais totalmente 
customizáveis

Repositório de Arquivos para agilizar auditorias 
(anexe evidências como memória de calculo ou arquivos 
utilizados na elaboração de uma obrigação)

GSW Organizer
Controla e gerencia todo o processo de 
elaboração e entrega das Obrigações Fiscais 
(Principais e Acessórias) ou qualquer outra 
tarefa importante da empresa. 
Também conta com diversos processos 
automáticos que podem ser adicionados ao 
sistema para complementar o trabalho humano.
Este sistema oferece um conjunto de 
ferramentas e metodologias para facilitar a 
gestão de equipes, garantir o atendimento de 
prazos e a consulta das informações usadas na 
realização das atividades.
Simplificar as rotinas fiscais é o objetivo deste 
sistema online.

Como funciona?

Confira uma demonstração e entenda como simplificar todo o fluxo de trabalho da 
sua área fiscal usando o Organizer e seus RPAs complementares

O Organizer é muito mais que 
um Calendário Fiscal. Com ele é 
possível controlar processos de 

diversas áreas com fluxos de 
trabalhos padronizados e 
responsáveis definidos.

Controle qualquer
processo

Permite uma visão gráfica sobre 
todo o fluxo de entregas e seus 

responsáveis. Esta visão é 
diferenciada por níveis de 

operação e gestão.

Visão Kanban
das tarefas

Disponível em qualquer 
dispositivo, com alta 

disponibilidade, repositório de 
arquivos centralizado e 

integrado, além de um rigoroso 
controle de acessos.

Tecnologia 
100% Cloud

Workflow e repositório de arquivos para facilitar
o trabalho de seus colaboradores onde quer que estejam

Cadastro de 
Obrigações
Federais,  Estaduais 
e Municipais

Nova legislação
Mudanças normativas
Modificação de Processo

Alterações em 
obrigações

Revisão e aprovação de 
atividades ateriores

Cadastro de 
Empresas

Perfil de Usuários

Ex.: Atualização de 
CND, Geração de 
relatórios mensais

Cadastro de 
Tarefas próprias

Geração do 
Calendário com 
atividades mensais

Afastamentos, 
Licenças e Ausências

Substituição
de responsáveis 

Ativação de RPAs 
auxiliares

Tarefas diárias do 
usuário24h

Notificações por 
e-mail sobre prazos @

Anteriores - Atuais - Futuras

Pesquisas e consultas 
sobre entregas

Relatórios gerenciais

Armazenamento de 
evidencias por etapa

Programações esporádicas Tarefas frequentes

Definições iniciais
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Pesquisa a situação fiscal 
do contribuinte

Identifica e alerta sobre 
pendências 

(Receita Federal, INSS e PGFN) 

Monitora a Caixa 
Postal do Contribuinte

Acompanha o status 
dos Per/Dcomps 

entregues

Atualiza CNDs 
automaticamente

Comunica os 
responsáveis 

por e-mail

Armazena todas as 
informações monitoradas

Centraliza as informações 
em um Painel Gerencial

GSW Monitor
Monitore, controle e dissemine 
informações sempre que houver uma nova 
interação entre os órgãos governamentais 
e o CNPJ da sua empresa.
Além de se conectar ao e-CAC e DEC para 
monitorar as notificações, o GSW Monitor 
conta com uma mensageria para alertar 
os responsáveis por e-mail e informar 
sobre qualquer mudança. 
Ele também monitora a Conta Corrente do 
Contribuinte e informa sobre alterações 
no saldo.
O sistema faz parte do GSW Organizer e 
permite a atualização recorrente e 
automática de CNDs. 
Acelerar o recebimento de comunicações 
e incentivar a proatividade da equipe é a 
principal tarefa desse RPA.

Como funciona?

GSW 
MONITOR

Precisa monitorar ou definir processos adicionais? 
Agende uma consultoria grátis e descubra como tornaremos possível.

Tenha uma visão centralizada 
sobre todas as notificações 

informações relacionadas aos 
CNPJs de sua organização. 

Centralize as 
Informações

Notifique imediatamente sua 
equipe, assim ela poderá se 
planejar melhor sobre como 

atuar em cada situação.

Mantenha sua 
equipe Informada

Atue em atividades prioritárias, 
sabendo que um robô cuidará 

das tarefas com baixa 
complexidade.

Reduza o
esforço

Monitoramento e controle de 
consultas real time do e-CAC e DEC

Envia atualizações 
para e-mail

Armazena as 
informações pesquisadas

Renova automaticamente 
certidões

e-CAC

DEC
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