
Acredite: quando se 
trata de Notas Fiscais de 
Serviços, ainda há muitas 
empresas arcando com 
altos custos gerados pelo 
trabalho manual de digitar, 
organizar e arquivar 
os documentos fiscais 
recebidos.

• Procurar notas no e-mail
• Entrar em contato com fornecedores 

em busca de nota extraviada
• Dar entrada na nota no ERP
• Identificar erro por digitação manual
• Organizar e identificar XMLs faltantes
• Checar notas canceladas

Pela falta de padronização 
das prefeituras, empresas 
perdem de 30 minutos a 
4 horas por dia do tempo 
dos colaboradores só com 
problemas ligados à Nota 
Fiscal de Serviço.

Mas há uma forma de empresas, com ou sem filiais, usarem em média 
apenas 30 minutos de seu tempo com a recepção, leitura, guarda e 
monitoramento das notas de serviços por mês. Meia hora/dia - apenas 
para acompanhar a atividade, pois todo o processo pode ser feito de 
forma automática! 

Para isso já há soluções 
no mercado que 
automatizam 100% do 
recebimento das notas 
fiscais, tornando possível:

Outros estudos da 
Midas mostram que:

No mundo 
corporativo, 
tempo é 
estratégia para 
resultados

4 horas 
por dia

28 horas 
por emana

112 horas 
por mês

Consomem cerca de 70% 
da atenção dos profissionais 
do departamento fiscal!

Simplifique processos e 
aproveite esse tempo para 
estratégias de seu negócio.

Clique e conheça 
mais sobre a 
automatização 
de documentos 
fiscais 

• Tempo para ser convertido
em atividades estratégicas

• Tempo para a análise de resultados
• Tempo para atualização profissional

Menos papel, 
mais inteligência, 
mais segurança e 
mais tempo:

Receber, selecionar, digitalizar e decodificar 
qualquer tipo de documento
Monitorar os municípios capturando as notas 
emitidas contra o CNPJ da sua empresa
Converter mais de 1.000 documentos por dia 
em um XML padrão
Eliminar definitivamente os erros de digitação 
Armazenar de forma segura, pelo prazo legal 
determinado e com rápido acesso 

Significa 
um ganho 
de mais de 
36 horas 
mensais 
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