
  
  

  

    

Ingrid Imanishi 

Pessoas e Robos: 
Aproveitando o melhor de cada um 

através da teconologia e da pesquisa 

comportamental 
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NEVA  

NICE Employee  

Virtual Attendant 

Automation Studio 

Automation Finder Shape Analysis 

Inovando em 

2018 
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Inciativas RPA: empresas estão só começando 

Apenas 3% das organizações 

puderam escalar sua força de 

trabalho digital (Deloitte) 

 

Em media, por implementação são 

ativados entre 10 e 20 robos 

(EY) 
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O que a NICE vem entendendo da sua experiência RPA  

Ao longo de mais de 500 

implementações entendemos 

a importância do fator 

humano 

Sabemos que existe a 

necessidade de um 

alinhamento maior entre 

pessoas e tecnologia 

É necessário expandir a 

abordagem para atingir 

maiores benefícios 



  



  

  

  

  

  

  

• Professor na  Duke University na 

cadeira de Psychology and Behavioral 

Economics  

• Fundador do Center for Advanced 

Hindsight 

• Seus Ted Talks têm mais de 10 milhões 

de visualizações  

• Autor de 3 livros classificados como 

best sellers na lista do New York Times 

• Possui a coluna ‘Ask Ariely’ no Wall 

Street Journal 

 

Dan Ariely 
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POR QUE AS PESSOAS 

COMETEM ERROS?  
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NEVA permite a automação de tarefas 

repetitivas e desagradáveis para os 

colaboradores 

Dialoga com o usuário de aplicações 

no computador oferecendo 

alternativas, orientando e executando 

as automações que já foram 

desenvolvidas. 

Abordagem NICE 
Eliminando as tarefas repetitivas 



    

Gestão de 

ordens de 

compra 

  

Login to 
Bizdoc 

Revisão de cada 
solicitação para 
validar dados 

Caso de uso: Automação de processo de compras 

Processos manuais 

Login to 
Oracle 

Localizar cada 
pedido 

Validar dados 
para 
consistência 

Criar a ordem 
de compra 

OK?  
Aprovação da 
solicitação 

Não OK? 
Rejeitar e enviar 
de volta ao 
solicitante 

  

Automação Robotica 
Automação no desktop 
(assistida) 
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3 Horas 
Por dia 

$1.5M 
Economia 
estimada 

Disponibilidade 
Para dedicar à 

negociação de preços 

Impacto de negócios: automação de compras 



  

  

  

  

  

Jidoka - Autonomation 

Automação com inteligência humana 

Linha de produção textil com teares automáticos dos anos 1920 Sakichi Toyoda  



  

  

  

  

  

  

No contexto digital, como identificar 

processos ótimos para automação? 



Automation Finder aplica inteligência cognitiva para definção de 

sequencias de tarefas ótimas para automação a partir de dados granulares  

Desktop Analytics Machine Learning 

não supervisionado 

Deep 

Learning 

• Coleta de forma inteligente 

todas as ações relevantes 

executadas no desktop 

• Monitora o tempo de execução 

de cada ação, passo e a 

sequência em que ocorrem 

• Preprocessamento 

• Contextualização de texto por analytics 

• Agregação (clusterization) de eventos 

em instâncias de sequências  

• Caracterização (rotulagem) de 

sequências 

• Agregaçao de processos 

• Mapeamento e rotulagem de 

processos 
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Automation Finder - DEMO 



  

  

  

  

  

  

Caso de atualização de ordens de compra  
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IMPACTO DE 
NEGÓCIOS: 
Automação de 
entrada de dados 

1 Hora 
Por usuário por dia 

Colaboradores 
satisfeitos 

Erros 
Eliminados 



  

  

POR QUE AS PESSOAS 

CORTAM CAMINHOS? 



  

  

  

  

  

  

• NEVA garante que as pessoas 

percorrerão o caminho correto 

• NEVA automatiza tarefas desagradáveis, 

garantindo que serão executadas de 

forma mais rápida e sem falhas 

 

Abordagem NICE: 
Ajudando colaboradores a 

executar tarefas de forma mais 

rápida E precisa 



Exemplo: Companhia de luz – Agendando a instalação de Medidores Inteligentes 

    

Utilities Agent 
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Customer 
‘interrogation’ 
for eligibility 

Fill in data 
in multiple 
systems 

Get 3rd party 
permission 

Validate no 
‘3-phase 
meter’ 

Validate 
meter 
access 

Validate 
smart 
consent 

Schedule the 
appointment 

Create call 
summary 

Check for any 
up sale offers 

  

Manual Handling Employee Attendant 
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50% 
De redução de tempo 

na chamada 

Otimização 
de processos 

Cumpimento de SLAs 
Para substituição de medidores 

IMPACTO DE NEGÓCIOS: Agendamento de instalação 



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Desenvolvemos e gerenciamos  

• Robos assistidos,  

• Robos não assistidos  

 

Monitoramos 

• Desempenho dos usuarios na sua 

interação com as aplicações 

 

Revelamos  

• Oportunidades de sequências de tarefas 

para automação 

 

Uma única plataforma RPA  

Automação Robotica 

Automação no desktop 



  

  

  

  

  

Testemunho Tomas Cook 



  

  

  

  

  

  

Conduzindo uma 

verdadeira 

transformação 

organizacional   

COM NEVA EM 

CADA DESKTOP 



  

  

  

  

  

  

Obrigada! 


