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FINANCIAL CRIME 
& COMPLIANCE

CUSTOMER
ENGAGEMENT

PROTEGENDO 
As suas finanças

Proporcionando uma
EXPERIÊNCIA As suas finanças 

e patrimônioconsistente e 
personalizada

Ajudando as
Protegendo as 

Ajudando as 
empresas a 
oferecerem uma 
experiência 

organizações e seus 
clientes em um 
mundo digital

consistente e 
personalizada aos 
seus clientes



O maior fornecedor RPA do mercado

15 Anos ~500k~400 >100
Em projetos de automação de 

processos

Robos implementadosClientes Profissionais técnicos
dedicados a automação
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#RobotsAreNICE
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Sucesso já comprovado nas maiores organizações globais
A i b t l ã d t ã d d tiA mais robusta solução de automação de processos para o mercado corporativo

Seg rança Gestão Escalabilidade F ncionalidade
• Controle & encriptação de 
acesso ao servidor de 
automação

Segurança
• Gestão de filas e robôs
• Alertas em tempo real
• Dashboard para insights

Gestão
• Suporte ao crescimento

• Até 25k robos em uma
única plataforma

Escalabilidade
• Fluxos para acionar/ pausar
automações

• Priorização de tarefas

Funcionalidade

automação
• Rastreabilidade em cada
processo. Auditoria 
completa

• Gestão de senhas

Dashboard para insights 
operacionais

• Control Room orientado a 
atuação

p
• Até um milhão de 

tarefas executadas por
dia

• As grandes empresas usam
NICE RPA

Priorização de tarefas
• Agendamento de robôs

Gestão de senhas NICE RPA
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Automação de 
elementos do fluxo

NLP para extração
de conteúdo de

Integrada a um amplo
portfolio de aplicações

elementos do fluxo
de investigações

de conteúdo de 
dados não
estruturados

portfolio de aplicações
NICE \

Extração de 
dados de 
produtividade
para aderência

Orientação
para o agente

NICE Robotic 
Automation

para aderência
em tempo real 
no WFM e de 
KPIs para PM

para o agente
no processo
de verificação
de identidade

Automação deAutomação de 
gravação com base 
no contexto da 
interação
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O Mercado de RPA está em ebulição

• “apenas 2% das empresas admitiram não estar adotando qualquer tipo de estratégia de 
automação” (HfS Research)

• Novas funções e estruturas organizacionais: diretoria de automação inovação
Empresas

• Novas funções e estruturas organizacionais: diretoria de automação, inovação
• RPA ainda é uma área de oportunidades em todas as verticais

• Tamanho do mercado para fabricantes foi de $217M em 2016 para $600‐800 em 2018 
(aumento de 70‐90%) (Everest Group)

• Ofertas são difíceis de diferenciar
• Grande movimentação para adição de capacidades cognitivas tanto por softwares de

Fabricantes
• Grande movimentação para adição de capacidades cognitivas tanto por softwares de 

terceiros como por desenvolvimento próprio

• Pesquisas, publicações
• Conferências, webinars, artigos, relatórios
• grupos, comunidades…

Mercado



Grandes mensagens e benefícios RPA ouvidos no mercado

Capacidades & Benefícios O Próximo Salto

• Automação baseada em fontes de dados não não• Automação de processos fim‐a‐fim

Capacidades & Benefícios O Próximo Salto

Automação baseada em fontes de dados não não
estruturadas – email, texto, chat, voz, documentos
escaneados

• Maior rapidez na entrega de projetos – ‘time to

Automação de processos fim a fim

• Gestão centralizada de robos

• Suporte a automação assistida e não assistida
Maior rapidez na entrega de projetos time to 
market’

• Atendimento ao cliente 24/7 ‘real‐time’

• Força de trabalho virtual totalmente escalável

• Execução sem falhas

• Novos níveis de qualidade para serviços eNovos níveis de qualidade para serviços e 
operações
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Automações mais inteligentes

• Interpreta dados a partir de documentos escaneados
• Facilita processos de automação com base em informações não estruturadasOptical Character

Recognition (OCR)

• Ampliamos o ecosistema para uma oferta de automação de processos avançada
• Integração facilitada com soluções cognitivas tais como chat bots, voice bots, aplicações
baseadas em aprendizado de máquina.

Cognitive Framework

• Permite a priorização de processos mais indicados para automação
• Aproveita tecnologia NICE Desktop AnalyticsAutomation Finder

• Entendimento de texto livre obtido de emails, cartas, mensagens de texto
• Aproveita tecnologia de text analytics própria (Nexidia) assim como de terceirosText Analytics/NLP Aproveita tecnologia de text analytics própria (Nexidia) assim como de terceirosText Analytics/NLP

• Utilizandomachine learning no tratamento de exceções tanto de sistemas quanto
d ó ide negóciosTratamento de exceções



3%3%
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O conceito de centro de excelência

O que é Por que é 
importante

Como deve
funcionar

• Centro de especialização
profissional

• Permite a visualização de 
todos os aspectos do 
processo de otimização

• Deve incluir 
analistas de processos
especialistas desenvolvedores de 

• Iniciativa orientada a 
negócios

processo de otimização

Identificação de oportunidades
design inicial, 
Implementação

automação 

• Para gerenciar, sustentar e 
regular todas as fases criticasImplementação 

Documentação
Comunicação
manutenção das soluções

regular todas as fases criticas
da jornada de automação
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Por que investir em um CoE

- Aproveitando uma infraestrutura solida como base para iniciar rapidamente
qualquer desenvolvimentoMais automações qualquer desenvolvimento

- tanto do ponto de vista dos recursos humanos quanto das plataformas já instaladas

Mais automações

- Proporcionando maior velocidade no fornecimento de serviços otimizados
- Gerando um diferencial competitivo importante Com maior vantagem 

competitiva
- Com escalabilidade e sustentabilidade

competitiva

- Dar maior longevidade às soluções desenvolvidas e implementadas
- Garantindo a adaptação rapida a mudanças naturais do negócio tanto em termos 

de processos quanto dos sistemas envolvidos

Por mais tempo

de processos quanto dos sistemas envolvidos
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O passo a passo para estabelecer o CoE

• Analista de negocios • Acompanhamento de especialistas durante o 
i i j t

Estabelecimento da equipe Coaching para o primeiro projeto

• Especialista em gestão de mudanças
• Gerente de projeto
• Especialista em conectividade
D l d

primeiro projeto
‐ Planejamento, desenho da solução
‐ codificação , testes
‐ Comunicação, Implantação• Desenvolvedor  Comunicação, Implantação

• Documentação 
• Estabelecimento do ciclo de manutenção

Treinamentos para  • Divulgação interna de resultados

Capacitação Evolução Contínua

• Analistas de processos/negócios
• Instaladores/gestores de infraestrutura
• Desenvolvedores
G d P j

• Disseminação de conceitos para identificação de 
oportunidades

• Identificação de talentos internos
• Participação em eventos de RPA• Gestores de Projeto • Participação em eventos de RPA
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Nossa 
Experiência p
Como escalamos RPA em toda 
companhia



Automação não é somenteAutomação não é somente
tecnologiag

Time eficiente
multitarefa e Participação u a e a e

multidisciplinarativaFeedback

Melhores práticas
das metodologias

Ferramenta de 
RPA e suporte

Engajamento do 
cliente, usuário e 

consumidor



Mapa da Jornada

Acordo contratual
Processos do 

cliente
Obter e avaliar 
informações 

Experiência de 
interface única

Oferecer em tempo real 
o melhor ação

Melhorar o 
engajamento

Relacionamento Uso da Automação do Usuário no centro Colaboração mútua

CXRelacionamento com consumidoresContact CenterNecessidades dos consumidoresNecessidades dos clientes

Relacionamento 
personalizado com o 

cliente

Uso da 
experiência 
multicanal

Automação do  
processo 

(RPA)

Usuário no centro 
da jornada

Colaboração  mútua 
e melhoria contínua

Experiência do ConsumidorPresente e Futuro

ts

• Foco no desenvolvimento de novos produtos e no relacionamento das soluções
• Explorar a omnicanalidade
• Prover ganhos de escala de forma ágil com RPA
• Usar o RPA para as tarefas frequentes e com maior volume
• Manter e melhorar o time multitarefa e multidisciplinar engajado

• Analisar o comportamento do consumidor e melhorar o nível de satisfação
• Resolver problemas reais e satisfazer as necessidades dos atendentes e clientes
• Engajamento e suporte do consumidor e  do usuário final em toda jornada
• Participação ativa do time e estímulo ao feedback dos atendentes
• Canais de relacionamento customizados com processos otimizados para melhor experiência 
do consumidorita

l H
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D
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Principais etapasPrincipais etapas

Construir EmbedarElaborarDescobrir

• Processo extensivo de • Complementar os • Treinamento• Prototipação

pesquisa

• Qualitativo e quantitativo

• Comportamento dos 

usuários e consumidores

requisitos

• Desenvolvimento e testes

• Determinar os critérios 

para aceite

• Interface única com 

recomendações de ações 

• Colaboração, novas 

necessidades e insights

• Elaborar o projeto 

centrado no usuário 

• Configuração e 

arquitetura

• Encontrar oportunidades 

que podem ser endereçadas

• Provar o conceito

• Revisão das necessidades

g

• Resolver problemas reais 

dos consumidores

q

• Elaboração dos 

requisitos de negócio



P i i i D fiPrincipais Desafios

Melhorar a 
produtividadeSatisfação do 

Efi iê i d clienteEficiência do 
atendimento

Desenvolver
soluções para 

suportar os

Agilidade na
entrega dos 

produtos

Rápida capacitação
dos usuáriossuportar os

negócios
produtos



Benefícios e Resultados

12k Workstations

Redução do TMO em 
aproximadamente 

9%

12k Workstations 
com Nice

Redução de 10-15% 
no processo de 

treinamento inicial dos 
t d tatendentes Melhor capacitação do 

time de TI e 
engajamento dos 

funcionários

Eliminação de 
erros em mais de 

55% Automação em 
+40 sistemas funcionários+40 sistemas 

desktop



NICE Process Automation Vision

Viabilizar a execução de 
processos com a precisão e 
eficiência dos ROBOS e o carisma
e a empatia das PESSOASe a empatia das PESSOAS

AUTOMATION FOR THE PEOPLE
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