
É possível obter ainda mais de sistemas RPA: 
nova época da automação

Maria Ilicheva

Gerente Regional, 

América Latina,

ABBYY



2Confidential

Os trabalhadores do conhecimento gastam 25-60% do seu
tempo buscando a informação ou analizando fontes dela. 

Introdução

McKinsey, 2016

61% das pessoas acessam os dados por meio de 4 sistemas
ou mais. 

IDC, 2014



fatos fornecidos 
ou aprendidos 
sobre algo ou 

alguém

números, 
caracteres

ou símbolos

Introdução

Dados Informação



A ABBYY desenvolve tecnologias e soluções de inteligência artificial 

para capturar, extrair e utilizar efetivamente os dados 
convertendo-os em informação

Sobre a ABBYY



Sobre a ABBYY
Transformação Digital

Inteligência de 
ProcessosRPA

Inteligência 
Artificial

Inteligência de 
Conteúdo
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ABBYY 
Australia

A ABBYY foi fundada
em 1989

O Grupo ABBYY tem seus 
escritórios em 13 países

O centro de R&D está 
localizado em Moscou



Sobre a ABBYY
A ABBYY define o padrão global em reconhecimento de documentos, 
Captura Inteligente e tecnologias da PNL que se integram ao longo do 
ciclo de vida das informações.

A tecnologia de Captura Inteligente, produtos, soluções e serviços são 
fornecidos em várias plataformas – nuvem, móvel, desktop, servidor 
e SDK.

30,000+ clientes corporativos
40M+ usuários

500+ parceiros
200+ países e territórios

Inovador de tecnologia com 
600+ desenvolvedores e
100+ patentes
260+ prêmios



Aliança da ABBYY 
e RPA



Aliança da ABBYY e RPA: 
fluxo de trabalho com documentos

Encaminhamento

Os dados e / ou imagens do 
documento podem ser 

encaminhados através do 
processo de negócios de acordo 

com a classe de documento, 
dados extraídos e meta-dados. 

Coleção

Os documentos recebidos 
entram no processo a partir de 
scanners, MFPs, e-mail ou on-

line

Classificação

A classificação é usada para 
identificar o tipo de documento 

e / ou conteúdo

Extração

Dados específicos da classe do 
documento podem ser extraídos 

de acordo com regras de 
negócios predeterminadas e 
aumentados por metadados



Limitações

Muito tempo para descrever cenários complexos
O RPA se usa para processos padronizados e 
consistentes

Falta de tecnologia de OCR
O RPA sem OCR não pode ler nenhum dado que 
não seja eletrônico

Necessidade de IA e PNL 
As tarefas que exigem julgamento e criatividade 
não podem ser automatizadas



• OCR – Optical Character Recognition

• É um conjunto de métodos e técnicas utilizados para converter o texto impresso em 
papel no texto editável no computador

• 190+ linguagens são suportadas

Imagem
Símbolo de texto

(Código ASCII – 53)

Aliança da ABBYY e RPA: OCR

S



ICR - Intelligent Character 
Recognition 

100+ idiomas são suportados

Aliança da ABBYY e RPA: ICR



Levantamento de dados 

semiestruturados e não

estruturados do sistema do 

usuário final 

RPA

Coleta de Dados

Leitura de dados de 

imagens/documentos

OCR de Dados 

ABBYY

Identificação da informãção de 

imagens/documentos baseada na

lógica e/ou aprendizagem

automática

ABBYY

Extração Inteligente de Dados

Classificação de dados baseada na

aprendizagem automática

Toma de Decisão

ABBYY

Compreensão do sentido de uma 

palavra baseando-se na ontologia 

definida

ABBYY

Linguagem Natural

Processamento de dados 

estruturados realizando a 

automatização end-to-end

RPA

Automatização End-to-end

Aliança da ABBYY e RPA

RPA RPA



Aliança da ABBYY e RPA 
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ABBYY

RPA

Gerenciamiento de 
Entrada

Classificação e Extração 
de Dados

Validação e Aprovação
de Processos

Gestão de Resposta

“Cerebro” de IA da ABBYY

• Web, Email, 
Documentos, etc.

• Classificação

• Número, Campos, 
Extração de Tabelas

• Extração de Nomes
de Pessoas, Lugares, 
Coisas, etc. 

• Web, Email, 
Confirmação de 
Documentos

• Excepções e Soluções
de Problemas

• Cálculos e Verificações
de Valores

• Reconciliação Dinâmica 
de Dados

• Análitica de Conjuntos
de Documentos



Aliança da ABBYY e RPA: FlexiCapture



Classificação avançada baseada em imagens, texto e regras 

Aliança da ABBYY e RPA: FlexiCapture

Reconhecimento de documentos/extração de dados com base em lógica flexível 
e aprendizagem de máquina

Recursos de PNL para entender o conteúdo



ABBYY FlexiCapture



А

B

C

D

E

Fatura

RG

Contrato

Ordem 
de compra

Reclamação

Objetos/entidades Classificação

А

B

C

D

E

C

Fatura
90%

RG
70%

Contrato
50%

Contrato
20%

Ordem 
de compra

80%

Reclamação
75%

АB

C

D E Baseada no 
texto

Baseada na
imagem

Combinado

Resultados finais

ABBYY FlexiCapture: Classificação



NATURALIDADE

DATA DE EXPEDIÇÃO

NOME DO PORTADOR

NÚMERO DO RG

NOME DO PAI

NOME DA MÃE

DATA DE NASCIMENTO

DOCUMENTO DE ORIGEM

CPF

VITÓRIA - ES

MARIA EDUARDA DA SILVA

52.2X4.654-1

EDUARDO RIBEIRO DA SILVA

ANA CLAUDIA DA SILVA

01/DEZ/1989

С. NASC LIV 84X FLS 19X TERM 14188X C007 VITÓRIA ES

314.291.255-XX 04/DEZ/2021

ABBYY FlexiCapture: Extração de Dados



Formas fixas ou documentos
estruturados

 Pesquisas
 Exames
 Declarações fiscais
 Formulários de seguro
 …

Documentos semi-estruturados

 Faturas
 Ordens de compra
 Bilhetes de carga
 …

Documentos sem estrutura

 Contratos
 Cartas
 Artigos
 …

ABBYY FlexiCapture: Extração de Dados 



 Número de fatura e data

 Nome e endereço do comprador

 Nome e endereço do fornecedor

 Data da entrega

 Data da ordem de compra

 Itens de linha: descrição de 
mercadorias, quantidade, preço por 
unidade e valor total 

ABBYY FlexiCapture: Extração de Dados

 Moeda e total
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Demonstração



Cenários de 
utilização



Automatização de 
Contas a Pagar

Classificação

Processamento 
de Formulários

Abertura de contas

Automatização da Sala de 
Correio

Arquivamento de 
documentos

Cenários de utilização
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Cenários de utilização
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Recepção de dados
Classificação de dados 

recebidos Distribução e processamento

Automatize transações, acelere processos e economize tempo

Cenários de utilização: automatização da Sala de Correio 
e classificação 
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Digitalização de 
documentos Recuperação e validação

Envio para a biblioteca 
eletrônica

Transforme o arquivo em dados prontos para negócios

Cenários de utilização: arquivamento de documentos
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Economize tempo com um ciclo mais curto de processamento 
automatizado de faturas

Recepção de faturas AprovaçãoRecuperação e 
validação

Cenários de utilização: automatização de Contas a Pagar



Cenários de utilização: um exemplo simples

Você recebe um email de um cliente que não está satisfeito com uma compra:

Classificação
Extração da 
informação

Registro no 
sistema

CRM

Resposta ao
cliente

Criação da 
solicitação
de shipping 
no sistema

Cliente Feliz



Cenários de utilização: Integração

Integração fácil com sistemas back-end:

ERP

CRM

ECM

Banco de dados

Arquivo eletrônico



Casos de 
sucesso



Casos de sucesso: alguns dos nossos clientes



Colômbia: Ministério das Finanças

Processamento do arquivo do Ministério das Finanças da Colômbia

• 63 tipos de formulários flexíveis
• 11М páginas em 4 meses 

As soluções da ABBYY foram utilizados para os censos e/ou eleições em:

•

• Chile

• Grã-Bretanha 

• Colômbia

• Grécia 

• Arábia Saudita

• Índia

• Kuwait 

• Cazaquistão 

• Etc.

Casos de sucesso: Governo



Empresa:
O grupo de empresas Rosno (atualmente Allianz) é uma das maiores 
asseguradoras na Rússia. A rede regional consiste de 88 filiais e 383 
agências.

Problema:
A criação de um arquivo eletrônico que seja único para todas as 
subsidiárias e opere de forma estável.

Solução: ABBYY FlexiCapture

Detalhes: 

 Foi criado um sistema de digitalização distribuída por várias filiais da 
empresa pelo pais.

 Os custos foram reduzidos, porque a escalabilidade do ABBYY FlexiCapture 
permitiu mudar operações laboriosas (por exemplo, verificação de dados) 
para as regiões. 

 O processamento de documentos tornou-se extremamente rápido e 
agora os funcionários podem encontrar um documento necessário sem 
demora.

Casos de sucesso: Seguros



Solução: ABBYY FlexiCapture

Detalhes:

 ABBYY FlexiCapture reconhece as demonstrações financeiras em vietnamita, 
extrai os dados necessários e os introduz numa ferramenta de scoring para 
decidir rapidamente se o empréstimo é concedido ou não

 Durante quatro meses 150 licenças foram instaladas em 150 agências bancárias

 O processamento de documentos necessários para tomar a decisão sobre o 
empréstimo dura 4-5 minutos

Empresa:

Vietcombank (VCB) é o Banco de Comércio Exterior, o mais antigo e um 
dos maiores bancos do Vietnã

Problema:

O grande número de diferentes tipos de documentos processados 
manualmente e falta dum software de captura de dados que seja capaz de 
reconhecer o vietnamita

Casos de sucesso: Bancos



Solução: ABBYY FlexiCapture

Detalhes:

 Processamento eficaz de dados variáveis na maioria 
dos casos escritos à mão

 Mais de 50 validações e regras de negócios

 Quantidade de operadores e tempo reduzidos (em 
60%)

Empresa:

Uma das 10 maiores empresas do Equador - líder em produção de 
alimentos. Mais de 7K como força de trabalho direta, sobre 1 bilião
de USD de ventas anuais (2016).

Problema:

Falta de automatização de contas por pagar e retenções de 
imposto com mais de 15 campos de cada documento.

Casos de sucesso: Indústria



Agradecemos a sua atenção
e os esperamos no nosso stand! 



E na Rússia para o mundial!
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Email de contato:
maria.ilicheva@abbyy.com

Perguntas?


