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Até que ponto o ser 
humano poderá ser 
substituído por robôs?
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Enquanto isso...

Vamos falar de RPA



• “As ferramentas RPA são projetadas para imitar os mesmos “caminhos manuais” feitos por um 
humano usando uma combinação de tecnologias de interação ou descrição da interface do 
usuário… Uma ferramenta RPA pode ser disparada manual ou automaticamente, mover ou 
preencher dados entre locais prescritos, documentar trilhas de auditoria, realizar cálculos, 
executar ações e acionar atividades posteriores. ”- Gartner

• “Robotic process automation (RPA) é a aplicação de tecnologia que permite aos funcionários de 
uma empresa configurar software de computador ou um “robô” para capturar e interpretar 
aplicações existentes para processar uma transação, manipular dados, disparar respostas e se 
comunicar com outros sistemas digitais.” - Instituto de Robotics Process Automation e AI (IRPA AI)

• “O RPA é um tipo de software que imita a atividade de um ser humano na realização de uma 
tarefa dentro de um processo. Ele pode fazer coisas repetitivas com mais rapidez, precisão que os 
humanos e de forma incansável, liberando-os para outras tarefas que exijam capacidades 
humanas, como inteligência emocional, raciocínio, julgamento e interação com o cliente.” 

- McKinsey Consulting 
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Robotic Process Automation potencializa 
o software configurável tornando-o apto 
a executar tarefas repetitivas e baseadas 
em regras dentro de um processo de 
negócios.



Assistidos vs Não Assistidos
• A automação assistida foca na cooperação entre o RPA e os funcionários 

de sua organização para que, juntos, completem as atividades com 
eficiência

– O RPA completa etapas repetitivas e processos de negócios de baixo valor ao 
lado de um funcionário humano dentro do contexto desse processo 

– Os bots assistidos são mais comumente executados em estações de trabalho, às 
vezes chamado de Robotic Desktop Automation

• A automação não assistida permite automatização com o mínimo de 
intervenção humana possível 

– Os robôs podem ser acionados para executar processos em lote sem intervenção 
humana, geralmente em aplicações de back office de maior escala

– Esses bots geralmente são implantados em máquinas virtuais com a ajuda de 
uma ferramenta de orquestração centralizada 



Casos de Uso
• Caso de Uso Ideal

– Manual 

– Baseado em regras

– Grande volume

– Repetitivo

• Processos de negócios mais comuns
– Da cotação ao recebimento

– Da compra ao pagamento

– Integração de clientes

• Mais vantagem quando não há integração ou API disponível



Recursos de RPA e Workflow
• Ambos são ferramentas de automação

– As ferramentas de Workflow orquestram uma série de tarefas, ou seja, processos

– Ferramentas RPA automatizam uma tarefa dentro de um processo

• Eliminam tarefas de baixo valor para o usuário final

• Requerem um conjunto de códigos previamente compilados 
contendo a lógica de negócio para que sejam executados



Diferenças entre RPA e Workflow

Na compilação da lógica de negócios para automação:

- O Workflow necessita que o processo seja mapeado 
antecipadamente para depois ser configurado

- O RPA irá monitorar o comportamento do usuário e 
então compila o código e a lógica de negócios 
automaticamente



Na troca de informações entre sistemas:

- O Workflow necessita uma integração nativa ou API 
configuradas antecipadamente

- O RPA não necessita integração ou API para trocar 
informações entre sistemas

Diferenças entre RPA e Workflow



RPA e Inteligência Artificial (IA)



Inteligência Artificial (IA)





RPA & IA

• Não são a mesma coisa

• Aplicações RPA podem e existem sem uma camada de IA

• O RPA é “burro”: faz o que é ensinado a fazer, exatamente 
como foi ensinado, de novo e de novo e de novo
– Exceções a confundem

– É obstruída por alterações em processos, tarefas ou aplicações

• IA é auto-aprendizagem
– Trata de ambiguidades

– Lida bem com dados não estruturados e grandes quantidades de dados



RPA & IA: Tecnologias complementares

• RPA combinado com IA é extremamente valioso

• IA pode fazer coisas que robôs não conseguem
– Extrair informações de conteúdo não estruturado, alimentando-o ao 

robô

– Reforçar a capacidade do robô de lidar com exceções

– Aprender analisando um processo e redirecionar ao robô



"A IA não substituirá o RPA, mas as 
ferramentas RPA que usam IA substituirão 
as ferramentas RPA que não usam". 

- Forrester



Por que RPA?



O Atrativo do RPA
• Custo inicial é relativamente baixo

• O rendimento pode ser percebido rapidamente

• Analistas de mercado reportam de 30% a 200% de ROI no primeiro 
ano

• Com a ferramenta certa, a implementação pode ser simples
– Muitas ferramentas requerem programação/codificação

– Depende da complexidade da tarefa



Cenário do mercado



Visão geral do mercado de RPA

– De acordo com a Forrester, o mercado de RPA deverá atingir US$ 2,9 bilhões 
até 2021.

– Alguns fornecedores ativamente estreitando as linhas entre IA e RPA 
• Não existe um manual padrão para usar o IA com o RPA; alguns fornecedores desenvolvem seus 

próprios algoritmos e outros trabalham com ferramentas de IA terceirizadas

• Características da Indústria:

– O preço e o licenciamento variam, mas na maioria das vezes é uma assinatura 
anual por bot na faixa de US$ 5 a 10 mil

– A implementação é geralmente deixada para parceiros e clientes, em vez de 
fornecedores com ofertas de serviços diretos 

– São necessários recursos autônomos para começar, e mais fornecedores estão 
trabalhando para se diferenciar com ofertas de atendimento para RPA mais 
complexas.  



Tendências na Indústria de RPA

• Novos Entrantes no Mercado: Muitos fornecedores estão entrando no espaço de RPA, seja 
desenvolvendo novas ofertas ou processo de rebranding de produtos "semelhantes ao RPA" 

• Processo de Levantamento: As ferramentas de extração e levantamento de processos ajudarão 
os clientes e fornecedores a identificar onde o RPA pode ser mais eficaz

• Convergência de Recursos: Os recursos principais continuarão a se padronizar à medida que 
recursos como gerenciamento centralizado de bots e OCR se tornarem pontos de referência

• Interoperabilidade: À medida que os recursos são padronizados, a capacidade de integração 
com a infraestrutura de TI existente do cliente será uma consideração importante para os 
compradores

• Implementação: Orquestração aprimorada de bots e opções de implementação mais flexíveis 
se tornarão um diferenciador mais significativo

• Segurança: Os fornecedores abordarão novos riscos que acompanham uma força de trabalho 
digital 



A regra dos 5



- 5 decisions made
- 5 applications accessed
- 5 hundred clicks

Fonte



Fatores de sucesso para implementação de RPA

• Eliminar passos repetitivos

• Endereçar casos de uso com alta taxa de erros

• Transações com cálculos simples porém repetitivos

• Investir em “bots” para ganhar eficiencia sem comprometer a 
modernização de outras partes do processo ou experiência de 
usuário

• Ter no roadmap a integração com IA

• Aplicações estáveis / baixa manutenção nos “bots”
Fonte



O RPA no próximo nível
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Automatizando Eficiência

• Gerenciamento centralizado e eliminação de silos de 
informações

• Automação de processos manuais

• Configuração através de parâmetros

• Atendimento a normas e compliance

• Solução modular e escalável

• Redução de TCO/CTP: sem código, implementação flexível.



Uma abordagem holística à automação de processos

A ferramenta RPA OnBase complementa um portfólio já bastante 
abrangente:

– Automação de processos (Workflow)

– Gestão de Casos (WorkView, Case Manager)

– Formulários Eletrônicos (Unity Forms, Image Forms)

– Gestão de documentos



• Integração nativa com o workflow do OnBase

• Retorno das informações para um repositório único

• Continuidade do processo
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