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O que é transformação Digital ?
Aumentar Receita por funcionário
”Transformação digital é aplicar capacidades digitais em processos,
produtos e recursos, para melhorar a eficiência, aumentar o valor para o
cliente gerenciar risco e monetizar novas oportunidades “.

Negócio Tradicional

Negócios Digitais

17 X
Peak Revenue
per Employee

Revenue per
Employee

Revenue per
Employee

Revenue per
Employee 2016

Revenue per
Employee 2017

Revenue per
Employee 2017

$0.11M

< 0.1M

< 0.1M

$1.9 M

$1.9 M

$1.6 M
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50 M. de Clientes
75 anos

4 anos

38 anos

3,5 anos

16 anos

35 dias

14 anos

19 dias

Digital Worker Play

RPA +
Captura

RPA
Express

Trabalho Humano não cria valor em atividades

repetitivas, que consomem tempo e custo. Essa solução

Cerebro esquerdo
Regras

ajuda clientes a melhorar a eficiência enquanto reduz
custos através de adoção de Robôs para executarem

Cerebro direito
Cognitivo

tarefas repetitivas anteriormente executadas por
Pessoas.

Olhos
Captura de Dados

•

Robôs (IBM RPA) são fáceis de se implementar, e permitem
clientes reduzir custos criando Trabalhadores digitais para
auxiliar ou mesmo substituir tarefas repetitivas.

Sistema Nervoso Central
Coordenação e Orchestração

Mãos

•

Devido a executarem tarefas com alta performance, Robôs tem

Software Robô

que trabalhar com conteúdo digital como : PDF, XLS, DOC,

IMG etc… IBM Datacap ajuda os Robôs a capturar conteúdo e
transformá-los em conteúdo digital.
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Ponto de Vista – Combinação e Integração
A integração de capacidades tecnológicas é o que de fato viabiliza alcançar novos patamares de eficiência

Serviços Cognitivos

ECM
• Gestão de
Documentos
• Ciclo de vida

• Interpretação de
imagens
• Entendimento de
linguagem natural
• Interpretação de
documentos complexos
• Decisão
• Validação de
Assinatura
• Verificação de Fraude

Robotics
• Automação das
entradas
• Operação nos
sistemas

Serviços Profissionais e Orquestração da Esteira Digital e Cognitiva

BPM / ODM Motor de regras de negócio
Captura inteligênte
•Leitura dos documentos
• Formalística
• Classificação
automática.
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•Automação e Modelagem dos processos
•Regras de negócio e de processo
•Tabelas de Aprovações
•Regras de validação
•Regras e tabelas de alçadas
•Regras de exceção

Ponto de Vista – Benefícios de Cada Modelo
A combinação de Robôs com Cognitivo aumenta o escopo de despesas passíveis de redução e o
potencial para redução de custos
Automação tradicional (Baseado em Regras)

100%

Onda 1 – Automação Tática
• Gestão de Custos
• Simplificação
• Pacotes, Macros
• Job Schedulers, Scripts

Redução
de Custos

90%

Onda 2 – BPM
• Re-engenharia de processos
• Digitalizaçao de processos
• BPM, Workflow, ACM
• Eficiência TI – Apps & Infraestrutura

80%
70%

Onda 3 – Automação Estrutural
• ERP/CRM
• Compras, gestão fornecedores
• Estrutura organizacional, Balanceamento equipes
• Simplificação de Produtos

60%
Cognitive Solutions

50%
40%

Onda 4 – Robotic Process Automation
• Robótica
• Automação
• Integração Analítica

Smarter Processes
Robotics

30%

Structural

Cognitive Automation (Baseado em Raciocínio)

20%
BPM-Led

Onda 5 – Smarter Processes (Cognitive 1.0)
• Agentes virtuais, conversação
• Automação & Ampliação

10%
Tactical
10% 20% 30% 40% 50%
Indicative only
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60% 70% 80% 90% 100%
% de Despesa em Escopo

Onda 6 – Soluções Cognitivas(Cognitive 2.0)
• Alavancar conhecimento,
• Processamento complexo
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A evolução da computação cognitiva
+ 20 APIs Cognitivas

Content analytics
Dados Estruturados para
Análise / Entrada de Dados

Conteúdo Não-Estruturado

O equipamento Commander
4.0 Cu. Ft.
Lavadora 26-Cycle King-Size
– branca. Eu odeio essa
maquina. Tenho 3 reclamações
dessa máquina. Ela não lava
itens grandes, Não limpa no
meio. deixa pontos secos
atraves das roupas, Eu só
posso lavar ½ cesto de
roupas. E não pode misturar
roupas...

Watson
Deep natural-language analysis

Produto

Commander

Categoria

4.0 Cu. Ft.

Tamanho

26-Cycle King-Size

Modelo

Lavadora

Cor

Branca

Problema

Não lava itens grandes

Problema

Deixa pontos secos

Problema

So lava ½ cesto

Problema

Não limpa no meio

Problema

Não mistura

Criar automação de tarefas para agilizar operação
LOJAS

EMPREGADOS

> 1.000

22.000

Maior Farmácia no Brasil

CRESCIMENTO
YoY
25%

Possui um centro de finanças que processa faturas, mas mesmo com processos automatizados pelo BPM, eles ainda eram lentos e
propensos a erros devido ao fator humano. Decidiu criar um back-office digital com mão-de-obra digital (robôs como mão-de-obra
digital) para realizar tarefas repetitivas dispendiosas e demoradas, realizadas anteriormente por seres humanos.
Com um plano para ganhar agilidade, reduzindo o custo do trabalho humano em 90% (pessoas), eles conseguiram dirigir as
pessoas para assuntos estratégicos e tarefas mais valiosas, ajudando a empresa a se tornar ágil e eficiente em termos de custos.
O cliente tomou a decisão com base em este forte caso comercial mais 3 diferenciadores fortes:

- Smarter Record - A capacidade de gravação do comportamento do usuário empresarial ajudou a criar robôs rapidamente
- Governança do robô (sala de controle) - Confie que os robôs possam escalar mais rápido, mas com uma gestão adequada.
- Integração de RPA e BPM - Reduzir o trabalho humano em processos automatizados
Robôs

Custo empregado

Payback

ROI
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68 %

3 months

187 %

Criar uma divisão de Trabalho Digital
Market Share

EMPLOYEES

Customers

27%

5.157

17M

Segunda maior Telecom da Colombia
Uma telecom da Colômbia quer iniciar uma nova Divisão de Automação Digital, que envolve a liberação do pessoal das
tarefas rotineiras e operacionais para se concentrar em proposições de alto valor para seus clientes. Seu objetivo é reduzir
tarefas tediosas na maioria das linhas de negócio, seu objetivo de substituir trabalho manual por trabalho automatizado. Como
menos trabalho manual é feito em áreas de negócios, mais pessoas serão incorporadas nesta nova divisão.
Começaram a automatizar tarefas com uma ferramenta de teste funcional que viram valor, mas logo descobriram que não
tinha as características necessárias para dimensionar e automatizar tarefas. Eles começaram a avaliar a ferramenta certa
para este trabalho e selecionaram IBM RPA. Eles tomaram a decisão com base em 3 diferenciadores:
- Suporte local da IBM - O recurso de gravação de comportamento do usuário de negócios ajudou a criar robôs rapidamente
- Governança do robô (sala de controle) - Confie que os robôs possam escalar mais rápido, mas com uma gestão
adequada
- Integração RPA e BPM - Aproveite a base instalada de BPM com capacidade RPA
Robots

Labor Cost

Payback

ROI

12

60 %*

3 months*

294 %*
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