
Como implementar uma estratégia sustentável de RPA
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AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS
A automação de processos é uma das formas mais efetivas de melhorar a produtividade e o controle dos processos de negócio. O nívelA automação de processos é uma das formas mais efetivas de melhorar a produtividade e o controle dos processos de negócio. O nível
de automação adotado deve balancear custos, complexidade de implantação, resultados e estratégia tecnológica.
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BENEFÍCIOS DA ROBOTIZAÇÃO
Para empresas com um elevado nível de maturidade de processos e sistemas, os principais benefícios são a aumento de
compliance, a redução de fraudes e a potencialização de FTE’s para atividades de análise.

BENEFÍCIOS DA ROBOTIZAÇÃO VS 
MATURIDADE DE PROCESSOS E SISTEMAS
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 
• Aumento de Compliance
• Redução de fraudes
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Redução de fraudes

• Diminuição de erros
• Alta escalabilidade, 24 por 7
• Redução de custos e FTE
• Velocidade e agilidade
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• Velocidade e agilidade
• Ampliação de melhores práticas
• Formalização de processos
• Execução de atividades não realizadas

90%

BAIXA MATURIDADE DE PROCESSOS 
E SISTEMAS
• Excesso de atividades manuais
• Sem integrações sistêmicas
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MATURIDADE DE PROCESSOS E SISTEMAS
• Baixa utilização de sistemas de apoio

+ + +- - -



APLICAÇÃO DE RPA
Existem diversos tipos de aplicação de RPA que geram benefícios importantes para as empresas a partir do aumento da capacidadeExistem diversos tipos de aplicação de RPA que geram benefícios importantes para as empresas a partir do aumento da capacidade
de execução das áreas de negócio.

ALTO VOLUME GANHOS OCULTOSAUMENTO DA CAPACIDADE E 
QUALIDADE 

Executam atividades que não são Executam atividades com maior Executam atividades com grande 
realizadas e geram benefícios para o 

negócio
Ex.: Auditoria de processos e atividades, 

processamento de dados que geram 

frequência e que produzem 
resultados mais precisos

Ex.: Saneamento periódico de dados, 
rateios  processamento de grandes bases 

volume na rotina

Ex.: Processos de cadastros, chamados 
com alto volume, lançamentos e inputs de processamento de dados que geram 

redução de custos, que fomentam a 
gestão de ganhos ocultos

rateios, processamento de grandes bases 
de informações, rotinas de fechamento
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PRINCIPAIS BENEFÍCIOSPRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Alt  l bilid d  24  7 Custo evitado de FTE

Aumento da qualidade / diminuição de erros
Agilidade e velocidade

Maximização de ganhos ocultos
Ganho financeiro
Maior Compliance

Alta escalabilidade, 24 por 7
Liberação de FTE
Aumento de produtividade
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TRÊS PILARES DE SUSTENTABILIDADE



VALOR Foco nos processos: 
esforço, volume, complexidade, 

custo, risco, qualidade,

o

custo, risco, qualidade, 
oportunidade, transformação de 

negócio
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construção, riscos técnicos, 
arquitetura, recursos

Automações implementadas
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Automações implementadas



TECNOLOGIA

atividade

informações &
materiais

resultados

www

materiais

www

ferramentas / sistemas

Ponto de partida: alinhamento da tecnologia com a atividade



TECNOLOGIA

atividade atividade atividade
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TECNOLOGIA
Q á Q l dQual será o alcance da 

automação em termos da 
estrutura dos processos 

de negócio?

Qual deve ser o 
ferramental de automação 

mais adequado para a 
estrutura de processos?

Como sua estratégia de Como seu Analytics
compõe s a estratégia

g
automação favorece seu 

Analytics?

compõe sua estratégia 
de automação?

Como o ferramental de 
automação se encaixa 

na arquitetura 
tecnológica?

Como a automação de 
processos compõe sua 

estratégia de integração 
(APIs, serviços)? tecnológica?(APIs, serviços)?

Como fica o roadmap tecnológico?



OPERAÇÃO E GOVERNANÇA

Plano de
C ti ê i

Segurança e
C li

• Mapeamento de 
riscos

• Continuidade de 
operações

• Controle de acessos e usuários
• Supervisão dos robôs
• Logs de execução

Modelo
de Gestão

ContingênciaCompliance

Sustentação
e Rollout

operações
• Centralizado vs Descentralizado
• Papéis e Responsabilidades
• Indicadores de gestão

• Gerenciamento de mudançasde Gestão e Rollout

Mudança
Cultural

Alinhamento
Estratégico• Patrocínio da alta gestão

• Gerenciamento de mudanças
• Correções em robôs
• Priorização do roadmap
• Documentação dos Robôs

Infraestrutura

g

• Servidores
• Capacidade de rede e sistemas atuais

g
• Aderência aos objetivos 

estratégicos
• Envolvimento da TI nos 

projetos
• Comunicação e 

engajamento • Capacidade de rede e sistemas atuais
• Ferramenta RPA
• Enablers

g j
• Desenvolvimento de 

novas competências



ABORDAGEM DE PROJETO
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O caso Kroton



Ã1.5 MILHÃO
de alunosde alunos

+5 BI
de receita líquida/ano

1 000+1.000
Unidades de negócio (entre IES e Polos EAD)g ( )



MOTIVADORES PARA A KROTON
• Aumentar substancialmente o número de bots nas operações repetitivas dos CSCs

da Kroton;da Kroton;

• Liberação de recursos para atividades de controle aumento de qualidade naLiberação de recursos para atividades de controle, aumento de qualidade na

prestação de serviços e possíveis reduções;

• Melhorar a identificação de falhas e gargalos em processos através de bots de

chacagem realtime da operação;

• Criar uma plataforma de bots, para aliviar as operações e aumentar a maturidade

na gestão deste tipo de recurso para possível futura evolução para bots cognitivos
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AVALIAÇÃO DAS INICIATIVAS DE RPA
Processos Existentes
Oportunidades e ideias

Ç

CRITÉRIOS DE DESCARTE DE IDEIAS
Decisões baseadas em cognição
Necessidade de extração de dados de imagens
(OCR)Ideias levantadas em  

Oportunidades e ideias

(OCR)
Atividades que não representam simulações de 
usuários
Soluções de TI no curto prazo
Duplicidade/Consolidação em outros processos364

394

364

394 Workshops com as 
áreas

Processos na Fase de 
Observação Duplicidade/Consolidação em outros processos

EXEMPLOS DE IDEIAS DESCARTADAS
Correção de Redações
C f ê i  d  d t ã   t í l

280280

Observação

Processos Candidatos 
para Roadmap

Conferência de documentação na matrícula
Monitoramento das telas dos atendentes

Roadmap RPARoadmap RPA



O universo de um dos Robôs do CKS
Escopo do Robô

Gerar todos os documentos necessários para as rescisões de contrato da folha de pagamento, 
garantindo tempo suficiente para que as unidades de negócio façam as devidas homologações.garantindo tempo suficiente para que as unidades de negócio façam as devidas homologações.

Volume operacional envolvido

10 tipos de documentos
+10 000 rescisões por ano+10.000 rescisões por ano
+100.000 documentos 
125 unidades de negócio como cliente alvo

Processo  PRÉ RPA PÓS RPA

C                                            F  d  P            D t  d  P                 
HCs na execução                               4                                    0,14
Tempo anual gasto com uso de HC +10.560h/ano              192h/ano(16 h/mês)

Cronograma                                           Fora do Prazo           Dentro do Prazo                

Tempo para gerar o pacote                       +25 minutos                    17,5 minutos



ROBOT PROCESS AUTOMATION
Solução de negócio com uma 

ferramenta (software) que utiliza Geração de R$ 23 ( ) q
um script para automatizar 

tarefas manuais e repetitivas

ç $
MM de Receita 

R b ti P

Simula uma pessoa 
acessando sistemas já 
existentes com o perfil 

Redução de 20% no 
SLA 
(P P i)Robotic Process

Automation (RPA) funciona 
como um “Trabalhador 

Virtual” que imita atividades 

p
de acesso específico (Processo Prouni)

q
realizadas por um humano

Executa tarefas com 
decisões baseadas em 

b d fi id

Maior assertividade 
nos lançamentos  e 

bregras bem definidas cobranças



BENEFÍCIOS RPA



BENEFÍCIOS KBOTS
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85% do potencialAumento de compliance

Redução de erros

er
aç

ão
 an

ua
l d

e

70% do potencial
6 meses

85% do potencial
1 ano

Liberação de FTE em tarefas de baixo valor

Aumento de compliance

tim
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va
 de

 Li
beLiberação de FTE em tarefas de baixo valor

Escalabilidade em momentos de pico

Es

Tempo de desenvolvimento

p

Aumento da capacidade e agilidade * Resultados estimados considerando a alocação de 5
desenvolvedores para otimização do retorno.desenvolvedores para otimização do retorno.
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