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INTRODUÇÃO

ADEQUE SUA EMPRESA

PARA ACOMPANHAR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Nos últimos tempos muito se fala sobre transformação digital e termos como
omnichannel (atendimento multicanal),
chatbots (aplicação baseada em regras
que faz uso de inteligência artificial para
enviar respostas automáticas), Processamento Cognitivo, experiência do usuário
(customer experience) ou valorização do
time e de colaboradores.
Entretanto, o que é Transformação Digital? Podemos dizer que é o posicionamento como um “negócio digital” que algumas empresas escolhem adotar. O uso
da tecnologia incrementa a performance e
o alcance por meio da mudança como os
negócios são feitos.
Este modus operandi não tem a missão
apenas automatizar processos, mas sim
transformá-los. O modelo de negócio e
a experiência do cliente fazem proveito
da tecnologia e a utilizam como forma
de desenvolver novas forma de interação e engajamento.

Antes de considerar o emprego de tecnologias para fazer a automação de processos, integração de sistemas e digitalização
de negócios é importante sair do campo
das ideias e impulsionar mudanças reais
para acompanhar o mercado. De acordo com o site Computerworld, apenas na
América Latina, 26% dos CIOs em empresas
de grande porte começaram a iniciar sua jornada na transformação digital em 2016.
A transição ainda é lenta e, por isso, mover-se em direção ao futuro é um fator que
terá grande impacto na imagem da organização. Não bastará somente adotar tecnologias novas, mas transformar os negócios
para se mostrar competitivo e mais eficiente.
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CAPÍTULO 1

NÃO PERMITA

QUE A COMPLEXIDADE DE

TI

ATRASE SUA

ESTRATÉGIA DIGITAL

Para começar um projeto de digitalização
dos negócios é importante começar pela
integração de sistemas. Está é uma missão que exige análise e planejamento para
não se perder em falhas e alcançar rapidamente acurácia, escalabilidade e alta performance. Além disto, atualmente com o
emprego de tecnologia de processamento
cognitivo, as soluções de automação são
capazes de entregar decisões baseados
em análise de padrões, elevando nível de
resultado e oportunidades na criação de
novos produtos digitais.
A automação cognitiva é o resultado da
união do emprego da inteligência artificial
combinada com o conceito de machine
learning, sistema disruptivo (quebra as
convenções quando se fala de tecnologia). Sua estrutura é composta por técnicas e tecnologias como as redes neurais,
processamento de linguagem natural e
aprendizado profundo, que têm substituído algoritmos tradicionais e incentivado
a criação de sistemas que se comportam
com autonomia.

A integração dos dados que alimentam
diversos sistemas utilizando a RPA (“Robotic Process Automation”, Automação
Robótica de Processos) iCaptor, propicia
uma gestão eficaz e controle de produtividade; acesso a informações adequadas
com maior precisão e fidelidade; identificação, análise e controle de falhas; aumento da eficiência operacional e redução
de custos operacionais, entre outros.
Outro recurso importante para digitalizar
seus negócios é aliar a RPA e com a API
(“Application Programming Interface”,
Interface de Programação de Aplicativos,
conjunto de instruções e padrões de programação para acesso a um aplicativo ou
software e permite a integração de diversos sistemas).
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Com as APIs habilitadas a integração
com os processos de automação passam
a criar diversas possibilidades de desenvolvimento de serviços, como uma captura de dívida, simulação e renegociação
da mesma, tudo online e coordenado pelo
cliente final. O que antes exigia um interlocutor (operador no atendimento) acessando e transacionando sobre um ou mais
sistemas, foi digitalizado com RPA e habilitado em forma de API, para ser plugável
em qualquer plataforma, melhorando a
experiência do usuário.
Quando se trata da implantação de um
ERP (“Enterprise Resource Planning”, Planejamento de recurso corporativo), a organização opta por não contratar todos os
módulos do sistema. Após sua implantação, precisará receber as informações dos
sistemas legados.

A integração destes sistemas utilizando a
plataforma iCaptor é 10 vezes mais rápida que os processos tradicionais pois não
demanda criação de “portas” (interfaces)
no sistemas legados e sim apenas a navegação em tela do que precisa ser capturado ou gravado.
A RPA também é facilmente integrável
aos multicanais atendimentos, que interagem com o cliente final, um exemplo disto
são os chatbots que fazem uso de algoritmos de linguagem natural para interpretar
os textos digitados pelos clientes em um
chat e podem disparar pelas APIs transações que são processadas pelos robôs de
automação. Tudo isto sem precisar de muito investimento e projetos complicados.
A combinação entre estas tecnologias e
a disponibilização de sua interface em um
portal na internet proporciona atendimentos em horários e dias quando a equipe de
atendentes não está disponível.
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CAPÍTULO 2

DEFINIÇÕES E

APLICAÇÕES

DA RPA

Soluções de RPA (“Robotic Process Automation”, Automação Robótica de Processos), são a aplicação de tecnologia
que permite que os funcionários de uma
empresa configurem um software como
“robô” para capturar e interpretar aplicativos existentes, simulando extamente a
interação de pessoas sobre os sistemas
(softwares) de uma empresa, realizando
transações, manipulando dados e produzindo respostas e integrando informações
com outros sistemas digitais.
Qualquer empresa que utiliza mão-de-obra
em grande escala e que neste fluxo de trabalho as tarefas estão baseadas em regras
bem definidas, onde estes colaboradores
executam funções de processos transacionais em alto volume, impulsionarão
suas capacidades de produção e

qualidade, também economizarão tempo
e dinheiro ao utilizar uma força de trabalho virtual (robôs) trabalhando em conjunto com os colaboradores, pois as pessoas deixarão as atividades operacionais,
exaustivas, repetitivas e passarão a focar somente na estratégia do negócio, os
quais geram maior valor para a empresa.
Assim como os robôs industriais estão refazendo a indústria de fabricação, criando alto
índices de produção e melhorando a qualidade, os “robôs” da RPA estão revolucionando a forma como pensamos e administramos processos de negócios, processos
de suporte de TI, processos de workflow, infra-estrutura remota e trabalho de back office. RPA fornece melhorias expressivas na
precisão e performance, melhorando a previsão de produtividade da equipe e dando
escala ao processamento das transações,
enquanto eleva a qualidade no ambiente de
trabalho, removendo as pessoas de tarefas
repetitivas e maçantes.
Esta revolução está entrando nos escritório
de grandes companhias ao redor do mundo
e é uma tecnologia que pode ser aplicada à
uma ampla gama de indústrias.
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CAPÍTULO 3

COMO AS SOLUÇÕES DE RPA TÊM CONTRIBUÍDO PARA A

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
As automações do iCaptor captura, inter- Dessa forma, tudo que antes precisava ser
preta e transaciona dados nos sistemas realizado por uma pessoa, que navegava enutilizados na empresa para entregá-los de tre vários sistemas para realizar o processo,
também pode ser executado por robôs.
forma mais simples, objetiva e digital.
Com a plataforma iCaptor na nuvem
(Cloud Computing), ganha capacidade de
proporcionar escalabilidade ao processamento de forma automática, provisionando rapidamente mais robôs para garantir
sempre a mesma performance ou ganhar
mais velocidade na entrega do resultado.
As mesmas automações estruturadas na
plataforma iCaptor para processar grandes volumes, agora estão sendo disponibilizadas como APIs de fácil integração para
entregar serviços de resposta online e plugáveis a qualquer de plataforma de autoatendimento, omnichannel, URA (Unidade
de Resposta Audível), Chatbots, entre outras. Assim, plataforma iCaptor é uma alternativa a projetos longo e caros de BPM
(“Business Process Management”, Gerenciamento de Processos de Negócio).
Esta integração se alinha com a necessidade de enfatizar a experiência do usuário,
fruto da forma como pessoas e empresa reagem e interagem entre si. Trabalhar com a
automação de processos trará a agilidade
e a eficiência necessárias para conquistar
fidelizar os clientes, que se tornarão promotores ao compartilharem a ótima experiência que tiveram com sua empresa.

Automatizar tarefas manuais também faz
parte da transformação digital, é transformar o que era analógico em digital, o que
propriciará usar esta automação para a
criação de um novo produto, para isto o
momento exige reflexão. Veja este exemplo, o cliente fica na linha aguardando o
atendimento para entender o que está
acontecendo com sinal de internet dele
que caiu, primeiro enfrenta uma longa fila
na URA e depois o antendente analisa diversos sistemas para sintetizar uma resposta, primeiro se há ocorrências para o local, depois se o cliente possui dívidas com
as últimas faturas, depois o sistema de
teste de conexão com o modem do cliente,
depois qual foi a última troca de dados entre o modem e a rede etc, este atendimento se estende, e claro, irrita o clientes, não
a toa sempre ouvimos aquela famosa resposta “desculpe senhor, o nosso sistema
está lento hoje”, mas o pobre operador em
um esforço hercúlio ainda tenta salvar o
atendimento, tarefa ardua para os tempos
modernos, quando os clientes estão muita
mais exigente e o esforço de retenção exige mudanças nas rotinas da empresa.

Todas estas análises e diagnóstico capturadas nos sistemas de atendimento poA RPA é uma força virtual de trabalho que dem ser realizados por robôs, produzindo
pode digitalizar os processos de uma em- respostas imediatas para o atendente ou
presa, como realizar transações vendas, até mesmo entregando a resposta diretasimulações e renegociações de dividas, mente em uma URA ou chatbot.
agendamento de visitas técnicas diagnósticos de serviços, entre outras atividades.
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CAPÍTULO 4

BENEFÍCIOS DA

DIGITALIZAÇÃO

DE NEGÓCIOS
Custo e Agilidade

Precisão

Em média, um robô processador gerenciado na iCaptor pode custar um terço de
um colaborador. É importante ter em mente que diferentes fornecedores e modelos
podem apresentar preços diferentes.
Além desse ponto, a vantagem dessa solução também gera economia em encargos trabalhistas e amplia o ritmo de produção: um robô atua em uma escala 24/7,
enquanto sua equipe de colaboradores
está descansando entre uma jornada de
trabalho e outra.

A solução RPA é projetada para trazer
uma grande quantidade de dados de desempenho no formato de relatórios. Sua
empresa pode acompanhar exatamente
quais tarefas estão sendo desempenhadas pelos robôs em todos os momentos,
quantas transações foram processadas,
como e quais exceções foram postas de
lado e assim por diante.
Esses dados podem ajudá-lo a identificar
as áreas de estrangulamento ou maneiras
de simplificar um processo. E também a
atender clientes com dúvidas específicas
sobre determinados dados - que poderiam
Escalabilidade
exigir um prazo infinitamente maior se
Quem define o tamanho e o perfil da força você precisasse destacar um colaborador
de trabalho virtual de sua empresa é você: para elaborar um relatório rapidamente.
não há tamanho mínimo ou máximo - e os robôs adicionais podem ser provisionados rapidamente sempre que houver necessidade.
Outro ponto de economia envolve os custos e tempo investidos em treinamento:
com a inclusão de soluções RPA em meio
ao fluxo de trabalho atual, sua equipe passa a exercer atividades muito mais simplificadas, pois tarefas totalmente operacionais já são executadas pelos robôs e a
escala do seu negócio não será mais tão
complexa e cara.
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ESTATÍSTICAS: NÚMEROS QUE COMPROVAM
AS VANTAGENS DA RPA

• 80% das horas dos colaboradores de uma empresa sem soluções RPA são
gastas em tarefas repetitivas
• Pelo menos 30% dos processos podem ser automatizados para oferecer
mais eficiência.
• Enquanto usuários humanos cometem cerca de 10 erros durante um processo de 100 etapas, Robôs Processadores são 100% precisos
• 40% das empresas acredita que as ferramentas de RPA são as tecnologias
mais eficazes disponíveis
• O uso de Robôs Processadores reduziu de 4 minutos para 21 segundos
• A automação dos processos aumentou a exatidão das rotinas em quase 100%
Fonte: IRPA - Institute for Robotic Process Automation
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CAPÍTULO 6

ENTRE NO MUNDO DA

AUTOMAÇÃO

COGNITIVA

A computação cognitiva é a simulação
de processos do pensamento humano
em um modelo computadorizado. A computação cognitiva envolve sistemas de
autoaprendizagem que usam armazenamento e estruturação de dados para treinamento, reconhecimento de padrões e
processamento de linguagem natural.
Todo este aparato tecnológico habilita
os softwares a imitarem o funcionamento do cérebro humano, com o objetivo de
desenvolver sistemas automatizados que
sejam capazes de resolver problemas sem
requerer assistência humana.
Sistemas de computação cognitiva
usam algoritmos de aprendizado de máquina (Machine Learning). Tais sistemas
continuamente adquirem conhecimento
a partir dos dados retroalimentados, para
que possam compreender novas situações
e aperfeiçoarem os modelos de processamento para tomada de decisões. A fundo
nos detalhes, estes sistemas refinam a
maneira como procuram padrões e também a maneira como processam dados
para que eles se tornem capazes de antecipar novos problemas e modelar possíveis soluções. A diferença notória neste
estágio em relação a decisões humanas, é
sua capacidade de processar muito mais
e menos tempo que um ser humano seria
capaz, principalmente nos padrões atuais
da internet, que gera absurdo volume de
informações não estruturada.

A computação cognitiva atualmente é
usada em numerosas aplicações de inteligência artificial (AI), incluindo sistemas
especialistas, programação em linguagem natural, redes neurais, robótica e realidade virtual. Exemplos vão desde um
ChatBot, capaz de compreender a linguagem escrita ou ditada de um ser humana
e transforma-las em ações, até mesmo
complexos algoritmos de leituras de petições jurídicas, que após um vasto e longo
treinamento da rede neural, com volumes
enormes de informações do sistema jurídico regional ou do país, é capaz de sugerir
estruturas de petições mais adequados,
que um determinado Juiz tem uma tendência a seguir. Outro famoso case, são os
recém lançados Autonmous Car ou Driverless Car, que possuem soluções de Machine Learning embarcados e são capazes de
ler e processar em tempo real para tomada de decisão, dezenas de dispositivos instalados no carro.
A computação cognitiva tem trabalhado
em conjunto com soluções RPA, de forma
complementar, principalmente em atividades dentro de um fluxo de trabalho que demandam processos decisórios, até antes direcionada exclusivamente à humanos.
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CONCLUSÃO

CONHEÇA A

iCAPTOR
Ganhe alta performance em sua organização com uma força
de trabalho virtual
A iCaptor foi desenvolvida para especialistas em soluções SaaS (“Software as a
Service”, software como serviço) que simplificam as rotinas e maximizam a produtividade de sua empresa.
Com a ajuda de nossa equipe de especialistas sua gestão poderá digitalizar seus negócios e fazer integrações de sistema rapidamente. Seus processos serão ainda mais
ágeis, seguros e consistente. O time de colaboradores deixará os scripts de atividade
com os robôs processadores e focará na
inteligência estratégica de suas operações.

A acurácia e escalabilidade da iCaptor
refletem a capacidade de transformação
digital que a RPA proporciona. Os serviços
de automação da plataforma absorvem
regras complexas que exigem muita performance e integridade no processamento
de grandes volumes de dados.
Além de não precisar que a empresa se
preocupe com custos adicionais de hardware e licenças de softwares para automação, pois a plataforma iCaptor é um
serviço com experiência de uso simplificada e de fácil adoção, realizando toda a
gerência operacional!

CLIQUE AQUI E CONHEÇA
A iCAPTOR!
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Saiba mais como podemos ajudar sua
empresa na transformação digital
Fale com nossos especialistas.
http://www.icaptor.com.br/contato/

