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A TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL CHEGOU

E SUA EMPRESA PRECISA ACOMPANHAR ISSO

O mercado atual exige um altíssimo nível 
de eficiência e segurança – e é justamente 
isso que faz da transformação digital o úni-
co caminho rumo à otimização dos proces-
sos nas empresas.

E a automação de processos é uma das 
principais formas de colocar seu negócio 
no ritmo que o mercado pede.

Apesar de muitas empresas ainda se 
mostrarem um certo receio com a prática 
e, por isso, optarem por se manter nos ve-
lhos padrões, a automação de processos 
através da RPA (Robotic Process Automa-
tion) é uma tendência mundial irreversível. 
Não podemos fugir da transformação digital: 
tudo o que for baseado em regras bem defi-
nidas será automatizado nos próximos anos.

Já imaginou digitalizar atividades realizadas 
por atendes humanos, como consultar dívi-
das, simular uma proposta de negociação 
para quitar esta dívida, depois registrá-la e 
receber o boleto? Seria fantástico para uma 
operação no contact center, pois ganharia 
muito em produtividade! Agora, melhor do 
que isto, com soluções de RPA como a pla-
taforma iCaptor é possível levar estas auto-
mações para diversos canais automatizados 
24x7x365, como ChatBot, gerando escala 
de produção, impulsionando os lucros e ga-
nhando fidelização dos clientes.

Mesmo as operações que possuam ativi-
dades baseadas em julgamento pessoal 
agora podem contar com tecnologias de 
Processamento Cognitivo, como Machine 
Learning ou Redes Neurais, para auxiliar ou 
resolver totalmente estas demandas.
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Neste momento, as empresas já estão se 
conscientizando sobre os recursos tecno-
lógicos disponíveis no mercado e sobre 
qual é a melhor forma de aproveitá-los.

A plataforma SMAC (social, mobile, analyti-
cs e cloud computing) é só o primeiro passo: 
sua empresa precisa incorporar novas ten-
dências, como a automação inteligente, a In-
ternet das Coisas e a segurança cibernética. 

Os ChatBots, softwares dotados de Inteli-
gência Artificial (IA) criados para interagir 
com as pessoas, têm se tornado uma pode-
rosa ferramenta de atendimento ao cliente. 
Solução muito comum em websites já há 
vários anos, hoje eles já são vistos em call 
centers e redes sociais, como forma agilizar 
o contato entre marcas e consumidores.

Algumas empresas estão usando os cha-
tbots até como promotores de vendas: a 
Pizza Hut permite que seus seguidores do 
Twitter e do Facebook Messenger façam 
seus pedidos através dos próprios aplicati-
vos com o suporte destes softwares.

Conhecer profundamente todos esses re-
cursos e colocá-los em prática pode ser a 
diferença entre a sobrevivência no merca-
do – e se posicionar a frente da concorrên-
cia – ou sucumbir em meio ao marasmo 
dos modelos arcaicos corporativos.

A automação de processos é o caminho 
mais rápido e efetivo para o coração do 
cliente. Através dela, sua empresa con-
segue agilizar atendimentos, oferecer in-
formações com muita rapidez e precisão, 
diminuir falhas a praticamente zero, gerar 
economia e aumento de produtividade.

E empresas como a iCaptor já conseguem 
oferecer não só soluções de portfólio 
como também customizar produtos total-
mente de acordo com as necessidades de 
sua operação.

Tudo para colocar sua empresa no rumo 
certo da transformação digital – e do seu 
sucesso no setor.
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Agilidade, produtividade, acurácia nas infor-
mações e economia: as exigências do merca-
do atual são facilmente respondidas quando 
implementamos as soluções RPA.

RPA (Robotic Process Automation) é o 
nome dado às soluções de automação 
com o uso de softwares (robôs) que nave-
gam na camada de visualização de siste-
mas legados (CRMs, ERPs, aquisições en-
tre sistemas com baixo nível de integração, 
entre outros). 

A RPA permite que sua empresa realize 
atividades que antes eram executadas 
apenas por colaboradores humanos. Com 
isso, a rotina ganha mais precisão, margem 
zero de erro e altíssima performance. E sua 
equipe pode ser direcionada para ativida-
des efetivamente estratégicas, melhoran-
do os níveis de motivação e qualidade de 
entrega de cada profissional.

Um bom exemplo são os backoffices: 
mesmo as grandes empresas do setor pos-
suem uma grande equipe de advogados, 
analista de créditos, gestores de alçadas 
diversas – ou seja: um time de alta quali-
ficação – realizando tarefas repetitivas e 
burocráticas para formalizar atividades e 
deliberar decisões. 

A automação de processos veio para oti-
mizar essas operações e permitir que sua 
empresa qualifique melhor o tempo des-
tes profissionais.
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Onde as soluções RPA fazem a diferença

A RPA mostra sua força de forma significa-
tiva quando é aplicada em processos repe-
titivos, frequentes e baseados em regras. 

Através dela as empresas podem contar 
com uma força de trabalho virtual formada 
por robôs processadores, que cuidam das 
tarefas repetitivas de rotina em uma fração 
do custo e do tempo que costuma ser ne-
cessário quando são realizadas por um re-
curso humano. 

Mais segurança e qualidade nas entregas

A autonomia dos robôs processadores 
nas operações também amplia a margem 
de segurança. 

Isso porque os robôs processadores fun-
cionam sob as regras do sistema, o que re-
duz de forma drástica as falhas e acidentes 
decorrentes de uma falta de entendimen-
to ou inserção incorreta de dados. 

Implementar a RPA em sua empresa gera 
um incremento de agilidade e performan-
ce, economia com custos operacionais e de 
qualidade nos serviços.
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CASES DE SUCESSO NA

DIGITALIZAÇÃO
DA FORÇA DE TRABALHO

CASES DE SUCESSO NA

DIGITALIZAÇÃO
DA FORÇA DE TRABALHO

A automação de processos traz benefícios para os mais diversos setores e atividades em 
uma empresa. Mas eles são ainda mais visíveis no setor de cobranças e em empresas de 
contact center. 

Um dos pontos altos dessa iniciativa é que essa tecnologia contribui para a redução do 
Tempo Médio de Atendimento (TMA), que é um dos índices de qualidade mais importan-
tes para empresas deste setor – e também para seus clientes.

Com a automação, as empresas ganham uma força de trabalho virtual, que permite a 
atualização de dados nos sistemas integrados pela plataforma. Além disso, ela ainda ga-
rante altos níveis de performance, eliminando riscos de falhas e fraude.

Em aplicações de cobrança, a plataforma de RPA processa todas as informações neces-
sárias durante o atendimento no timing certo, garantindo que os sistemas essenciais em 
qualquer tipo de operação de contact center (vendas, cobrança, retenção, suporte técni-
co) permaneçam atualizados. 
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EXAMINANDO A OPERAÇÃO DE COBRANÇA

CENÁRIO:

1) REMESSA E PLANEJAMENTO 
A fase de planejamento de uma carteira de 

cobrança é o ponto de partida da agenda 
de atividades que vai determinar o ritmo do 
fluxo de trabalho no ambiente corporativo. 
Quando esta etapa é bem executada, maio-
res são as chances de a empresa contar 
com uma operação bem-sucedida.

Neste caso estudado, quando o arquivo de 
remessa disponibilizado pelo Credor (Banco 
contratante do escritório) foi recebido, notou-
-se uma questão delicada: a posição dos con-
tratos estava defasada em até cinco dias.

Esse delay de informações tornou o volume 
de informações pouco confiável, obrigando 
a equipe a consultar cada contrato no por-
tal de renegociação – o que gerou uma série 
de impactos negativos no processo:
- Impossibilidade de um planejamento 

assertivo

- O tamanho da base era grande: atualizar 
manualmente, consultando o portal de re-
negociações, demandaria tempo e equipe, 
além de ampliar consideravelmente a mar-
gem de erro
Tudo isso atrasaria o planejamento e todo 

o processo subsequente.

2) BOLETAGEM EM MASSA (CARTA, 
EMAIL OU SMS) 
A boletagem em massa é uma solução bas-

tante inviável no dia a dia das operações de 
cobrança quando é realizada manualmente.
Isso porque o acionamento gera um custo 

alto para o escritório, considerando o gran-
de volume de envio de cartas, SMS e e-mails 
sem um planejamento confiável.

3) ACIONAMENTO COM DISCADORES
 O mesmo se aplica ao uso do discador para 

os casos em que o escritório conta com uma 
base desatualizada com relação ao status 
de cada contrato.

Existem uma série de situações que podem ser conduzidas de forma mais assertiva com 
a implementação da automação de processos. 

Seguem abaixo casos de situações cotidianas em escritórios de cobrança onde as solu-
ções RPA iCaptor foram aplicadas para otimizar processos, tarefas e resultados:
(os nomes das empresas envolvidas foram suprimidos para garantir a segurança e privacidade das mesmas)
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Em ambos os casos (itens 2 e 3), as impli-
cações seriam desastrosas: a possibilidade 
de uma pessoa que já tenha quitado sua dí-
vida ser contatada é grande.

E esse tipo de ação gera desperdício de 
tempo, verba e recursos, causa insatisfação 
no cliente acessado, desgasta a imagem da 
empresa e pode até ter como consequên-
cia uma possível penalidade judicial – tanto 
para a empresa recuperadora como para o 
credor (Banco contratante).

SOLUÇÃO:
Nestes três casos, as soluções RPA, como 

as fornecidas pela iCaptor, conseguem con-
tornar os problemas apontados.

A automação em alta performance é capaz 
de processar o arquivo completo, garantindo 
a autenticação no portal de renegociação.

Dessa forma, os robôs processadores captu-
ram todos os dados de cada contrato da base 
do escritório, estruturando as informações da 
forma mais assertiva para a operação.

CENÁRIO:

4) RENEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR 
Se a posição no CRM não é confiável, en-

tão conduzir as negociações baseadas 
nela pode trazer impactos negativos para 
a operação.

Um dos clientes iCaptor realizava suas ope-
rações através do portal de renegociação 
do banco.
Devido a uma série de questões (regras 

mais complexas de montagem de acordos, 
necessidade de uma equipe de alto nível de 
confiança devido à manipulação direta de li-
nhas digitáveis de boleto, que poderiam ser 
facilmente fraudadas, entre outros) todo o 
trabalho foi desviado para um backoffice 
auditado, resultando em um processo com-
plicado e moroso.

Desta forma, o operador gravava no CRM as 
opções de acordo solicitadas do responsá-
vel pelo contrato pendente no atendimento 
e o backoffice realizava a inclusão. 

Nosso time de especialistas identificou os 
seguintes pontos de atenção neste cenário:
- Processos morosos, que dependiam com-

pletamente da eficiência dos colaboradores
- Dificuldade para escalar a operação e 

dar vazão a um volume maior da carteira 
de contatos
- Alto risco de fraude e erro na manipu-

lação dos dados entre CRM e o portal de 
renegociação
- Acordos fora do padrão geravam ativida-

des extras, como a solicitação de aprovação 
ao banco por e-mail com o uso de planilhas 
que traziam os acordos de exceção, para 
posterior resgate das linhas digitáveis após 
a aprovação no portal

SOLUÇÃO:

Uma automação que permitiu a inclusão 
de acordos em alta performance. A solução 
abrangeu todas as condições necessárias 
para a operação e possibilitou disparar via 
web pelo CRM (nos casos envolvendo situ-
ações B2B).

Ou o CRM disparava o lote de acordos acu-
mulados para a plataforma iCaptor: após 
o processamento das requisições de inclu-
são, os robôs retornavam as linhas digitá-
veis para as aprovações automáticas e os 
demais acordos, atualizando a planilha e 
deixando-a pronta para envio ao Banco.
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CENÁRIO:

5)ACIONAMENTO PREVENTIVO E MA-
NUTENÇÃO DO COLCHÃO DE ACORDOS 
Depois que os acordos são realizados, é 

comum que alguns escritórios invistam em 
campanhas preventivas de cobrança.

Essas ações realmente aumentam os indi-
cadores de recuperação, lembrando ao res-
ponsável sobre o compromisso dias antes 
ou no mesmo dia do seu pagamento. 

Mas para que isso seja feito, é necessário 
que o escritório esteja com a base de acor-
dos totalmente atualizada com relação às 
posições de pagamentos realizadas. 

Como os escritórios realizam em média 
centenas de acordos diariamente, com ven-
cimentos em datas variadas, esta base cres-
ce a cada dia. Além disso, o Credor (Contra-
tante do escritório) também envia os status 
em até três dias após o pagamento, para 
que o escritório possa fazer o controle. 

Sendo assim, para que o atendimento seja 
eficiente nestes acionamentos, seria neces-
sário realizar a checagem da posição dos 
acordos antes da operação iniciar – um pro-
cesso impossível de ser feito manualmente, 
mesmo com um grupo grande de operado-
res, o que fazia com que as atividades se es-
tendessem durante o horário da operação. 

Nosso time de especialistas identificou os 
seguintes pontos de atenção neste cenário:
- A campanha de prevenção não era viável 

quando realizada manualmente
- O volume de acordos era variável e o di-

mensionamento de colaboradores para dar 
vazão ao trabalho era difícil de ser feito
- O volume grande de quebras de acordo, 

que era insertado manualmente, gerava 
uma considerável margem de erro

6) ACIONAMENTO DE QUEBRA ACORDO 
Os acionamentos de quebra de acordo são 

de extrema importância em uma operação 
de cobrança.
Nestes casos, é preciso cobrar imediata-

mente o cliente que não honrou o pagamen-
to, com o objetivo de barrar novas dívidas no 
mercado que possam dificultar ainda mais 
o processo de recuperação. 

SOLUÇÃO:

O cenário do tópico 5, se bem executado, 
faz com que toda a base de acordo esteja 
atualizada antes de iniciar a operação. Des-
sa forma, a base também é higienizada para 
o discador, solucionando o tópico 3.

A automação em alta performance é capaz 
de se autenticar no portal de renegociação, 
localizar o acordo e estruturar as informações 
para montagem do plano de acionamento de 
cobrança preventiva e quebra de acordo.

Os contatos passam a ser mais ágeis e 
também mais produtivos, já que apenas 
pessoas ligadas aos contratos pendentes 
são acessadas. 

A automação otimiza os recursos e os re-
sultados, oferecendo um atendimento mais 
adequado para todas as partes envolvidas: 
clientes, empresa contratada e credores.
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COMO SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA PROCESSOS REPETITIVOS DE ROTINA

O uso de soluções RPA impacta positivamente os processos de atendi-
mento em empresas dos mais diversos segmentos.

A comprovação vem com a redução do TMA (Tempo médio de atendi-
mento) e TME (tempo médio de espera), dos riscos de fraude e falhas e 
da otimização da produtividade – nas operações e na motivação entre 
os colaboradores.

Simplificar os processos do dia a dia faz com que a equipe se mantenha 
motivada para a entrega das metas estabelecidas. A otimização de tempo 
também poupa recursos da empresa, que pode alocar o funcionário em ta-
refas mais estratégicas, que focam na obtenção dos resultados certos.

Além disso, a RPA oferece a possibilidade de escalar a operação sem 
impactar custos na expansão – torna-se possível dar mais vazão às 
demandas em maior intensidade, mas sem deixar de lado a qualidade 
na entrega.

Quando sua empresa aposta em soluções de automação, como as 
oferecidas pela iCaptor, ganha uma força de trabalho virtual e um alto 
índice de eficiência, performance e lucratividade.

AUTOMAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE
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TRAGA MAIS LUCRATIVIDADE, 

Conte com a iCaptor para oferecer mais possibilidades de produtividade, segurança e 
qualidade para seu negócio através da automação de processos.

Desenvolvidas por especialistas em soluções SaaS - Software as a Service, as soluções 
em automação iCaptor simplificam as rotinas e maximizam a produtividade sua empresa. 

Com isso, seu negócio conta com uma força de trabalho virtual que oferece escalabilida-
de nas operações, além de mais segurança, economia e agilidade.

Tudo isso qualifica o tempo de seu time de colaboradores, permitindo que eles possam 
se concentrar em tarefas mais estratégicas e decisivas, mantendo a motivação necessária 
para garantir bons resultados para seus clientes.

CONHEÇA A iCAPTOR E SUAS 
SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO

EFICIÊNCIA E PERFORMANCE 
PARA SUA EMPRESA

http://www.icaptor.com.br/quem-somos/
http://www.icaptor.com.br/quem-somos/

