
ROBOTIC PROCESS AUTOMATION



Pensamento ... 



Pensamento ...

Sua profissão é

Robot-Proof



Apresentação

Claudio Teixeira
• 20 anos no mercado tecnologia

• Diversas consultorias Brasil e UK

• Background desenvolvimento de sistemas

• RPA desde 2011

• claudio@bpatechnologies.com /  claudio@claudio.com.br

https://www.linkedin.com/in/claudioteixeira

mailto:claudio@bpatechnologies.com
mailto:claudio@claudio.com.br


Alguém está envolvido com RPA?



O que é RPA?





RPA – ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

• Automação via Software (Robô)

• Se utilizando de interface gráfica das aplicações

• Exatamente como uma pessoa faria





Histórico
• Scripts e macros são velhos conhecidos

A VIRTUALIZAÇÃO
MUDOU O JOGO








Por quê RPA?



Reflexão

Pelo menos 30% das atividades de qualquer
função podem ser automatizadas 

*Harvard Business Review



Fato

Um Robô equivale a pelo menos 3 FTEs

Em nossa experiência são ao menos 5



Fato

Média de erros menor que 1% nos
processos automatizados



Fato

Escalabilidade dinâmica

Virtual Workforce



Fato

Projetos Rápidos com ROI em
3 meses na média



Aplicações



Aplicações gerais

Aplicativo de 
Transportes

Background Check

Banco Espanhol
HR Inbound / 

Outbound

Banco Top 5 Brasileiro
Abertura de

conta premium

Operadora de Caixas
eletrônicos

NOC Checklist

Electronic Goods
Acompanhamento de 

politica de preços

Telecom Multinacional
Logistics Backoffice 

Processes



Aplicações Healthcare



Segundo a Healthleader’s, 3 entre 4 CEOs de 
hospitais e empresas de saúde indicaram custos e 

eficiência como sua máxima prioridade



Aplicações em Healthcare

 Ciclos de Billing

 Integração entre players 

 Recebimento, validação e entrada de dados

 Lançamentos ou captura de informações em 
portais de terceiros e governo

 Auditoria de contas

 Conferência de procedimentos e valores

 Cadastros de novas vidas

 Centralização de estoques de medicamentos

 Revisão de dados pessoais

 Situação cadastral de profissionais e 
instituições

 Validação de Especialização vs Procedimento

 Validação de notas e recibos

 Geração de KPIs e relatórios



Desafios
• Maiores entraves são BUROCRÁTICOS

• 99,9999% Das dificuldades são processos e
policies contra automação e robotização
de processos

• Choque com processos de TI

• Já está na “esteira da TI”

• Manutenção dos scripts – em média vivem 6 meses

• Emulação como Citrix, VNC, Remote Desktop

• OCR ainda é um desafio

• Profissionais especilizados



Adoção de Ferramentas, o que procurar?
 Automação assistida ou não assistida

 Modelo de criação dos scripts

 Engine de processos (BPM)

 Interação com pessoas

 Simultaneidade de processos

 Presença de IA

 Auditoria

 Segurança

 Dashboards e Relatórios



Cuidado

vs



Primeiros passos

• Análise 80/20

• Seleção de cenário para automação

• MINI PROJETOS

• Apresentação de Business Case

• Prova de conceitos

• Produção

• Expansão





A BPA Technologies

• Consultoria em DPA e RPA
• Identificação para aplicação de digital work force
• Business Cases focados em Redução de custos

• Implementação e Sustentação
• Robot as a Service
• Automação de processo
• Solução end2end

• Governança de soluções existentes
• Identificação e gestão

Our
Services

BPA
Consulting

Robots as
a service

BPA/RPA
Outsourcing



OBRIGAD
O!
Claudio Teixeira
claudio@bpatechnologies.com
+55 11 98619-5063
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