
Seus colaboradores andam presos em rotinas desgastantes e de baixo valor agregado? Gastam 
muitas horas transferindo informações de um sistema a outro, com consultas e validações de 
dados? Chega de desperdiçar tempo e recursos! A Automação de Processos Robotizados (RPA) 
integra seus sistemas legados com o que há de mais moderno, liberta sua equipe de atividades 
manuais repetitivas e traz uma série de benefícios:

Cuide do que realmente traz valor para o seu negócio

Possuem alto volume de processamentoPossuem alto volume de processamento

São compostas por tarefas repetitivasSão compostas por tarefas repetitivas

Necessitam de pessoas para executarNecessitam de pessoas para executar

Envolvem entrada manual de dados
e múltiplos sistemas legados 
Envolvem entrada manual de dados
e múltiplos sistemas legados 

Possuem procedimentos baseados em
lógica e regras de negócio 
Possuem procedimentos baseados em
lógica e regras de negócio 

Até 47% de suas tarefas podem 
ser automatizadas!
Robôs de Software podem reproduzir quase todas as ações em 
ambiente digital, logar em sistemas diferentes, transferir dados, 
fazer download e upload de arquivos, enviar e-mails e mensagens 
automáticas e muito mais! Comece por operações que:

A automação 
reduz 

significativamente 
os custos 

operacionais e 
a necessidade 

de recursos.

O Process Robot 
funciona 24 horas 
por dia, 7 dias por 

semana, o ano 
inteiro sem 

interrupções.

Robôs são 5X 
mais rápidos que 
um ser humano 

e executam 
operações livres 

de erros.

Libera 
colaboradores 

qualificados para 
se dedicarem a 
atividades que 

tragam valor para 
o negócio.

Os ganhos com 
RPA são imediatos 
e o retorno sobre o 

investimento é 
rapidamente 

percebido, em 
média 6 meses.

Produtividade Performance Eficiência ROI a curto 
prazo

Redução de 
Custos
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Robotic Process Automation - RPA

Nossos projetos começam a partir dos 
seus processos, não o contrário!

Mapeamento Projeto completo
Desenvolvimento

Testes

Monitoramento

Fazemos um 
diagnóstico de 
seus processos. 

Entendemos 
cada um deles, 

o nível de 
criticidade e quais 

são elegíveis à 
automação.

Sugerimos o 
caminho para um 

projeto escalável – 
que tem começo, 
meio, mas não um 

fim (automação 
é um caminho 
sem volta!) - 

capaz de 
ampliar os 
benefícios.

Programamos 
os robôs para 

automatizar suas 
tarefas seguindo 

suas regras de 
negócios e 

realizamos a 
integração com 

os seus 
sistemas.

Realizamos os 
testes integrados - 

validação e auditoria – e 
treinamos sua equipe 
para gerenciar seus 
novos assistentes!

Depois da 
implementação, 

você pode 
acompanhar 

o desempenho 
de seus robôs 
e contar com 

o nosso 
suporte para 

melhorias. 

Monitore seus robôs de onde você estiver
er

O ROC - Robotic Operational Center é uma plataforma completa e intuitiva, criada para que 
você acompanhe o desempenho de seus robôs em operação e visualize em detalhes – tabelas, 
gráficos, no formato que preferir - a evolução de suas automações:

Quantidade de 
atividades realizadas, 

dentro de cada 
processo e por robô

Alertas de falhas 
e inatividade para 
o cumprimento de 

SLAs

Velocidade de 
execução: tempo 

despendido 
em cada tarefa

Informações 
armazenadas em 
nuvem e acesso 

mobile

Sem custo de 
licenciamento!

Falamos o idioma do seu negócio e da sua TI
er

Não somos presos a uma linguagem específica de programação, plataforma ou solução padrão. Desenvolvemos 
qualquer tipo de robô, operado em cloud ou instalado on-premise, adequado a suas necessidades e que fale o 
idioma do seu negócio e da sua TI.

Somos parceiros certificados das soluções líderes de mercado
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