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O que é RPA?

A sigla significa Automação 
Robótica de Processos, mas o 
conceito não se refere a robôs 
físicos e sim a robôs de software. 
Eles irão imitar o comportamento 
humano ao interagir com sistemas 
e transferir informações entre esses 
sistemas.

Imaginemos um exemplo fictício. 
Um atendente recebe uma planilha 
com uma extensa lista de nomes de 
pessoas, para as quais ele deverá 
criar contas de e-mail gratuitas. A 
planilha vem completa, com todas 
as informações que serão solicitadas 
no momento da criação dessas 
contas. Para não se perder, cada 
vez que o atendente cadastra uma 
nova conta, ele retorna na planilha 
original e anota que aquela conta 

foi criada. Nesse exemplo, ele 
alterna entre dois sistemas, o Excel 
(onde está a fonte dos dados) e o 
navegador web (onde ele acessa o 
site para criar as contas de e-mail). 
O trabalho é repetitivo, porém toma 
tempo. O processo não varia, ou 
seja, a mesma informação encontra-
se sempre na mesma coluna da 
planilha e é inserida no campo 
correspondente no site. 

Esse exemplo, se fosse real, 
representaria um ótimo candidato a 
ser automatizado. Quando o RPA for 
implementado, ele fará as mesmas 

ações que o atendente fazia; ou 
seja, irá trabalhar alternando entre 
os dois sistemas, ora buscando 
dados na planilha, ora colando 
esses dados na página web. Quando 
necessário, irá clicar nos mesmos 
campos que o atendente clicaria e, 
ao finalizar cada uma das criações 
de e-mail, irá sinalizar que finalizou 
na planilha.

Uma solução dessas é mais simples 
do que uma integração, pois apenas 
replica o que o humano faz – é isso 
que o RPA se propõe a fazer.
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O mercado de RPA

Por ser uma solução simples quando 
comparada a grandes integrações 
entre sistemas, o RPA vem se 
destacando no mercado. Dados 
de um estudo da HFS Research 
mostram o crescimento desse 
mercado desde 2016, com projeção 
até 2022. O gráfico separa o quanto 
será gasto com licença de software 
de RPA e o quanto será destinado a 
esse tipo de serviço. 

As licenças são para ferramentas 
que auxiliam a programação 
dos robôs de software, como 
Automation Anywhere, UI Path, 
entre outras. Os serviços são para 
custar a mão-de-obra especializada, 
que irá programar e orquestrar 
esses robôs. Os números ali 
mostrados são globais e estão 

representados em bilhões de 
dólares. Mesmo sem se aprofundar 
nos números, o que se pode inferir 
é que há um grande movimento 
de adoção do RPA por parte das 
empresas; ou seja, já está claro para 
muita gente que essa tecnologia 
trará benefícios aos negócios.

Se você já conhece um pouco do 
assunto, já estudou alguns cases, ou 
mesmo ouviu de colegas e amigos 

os benefícios que o RPA pode trazer, 
e está pensando em adotar essa 
tecnologia, as páginas seguintes 
podem ser muito úteis. Elas foram 
escritas com o objetivo de auxiliar 
nessa jornada rumo à implantação 
de RPA na sua empresa. Aqui 
citamos fatores que consideramos 
mais importantes de serem 
observados antes, durante e depois 
da adoção do RPA. Vamos a eles!





Comece 
pelo case1

É estranho começar algo pelo fim, 
mas esta é a melhor maneira de 
iniciar um projeto de RPA; ou seja, 
vislumbrando, dando forma, dando 
corpo a empreitada que está por vir.

É um exercício de imaginação, no 
qual você pode começar pensando 
no seu case já publicado, com o 
seu nome, sua foto, o nome da 
sua empresa. Quais informações 
deveriam constar nesse case? 
Quais resultados você gostaria 
de mostrar? Para responder essa 
e outras perguntas, vamos nos 
aprofundar no exercício.

Antes de mais nada é necessário 
incluir a descrição da situação 
atual – e só para responder essa 
pergunta, você já terá que conhecer 
um pouco mais a fundo a área, 

subárea ou processos que serão 
alvos da automatização. Portanto, 
é fundamental tirar um tempo para 
redigir o que você está vendo no 
momento. Não despreze esse passo, 
pois é na hora de colocar no papel 
que a ideia passa a ser refinada e, 
consequentemente, enriquecida.

Se o cenário atual tem problemas, 
então o cenário futuro – outro 
ponto do case – será a solução 
desse problema de hoje. Sendo 
assim, cabe aqui tirar um tempo 

para vislumbrar e depois descrever 
esse cenário futuro, que será melhor 
do que o atual.

Além disso, é imprescindível tornar 
os benefícios mais tangíveis e a 
melhor forma de fazer isso é por 
meio de indicadores. Isso nos leva 
a pensar no que pode ser medido, 
como por exemplo:

A quantidade de processos 
automatizados pode ser um 
ponto de partida. Essa informação 
é relativamente simples, é um 
número absoluto.

Depois, qual o % de redução do 
esforço humano. Podemos citar 
aqui um case interno, da Embratel. 
Trata-se do processo de ativação 
do Combo Conecta – um dos 
nossos produtos. Nesse caso, o 
trabalho de ativação era feito por 
4 pessoas, trabalhando 8 horas/
dia, que ficavam alimentando 2 
sistemas. Essa equipe recebia um 
volume de 1300 ordens de serviço 
por dia, mas só conseguia tratar 



todas as ordens em 4 dias; ou seja, 
havia um backlog crescente. Hoje 
o trabalho é realizado 100% pelo 
robô, contando com intervenção 
humana somente em casos de 
exceções.

Ainda no exemplo do Combo 
Conecta, o ganho de tempo 
observado foi radical, porque o 
robô processa todas as ordens em 
4 horas (lembrando que a equipe 
levava 4 dias) e no final ainda 
gera um relatório de links ativos e 
cancelados, a ser enviado para a 
equipe técnica.

Outro indicador importante é a 
redução de erros. Sempre que 
um humano fizer um trabalho 
maçante e repetitivo, haverá erros. 
Não adianta, o humano cansa, sua 
concentração cai e o desempenho 
também. Então, ao pensar em 
um case, qual o % de redução de 
erros que se pretende atingir?

Além disso, se possível, cabe 
incluir o ROI que o RPA irá trazer. 
Se nesse momento não for 
possível chegar aos números do 
ROI, vale pelo menos levantar o 
custo atual da operação onde será 
feito o piloto de RPA. Só isso já em 
um bom começo; o que não pode 
é ficar sem medir.

Outro ponto importante são os 
ganhos intangíveis, o soft ROI. No 
caso do Combo Conecta, pode 
ser a satisfação dos clientes (que 
esperam menos pela ativação de 
um produto); a satisfação dos 
funcionários (que passam a fazer 
tarefas mais desafiadoras); o 
número de reclamações que não 
foram abertas (como identificar os 
problemas que não aconteceram?); 
a redução do esforço de gestão; o 
aumento da confiança, por parte 
dos clientes, à medida que as 
falhas diminuem; etc.

Com esse e outros pontos no papel, 
você terá o seu case. Coloque tudo 
em uma página, como um mapa, uma 
bússola. Certamente ele passará por 
adaptações, mas isso não representa 
nenhum problema. A ideia é começar 
grande se quiser causar algum 
impacto. Futuramente, se necessário, 
faça as devidas adequações.





Elimine 
o hype2

Pelo alcance da transformação que 
o RPA pode trazer, pelo impacto 
que ele poderá causar, é essencial 
conquistar o apoio da alta gestão 
para o seu projeto decolar. No 
entanto, nessa esfera muitas vezes 
surgem dúvidas sobre a sua opção 
pelo RPA, especialmente para 
garantir que não se trata apenas de 
mais um modismo. Nesse contexto, 
será fundamental defender sua 
escolha apontando os benefícios 
concretos que essa tecnologia já 
está trazendo para outras empresas 
e poderá trazer para a sua. Por isso 
elimine o hype – corte pela raiz 
qualquer expectativa exagerada 
sobre a solução e baseie-se em 
cases para defender suas ideias. 
Exageros não são bem-vindos, 
porque trarão decepções no 

futuro. Deixe claro que o RPA não resolverá todos os problemas da 
organização, que não será possível mandar todas as pessoas embora e 
entregar a operação para robôs de software, muito menos que toda essa 
transformação será feita com investimento pífio e esforço mínimo.





Automatize áreas 
de ganhos, não 
áreas de dores3

Para escolher as áreas e processos 
a serem automatizados, tem que 
se pensar naqueles que trarão os 
maiores ganhos, principalmente 
se RPA é novidade na empresa e 
você precisa ganhar credibilidade e 
mostrar números.

Embora nosso instinto nos leve a 
pensar em trazer algum “alívio” 
para as áreas mais problemáticas, 
quando se trata de RPA, é melhor 
atuar nas áreas de ganho, não 
necessariamente em áreas de dores. 
E quais são elas?

Antes de mais nada, aquelas que 
têm processos simples. Automatizar 
um processo complexo vai exigir 
grande esforço tanto do ponto de 
vista de negócio, para mapear cada 
um dos passos, quanto do ponto 

de vista técnico, para programar 
o robô. Pode, inclusive, trazer a 
ideia de que RPA é demorado, que 
traz poucos ganhos (ao passo que 
a automatização de processos 
simples trará quick wins).

Indo nessa mesma linha, também 
é ideal que se automatizem 
processos realizados por diversas 
pessoas, pois isso trará ganhos 
em escala e irá gerar um impacto 
maior. No exemplo mencionado 
anteriormente, do Combo Conecta, 
4 pessoas foram impactadas 
diretamente – isso já causa alguma 
diferença no dia-a-dia.

Outra área de ganho significativo 
são as operações 24x7, 
especialmente porque, em razão 
de questões trabalhistas, esse 

tipo de operação acaba saindo 
caro. Se for possível, de algum 
modo, automatizar processos 
dessas operações, que resultem 
na diminuição da equipe no turno 
da noite, você causará um impacto 
importante.

Por fim, processos muito vulneráveis 
a riscos também são fortes 
candidatos. Esses riscos podem 
ser ou de falhas humanas ou de 
fraudes. A falha, pelo desgaste de 
fazer um trabalho repetitivo; e a 
fraude, pela má intenção.





Antecipe-se no 
mapeamento4

Iniciar um processo de RPA na 
sua empresa irá exigir, além da 
escolha do parceiro prestador de 
serviço, uma série de atividades 
internas, sem as quais o parceiro 
não conseguirá trabalhar. Assim 
sendo, colocamos como sugestão 
que você se antecipe em alguns 
mapeamentos, pois são atividades 
que, de um modo ou de outro, 
terão que ser feitas. 

Sugerimos que você já faça isso 
internamente, porque se não fizer, 
ficará a cargo do parceiro e ele irá te 
cobrar por isso. No entanto, para ter 
essas informações você não precisa 
de nenhum especialista em RPA. 
São informações que podem ser 
levantadas pela própria operação. 
Quais são elas?

Primeiro o desenho do 
processo a ser automatizado. É 
fundamental ter esse processo 
documentado da forma mais 
prática possível. Se estiver só 
na cabeça das pessoas, então o 
primeiro passo é tirá-lo de lá e 
colocá-lo no papel. Outro recurso 
interessante é filmar a execução 
do processo, de preferência com 
a narrativa de quem o executa.

Também é fundamental mapear 
as fontes de dados, que podem 
ser uma ou mais. As informações 
que alimentam os sistemas 
vêm de onde? Às vezes é tão 
óbvio para a pessoa que o está 
executando, que ela nem se 
dá conta, mas aqui há muitas 
variações. Pode ser que as 

informações venham de outros 
sistemas, de algum site, de algum 
repositório, etc; ou pode ser que 
venha tudo consolidado em uma 
planilha, por email, por exemplo. 
Enfim, aqui há mil possibilidades 
e é necessário ir atrás da fonte 
desses dados. Entender como 
eles chegam, se vem de forma 
automatizada ou não, se chegam 
completos, quando chegam 
(com qual periodicidade? tem 
um dia específico da semana? 
uma hora específica do dia?) 
Observe que provavelmente você 
terá que descrever o processo 
de conseguir os dados para o 
seu processo. Se conseguir fazer 
isso dentro de casa, aproveitará 
melhor o trabalho do parceiro, 
gastará menos e se apropriará de 
importantes informações sobre a 
sua operação.

Volumetria. Informações sobre 
volumetria são importantíssimas. 
Você precisará informar qual o 



volume de transações que realiza 
em cada um dos sistemas que 
fazem parte do processo que 
você irá automatizar. Ter essa 
informação pronta também 
representa um ganho. Essa 
informação é importante porque, 
quando o processo passar para 
o robô, ele fará tudo muito 
rápido e isso pode derrubar os 
sistemas; afinal, o que o humano 
faz em minutos, o robô fará em 
segundos. Então, é necessário 
que seja feita uma avaliação, pelo 
arquiteto, para garantir que os 
sistemas estão preparados para 
processar um grande número de 
requisições, se for o caso. E será!

SLA. O SLA é outro ponto 
de atenção, porque somente 
conhecendo os prazos para 
conclusão dos processos é 
que será possível atendê-los. 
Certamente o robô trabalhará 

muito mais rápido que qualquer 
humano, mas os processos que 
vem antes e que vem depois não 
devem ser negligenciados, porque 
podem interferir no cumprimento 
dos prazos acordados. Esse 
ponto deve ser bem estudado 
e se for possível se antecipar, 
mapear e documentar tudo isso, a 
implementação do RPA será mais 
rápida.

Ainda com essa preocupação sobre 
o SLA, também cabe identificar 
os gargalos no conjunto dos 
processos. Pode ser que na situação 
atual, o gargalo esteja justamente 
nos humanos, mas se esse ponto 
for resolvido, qual será o novo 
ponto de gargalo? Esse exercício 
é possível de ser feito ainda antes 
de ter uma equipe de RPA alocada; 
ou seja, também é uma tarefa 
que pode ser antecipada. Pode-se 
começar hoje mesmo.





Elabore uma 
abordagem faseada5

Algumas vezes, quando vamos 
fazer integrações complexas entre 
sistemas, dividir o problema é 
praticamente impossível. Às vezes 
chega-se até a dividir o projeto em 
várias entregas, mas por ser muito 
abrangente, mesmo concluindo uma 
parte, é impossível colocá-la em 
produção sem as demais, portanto, 
as entregas intermediárias acabam 
sendo inúteis. 

Quando falamos em RPA, é 
exatamente o contrário. Os 
problemas podem e devem ser 
divididos, pois diante de escopos 
menores, é possível fazer entregas 
pequenas que podem ser postas 
em produção sem depender de 
outras e que passam a gerar ganhos 
imediatos.

Não ignore essa possibilidade. 
Vamos supor que o processo 
completo de admissão de 
funcionários, por exemplo, 
compreenda os subprocessos 
abaixo:
• Redigir a oferta de emprego
• Elaborar o contrato
• Receber documentos
• Realizar as anotações na 
Carteira de Trabalho
• Cadastrar a admissão no E-Social
• Realizar cadastro nos  
sistemas internos
• Realizar cadastro nos sistemas 
de benefícios
• Agendar exame admissional

Se nesse momento você conseguir 
automatizar apenas um desses 
processo (cadastro no E-Social, 
por exemplo), já é um ganho. 
Essa automatização já pode ser 
posta em funcionamento e já trará 
benefícios. Não há a menor razão 
para aguardar que o processo 
de admissão seja automatizado 
de ponta a ponta, para só então 
começar a usufruir dos benefícios. 
Por isso a sugestão de que a 
abordagem para o seu RPA seja 
faseada.





Prepare
humanos6

O robô não fará tudo sozinho. 
Sempre que encontrar uma exceção, 
ele desviará o processo para um 
humano. Para isso você precisará 
ter esse humano – treinado e 
bem-disposto. Isso é, no entanto, 
paradoxal. Por um lado, as pessoas 
podem estar pensando que a partir 
do momento que o robô entrar em 
produção, a responsabilidade passa 
a ser dele (“agora tem um robô 
fazendo meu trabalho, lavo minhas 
mãos”). Por outro, dificilmente 
será possível fazer essa virada de 
chave em 100%, pois sempre pode 
aparecer uma situação inusitada 
que exija a inteligência e o poder 
de decisão de um humano. É assim 
com o nosso trabalho. Por mais 
experientes que sejamos, sempre 
haverá um momento em que 

acionaremos nossos superiores 
para “trocar uma ideia”, “fazer um 
alinhamento”. Isso ocorre quando 
não estamos totalmente seguros 
sobre qual caminho tomar e com o 
robô é semelhante.

Mesmo se fosse possível uma virada 
total de chave, não poderíamos 
deixar de considerar que o RPA 
ainda tem uma fase de baby sitting, 
que consiste no treinamento 
do robô. Trata-se do momento 

imediatamente posterior à entrada 
em produção, quando os processos 
passam a ser executados de modo 
automatizado e os problemas (as 
exceções, as situações inusitadas) 
passam a aparecer. Nesta etapa, a 
programação do robô ainda terá 
que ser alterada, passar por ajustes, 
comportar regras não mapeadas, 
etc. Para isso tudo, os humanos 
serão fundamentais e deverão estar 
preparados e disponíveis.





Crie simpatia 
para o seu robô7

Ao longo de todo esse processo 
de transformação, não se pode 
negligenciar, também, do 
fator humano que compreende 
a implantação do RPA. Antes de 
mais nada, temos que entender 
que o RPA será visto como ameaça 
para muitas pessoas. Claro que 
teremos aqueles que irão abraçar 
rapidamente a ideia, mostrar 
entusiasmo e colaboração. No 
entanto, não podemos ignorar os 
profissionais que apresentarão 
resistência. Os motivos para isso 
são diversos, mas tem um ponto 
em comum – o medo! Medo de 
se tornar desnecessário, de ser 
substituído por um programa de 
computador (que vergonha!), de ser 
exposto negativamente, como uma 
pessoa que agregava pouco e que, 

portanto, foi o primeiro da fila a ser 
trocado e, por fim, o maior medo de 
todos – o de perder o emprego!

Tudo isso gera antipatia e má 
vontade para com o RPA. É um 
risco, mas pode ser mitigado, 
desde que as pessoas sejam, de 
algum modo, tranquilizadas. Isso 
se consegue mostrando o quanto 
elas serão necessárias ao longo da 
adoção do RPA, apresentando uma 
perspectiva futura, apontando para 

novas atividades e novos caminhos, 
e assim por diante. Também não se 
pode esquecer dos treinamentos, 
palestras, meetups; enfim, todos 
os recursos para agregar confiança 
e conhecimento às pessoas, de 
modo que elas possam ver os robôs 
como elementos úteis e inofensivos 
e, consequentemente, se tornem 
simpáticas a eles.





Planeje seu 
próximo passo8

Quando o seu case der certo – 
e vai dar – haverá uma grande 
expectativa da empresa quanto ao 
seu trabalho e seu maior adversário 
será você mesmo; ou seja, você terá 
que se superar! É ou não é aquele 
tipo de problema bom?

Ciente disso, ao longo da 
implantação do RPA, tire um tempo 
para pensar nos próximos passos, 
nas tecnologias que podem ser 
agregadas ao RPA, para “turbinar” o 
desempenho dos robôs.

Há recursos de Inteligência Artificial 
que trabalham muito bem com o 
RPA, mas claro que depende de 
cada caso e não estou defendendo, 
jamais, o emprego da tecnologia 
como um fim em si. Nada disso! 
Apenas tecnologias úteis e 
necessárias. 

Por exemplo, hoje o mercado já está 
bastante maduro no Processamento 
de Linguagem Natural, que vem 
sendo utilizado amplamente em 
chatbots. Isso significa, apenas para 

citar um exemplo, que o seu cliente 
poderia entrar em contato com a 
empresa, via chatbot, conversando 
normalmente (utilizando linguagem 
informal, gírias, abreviações e 
até mesmo emojis), fazer alguma 
solicitação e, para atender esse 
cliente, o RPA poderia entrar em 
ação. Este é apenas um exemplo 
do “casamento” entre as duas 
tecnologias, mas os melhores 
exemplos serão aqueles que se 
adequarem ao seu negócio, para 
atingir objetivos bem palpáveis. 
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Saiba mais sobre a Embratel 
e a nossa solução RPA

⮎ Conheça nossa solução de RPA (Automatização Robótica de Processos)

⮎ Conheça todas as soluções Embratel

https://www.embratel.com.br/solucoes-de-ti/rpa
https://www.embratel.com.br/
https://www.facebook.com/embratel/
https://twitter.com/embratel
https://www.instagram.com/embratel/
https://www.youtube.com/user/embratel
https://www.linkedin.com/company/embratel/



