JORNADA RPA
Como obter uma implementação de
RPA de sucesso com governança de
dados e process mining
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O QUE É RPA?
Segundo o Gartner, a Automação de Processos Robóticos (RPA) é uma das principais
tendências estratégicas e, por essa razão, estima-se que o mercado de software de
RPA crescerá cerca de 41% anualmente até 2022. O conceito de RPA (Robotic
Process Automation) é simples: um “robô” de software replica interações rotineiras de
pessoas em computadores, automatizando tarefas que seriam tediosas e repetitivas.
Portanto, a RPA faz a ponte entre a interação manual e a automação total. A RPA é
especialmente atraente quando quando há ações repetitivas e limitação de tempo ou
mão-de-obra para as atividades.
Para a TI a vantagem principal é a possibilidade de automação em sistemas não
controlados por ela, ou seja, onde não há uma API disponível ou a possibilidade de
alterar a construção do sistema como por exemplo sistema de agências reguladoras e
sistemas de prefeituras para a emissão de notas.
Com a RPA, um robô de software faz literalmente o que uma pessoa faria: tarefas
como entrada e recuperação de dados, cliques em botões, uploads e downloads de
arquivos ou processamento de faturas.
A RPA pode ser disparada pelo próprio profissional para executar atividades
repetitivas e extremamente simples. A RPA pode ser aplicada também na execução de
um fluxo previsível e sem tratamento ou decisão como por exemplo a cópia de
informação de um sistema para outro. Embora tenha uma limitação, a RPA simples é
vantajosa porque libera as pessoas para focarem o trabalho em coisas mais
relevantes.
O ISG Automation Index™, publicado recentemente, mostra que RPA reduz as
necessidades de recursos de unidades de negócios como Finanças, Contabilidade e
RH em até 37%. Quando aplicado a processos rotineiros, como crédito e cobrança,
RPA aumenta a produtividade em mais de 43%.

RPA E PROCESS MINING:
COMO TER UMA IMPLEMENTAÇÃO DE RPA DE SUCESSO
Um dos pontos de falhas mais frequentes do RPA é automatizar processos
ineficientes. Ao utilizar previamente o Process Mining, você elimina esse risco.
Projetos de RPA são mais propensos a ter sucesso com a adição de Process Mining.
O processo de implantação de RPA é muito mais simples se tiver um mapa de
processos descrevendo as etapas conduzidas por funcionários humanos. O Process
Mining retira um mapa dos processos para determinar quais processos estão prontos
para automação.
Além disso, o Process Mining também pode ser usado para identificar etapas que têm
várias variações, discrepâncias ou outras inconsistências, que exigirão uma
investigação mais aprofundada.
Como o RPA precisa de tarefas padronizadas, centralizadas em dados e facilmente
repetidas para ser eficaz, essa etapa é crucial para uma implantação bem-sucedida.
Nos casos em que encontrar um processo que tem muitas variações ou desvios você
tem a capacidade de otimizar o processo antes de prosseguir com a automação.
Process Mining permite que a implantação de RPA seja feita de maneira mais eficiente
e que os resultados sejam mais efetivos.
O aspecto chave da relação entre Process Mining e RPA é que eles são
complementares, um lê logs de eventos em sistemas para aprender sobre processos
de negócios, enquanto o outro automatiza esses processos. A análise prévia com
Process Mining é indicada tanto na RPA simples, como na RPA completa.

“A primeira regra de qualquer tecnologia usada em um negócio é
que a automação aplicada a um operação eficiente aumentará a
eficiência. O segundo é que a automação aplicada a uma
operação ineficiente aumentará a ineficiência”

- Bill Gates, fundador da Microsoft

QUAIS OS BENEFÍCIOS DA RPA?
Possibilidade de automatizar tarefas repetitivas, desde que os critérios
de decisão sejam objetivos e suas regras definidas (por exemplo,
processamento de sinistros ou faturas).
Fácil de implementar nos casos de uso corretos e com baixo risco,
porque replica tarefas manuais que já existentes.
Não há necessidade de treinar novamente os funcionários ou alterar
processos existentes.
Libera as pessoas das tarefas repetitivas e rotineiras. Isso leva a uma
maior satisfação com o trabalho, aumenta a moral, a produtividade e a
liberdade de fazer trabalhos mais importantes como solucionar
problemas ou agregar valor às interações com clientes.
O custo e a complexidade de implementação é muito baixo. A
implementação leva de dias a semanas, com pouca habilidade de TI
necessária.
O ROI em potencial é moderado a moderadamente alto, dependendo do
custo atual das tarefas de rotina (por exemplo, custo baixo por tarefa,
mas com um volume muito alto).
Encaminha exceções do bot para profissionais para tomada de ação
corretiva.

IMPORTANTE LEMBRAR O QUE A RPA NÃO FAZ:
Não automatiza todos os processos ou fluxos de trabalho de
negócios sozinha.
Não pode resolver processos que têm um design de má
qualidade ou são inerentemente ineficientes. Se houver
gargalos, eles talvez continuem a existir.
A RPA substitui tarefas humanas, não humanos. Ela faz um
trabalho de auxílio, assumindo tarefas altamente repetitivas
e ajudando os funcionários a melhorarem o dia a dia.

A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA
E O CENTRO DE EXCELÊNCIA
Implementar um robô que automatize um processo, uma RPA, está mais próximo de
moldar o processo empresarial do que pensar em ferramentas e soluções técnicas,
afinal a parte essencial aqui é o processo. Por mais que pareça óbvio, sem um
processo bem definido e que possa ser automatizado, não há motivos para se ter uma
RPA. Por isso, iniciativas de RPA podem exigir a configuração de um novo modelo
operativo, a fim de alcançar eficácia estratégica e operacional.
Um dos maiores erros cometidos com RPA, é pensar nesta frente como um projeto ou
uma série de projetos pequenos e/ou independentes. A implementação da RPA
consiste em um ciclo contínuo, que deve ser gerenciado sempre com uma visão clara
e ampla da situação e das metas que tanto os departamentos quanto as organizações
desejam alcançar.
PARA UMA IMPLEMENTAÇÃO DE SUCESSO, ALÉM DE UM BUSINESS CASE QUE FAÇA
SENTIDO, EXISTEM AO MENOS CINCO DESAFIOS QUE DEVEM SER ENDEREÇADOS:

1. Governança: modelos centralizados, descentralizados e federados
2. Estratégias e Tecnologias: metodologias, métricas e KPIs, e tecnologias/vendors
3. Modelo operacional: organização, planejamento, desenvolvimento etc.
4. Capacitação de pessoas: papéis e responsabilidades, treinamentos, etc.
5. Desenvolvimento e sustentação: gestão, suporte, desenvolvimento e evoluções

Em geral, projetos que não contemplam estas frentes acabam gerando frustrações,
cases de fracasso que vão desde investimentos ruins e perda de competitividade, até
o descrédito e a falta de controle.
Se por um lado a construção de RPAs tende a ser facilitada e seguir um modelo
“self-service”, por outro lado, pode gerar problemas graves se não houver controle e
padronização. Por isso, a importância de se ter em mente os modelos de governança,
que garantem a efetividade de toda iniciativa.
Dentro de um roadmap evolutivo, contemplar um centro de excelência (ou CoE Center of Excellence), cujas responsabilidades variam de acordo com o modelo de
governança estabelecido, é a melhor forma de se obter os melhores resultados.
Algumas das atividades mais comuns de um centro de excelência de RPA são:
Treinar e conscientizar os times
Avaliar a qualidade das soluções desenvolvidas e também a criticidade das soluções
Monitorar a operação da RPA e garantir os SLAs de execução
Acompanhar as principais etapas do processo de desenvolvimento
Garantir a execução dos processos estabelecidos
Garantir a melhoria contínua das ferramentas e dos processos

É importante ressaltar que não é pré-requisito que haja um CoE para começar uma
iniciativa de RPA. Os modelos de governança devem ser estudados e contemplados
no roadmap de evolução, para que, havendo um volume significativo, a iniciativa se
mantenha viável e trazendo resultados ainda mais positivos.
O sucesso de projetos de RPA está diretamente ligado a consistência do seu
planejamento, e estratégia de implementação e evolução. Para isso, processos bem
mapeados e definidos, e gestão são chave.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As soluções de software de RPA, Process Mining não são todas iguais, nem os
fornecedores de cada uma delas. Dependendo dos objetivos, pode ser necessário
apenas o software simples para começar. No entanto, é válido procurar um
fornecedor que consiga entregar um portfólio mais amplo de softwares e serviços
para facilitar a transição para um recurso integrado quando necessário.
A Icaro Tech atua há mais de 20 anos no desenvolvimento de soluções que
transformam digitalmente as operações de seus clientes, auxiliando na superação dos
desafios de negócio através da tecnologia.
Aliando os melhores recursos tecnológicos a uma equipe experiente, capacitada e
certificada, nossos profissionais têm desenvolvido projetos de sucesso desde a
integração de sistemas até a automação inteligente.
Oferecemos Recursos de automação e cognição permitem que empresas atinjam
níveis superiores de produtividade e receita por funcionário, além de melhorar a
eficiência operacional e transformar a experiência do cliente.
Contamos com uma equipe certificada e experiente para ajudar você a incorporar os
mais recentes recursos tecnológicos para acelerar a transformação digital de sua
empresa.

Se você ainda precisar esclarecer como sua empresa pode se beneficiar do Process
Mining, RPA e governança de dados, entre em contato com nossos especialistas.
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