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We imagine, deliver and run the future. 
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Contexto 
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Contexto 

Organizações estão enfrentando cada vez mais desafios – internos e externos – na busca pela excelência em Gestão e 

processos.  

Gestão 

Orçamentária 

Necessidade 

de 

crescimento 

“Time to 

Market” 

Compliance e 

Governança 

Modelo de 

Negócio 

Escalável 

Foco 

Estratégico 

Plataforma de TI 

complexa 

Altos custos 

operacionais 

Baixo 

orçamento para 

investimento 

Muitas atividades 

operacionais 

Legislação e 

regulação 

Baixa 

flexibilidade 

Inseridos neste cenário, robôs permitem um ganho maior de eficiência ao 

Robotics 

executar os processos de forma eficaz, eliminando trabalhos manuais e repetitivos, 

sofisticadas tecnologias cognitivas: 

RPA e RCA 

e viabilizando o aprimoramento da inteligência operacional com uso de automações e 
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Chat Bots 

Digitalização 

OCR 

Tratamento 

de dados não 

estruturados 

NLP/NLG 

Aprendizado 

de Padrões 

Adaptação 

de Padrões 

Agentes 

Virtuais 

Machine 

Learning 

RPA 

Robotic Process Automation 

RCA 

Robotic & Cognitive Automation 

Insights cognitivos e 

capacidade de aprendizado 

Engajamento cognitivo 

A  Geração de Linguagem Natural (NLG), 

converte dados em linguagem de texto 

natural. 

Machine learning possui a capacidade de 

reproduzir o julgamento humano e 

melhorar o seu desempenho por exposição 

a dados, sem seguir instruções 

explicitamente programadas e fornece 

insights para tomada de decisão.  

Os ‘Chat-Bots’ inteligentes automatizam a interação do idioma 

natural via canais digitais online ou voz.  

Assistentes inteligentes, interagem através de conversa em 

linguagem natural e detectam sentimentos e respondem 

adequadamente ao tom de voz. 

 Ambos aprendem com a experiência e melhoram ao longo do 

tempo 

Automação de Processos 

“Reproduz ações humanas” “Reproduz julgamentos humanos” 

A automatização via Robotic Process 

Automation (RPA) opera na camada de 

interface de usuário e simula a execução 

humana de processos repetitivos que 

não requerem criatividade. Executa 

processos sem interrupção, mais rápido 

do que humanos e com  menor chance 

de erros 

 

 

Abrir e-mails e 

 anexos 

Autenticar na 

Web e 

Aplicações 

Ler arquivos e 

diretórios 

Copiar e Colar 

Preencher 

Formulários 

Ler e escrever 

Bases de Dados 

Seguir regras 

“if/then” 

Coletar dados da 

Web e Redes 

Sociais 

Ler arquivos e 

diretórios 

Extrair Dados de 

Documentos 

Estruturados 

Realizar Cálculos 

Conectar a APIs 
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A sua Empresa já ouviu falar de RPA? 

*Faixas apresentadas são resultados obtidos em Projetos de RPA de clientes de variados segmentos da Deloitte 

Avanço da adoção da Automação 

Fonte: Deloitte RPA Survey 2018 



© 2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 8 

Benefícios da implementação de automações nas áreas da companhia podem gerar aumento de receita, redução e contenção 

de custos. 

*Faixas apresentadas são resultados obtidos em Projetos de RPA de clientes de variados segmentos da Deloitte 

Benefícios da Automação 

Redução de Custo 
30% a 60% por processo 
automatizado. Custo de um robô 
equivale a 1/9 de um FTE 

Rapidez 
Redução do tempo de resposta  
em até 80%.  1 minuto de um 
robô equivale a ~15 de um 
trabalho manual 

Qualidade 
Reduz erros e tempo com 
retrabalho e revisão em 70% a 
99% 

Operações 24/7  
Performance com alto 
rendimento 

Maior valor agregado 
Redução do tempo e capacidades em 
tarefas rotineiras. Permite aumentar o foco 
em atividades de análise em 30% a 60% 

Período curto de Payback 
Custos de implementação do RPA 

pago em < 12 meses 

Escalabilidade 
Capacidade pode ser facilmente 

expandida 

Processos dependentes ou 
vinculados 

Permite a construção de conexão / 
interfaces automatizadas sem 

investimento em arquitetura de TI 
em 20% a 50% 

$ 
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O seu Projeto de RPA atingiu as expectativas em termos de: 

*Faixas apresentadas são resultados obtidos em Projetos de RPA de clientes de variados segmentos da Deloitte 

Benefícios em Medidos na Satisfação do Cliente 

Fonte: Deloitte RPA Survey 2018 
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Jornada da Automação  

A Deloitte Brasil tem uma ampla histórica liderando empresas ao longo de sua jornada de automação. Os projetos 

ocorrem seguindo quatro etapas principais: 

Implementação dos 

Robôs 
Desenvolvimento, 

implementação e suporte 

das automações seguindo a 

abordagem Ágil 

PoC – Prova de 

Conceito 
Para demonstrar a 

capacidade da ferramenta e 

as habilidades da Deloitte 

Avaliação RPA e 

escolha da Plataforma 
Definição dos possíveis 

processos a serem 

automatizados e seleção das 

principais ferramentas do 

mercado 

Implementação da 

estrutura RPA 
Implantação da estrutura 

complete de RPA, com 

governança, infraestrutura e 

estratégia de TI para 

suportar os robôs 
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Centro de Excelência 

O futuro do trabalho passa pela redefinição dos papéis e responsabilidades das pessoas e a utilização de tecnologias 

exponenciais que ‘empoderem’ a força de trabalho, agrupados em um Centro de Excelência robusto e sustentável.  

Ecossistema 

RPA 

Treinamento 

Governança 

Gestão da Mudança e Comunicação 

Relatórios 

Desenvolvedores 

Painel de Controle 

Robô 

Usuários  

de Negócio 

Aplicações 

Controladores  

dos Robôs 

Suporte Fornecedor 
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e
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o
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Centro de Excelência 

Estágio 1 

Estágio 2 

Estágio 3 
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Cenários em 

Seguradoras 
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A. Cadastros, Validações e Indexação de 

Documentos para Emissão 

B. Faturamentos e averbações 

C. Garantia da Qualidade das Apólices 

D. Trabalho em parceria 

Agenda Cenários em Seguradoras 
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Cadastros, Validações e Indexação de Documentos 

para Emissão A 
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Cadastros, Validações e Indexação de Documentos para Emissão 

MANUAL 

Realizar 

Validações (PEP, 

OFAC, Receita 

Federal, etc) 

START 

Indexar Anexos 
Realizar Pré 

Cadastro 

END 

Enviar para Subscrição 
Buscar propostas na 

caixa de email 

AUTOMATIZADO 

START 

Monitoramento da 
Caixa de Email 

Indexar Anexos 

Realizar 

Validações (PEP, 

OFAC, Receita 

Federal, etc) 

Realizar Pré 

Cadastro 

END 

Enviar para Subscrição 

O paralelismo das atividades ameniza o impacto 

da lentidão dos sistemas 

Robôs podem automatizar as atividades realizadas durante a pré-emissão de uma apólice, desde o monitoramento por novas Propostas em uma caixa de email às validações 

obrigatórias (PEP, OFAC, Receita Federal, e outras) e preenchimento das informações dos objetos segurados no Sistema de Seguros da Companhia. 

Lentidão nos Sistemas impactam diretamente  

no tempo de execução da atividade  

Início da atividade dependente de 

 monitoramento Humano 
Suscetível a falhas 

Monitoramento Constante Segue regras pré-definidas 
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Faturamentos e averbações B 
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Faturamentos e Averbações 

Robôs também possuem uma amplo espaço de atuação no processo de faturamento de apólices, emissões de certificados e 

averbações. À partir de uma lista de informações fornecida pelo Cliente ou Corretor, o robô é capaz reproduzir a navegação em tela e 

realizar grande parte do processo e gerar relatórios sem interação humana. 

• Vidas incluídas para emissão de Certificados e 

faturamento da apólice 

• Transportes realizados para a realização da 

averbação e faturamento 

• Lista de Garantias Estendidas vendidas pelos 

parceiros para emissão de Bilhetes e 

faturamento da apólice 

Monitorar caixa de E-Mail 
Recuperar  

Anexo 

Acessar 
Sistema 

Carregar 
Lista 

Imprimir 
Documentoss 

Faturar 
Apólice 

• Área de operações recebe relatórios com as apólices 

emitidas, valida e aprova o processo executado pelo Robô 

• Os documentos são enviados aos Clientes/Corretores 

Aumento da velocidade de entrega 

Monitoramento Constante, 

operando em regime 24x7 

Tratamento e padronização do layout 

do arquivo 
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Garantia da Qualidade das Apólices C 
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Apólices e 
Condições Gerais 

Sistema de 
Indexação 

Sistema de 
Seguros 

Dados do 
Segurado 

Dados da 
Proposta 

Garantia de Qualidade das Apólices 

A agilidade e alta disponibilidade característica de um robô permite a realização de QAs de 100% das apólices emitidas 

identificando erros antes de chegar aos clientes, garantindo entregas de qualidade e evitando exposição da companhia 

a riscos. 

Aumento da qualidade de entrega ao cliente 

Redução do número de reclamações 

Redução de exposição a risco 

Navegação e validação de 

informações 

Recuperar documentos para 

validação 

Dados pessoais 

Dados dos objetos segurados 

Valores segurados 

Limites 

Duração 

Apólices 

Condições Gerais 

Certificados 

Bilhetes 
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Trabalho em parceria D 
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Trabalho em parceria 

Outro grande potencial da utilização de robôs é no trabalho em conjunto e simultâneo com o usuário 

Agilidade na operação 

Área de operações e sinistros de uma seguradora trabalha simultaneamente em 

vários sistemas: de emissão, de indexação de arquivos, de sinistros, etc. O 

operador necessita se manter autenticado e consultar as apólices em todos eles.  

Robôs podem agilizar o dia a dia: 

• Autenticando automaticamente em todos os sistemas assim que o operador 

entrar no Windows 

• Consultando automaticamente  as apólices/cadastros/arquivos da tarefa em 

andamento 

O dia a dia: 

1 5 3 4 
Usuário de Sinistros 

autentica em sua 

máquina 
2 

O Robô autentica 

automaticamente em 

todos os sistemas e 

exibe a fila de 

trabalhos pendentes 

O usuário seleciona 

um sinistro para 

atuar 

O Robô consulta a 

apólice em todos os 

sistemas e deixa 

pronto para o 

usuário analisar 

Se algum sistema se 

deslogar por inatividade, 

o robô faz o login 

automático assim que o 

usuário abrir o sistema 

novamente 

Execução de funcionalidades não existentes 

Durante a abertura de sinistro, o usuário coleta algumas informações do 

segurado e precisa indicar assistências técnicas e oficinas credenciadas para o 

segurado levar o objeto a ser reparado. Empresas muitas vezes utilizam pacotes 

de mercado para a Gestão de Sinistros. 

Robôs podem adicionar novas funcionalidades executando paralelamente aos 

sistemas: 

• Acionando APIs de terceiros de forma oculta 

• Coletando informações e gerando relatórios 

O dia a dia: 

1 3 4 
Operador abre um 

sinistro com o cliente 

na linha e preenche 

os dados cadastrais 

2 

Ao detectar o 

preenchimento de um 

CEP, o robô aciona uma 

API de terceiro para buscar 

a oficina credenciada mais 

próxima do cliente 

O operador solicita 

que o cliente se dirija 

ao endereço da 

assistência e encerra 

o atendimento 

O Robô coleta as 

informações e gera 

um relatório de todos 

os sinistros abertos 

no dia 

Funcionalidades personalizadas para a necessidade 

da empresa, sem alterar o código da solução 
Baixo custo de desenvolvimento 

Foco na análise! 
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Metodologia e 

Aceleradores 
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Agrupar etapas de 

automação em iniciativas 

RPA. 

Formar um portifolio de 

iniciativas qualificadas e 

documentar as principais. 

Priorizar iniciativas do 

portifolio em ondas de 

implantação. 

Identificar processos 

candidados com alto 

potencial de 

automatização. 

Metodologia 

O objetivo da Deloitte é implantar uma solução RPA robusta, sustentável e resiliente, ao utilizar sua própria metodologia e 

abordagem para desenho, desenvolvimento e teste da solução, de forma rápida e econômica. Uma estrutura baseada no 

framework Ágil para RPA. 

Executar e Otimizar 

Identificar Analisar Qualificar Priorizar 

Definição do Processo Construção Desenho da Solução Homologação Implantação 

Validar o desenho 

do processo para 

automação 

Desenvolver a 

Especificação e 

Solução Técnica 

Parametrizar o 

Robô conforme os 

padrões de 

codificação 

Conduzir e obter 

aprovação da 

Homologação 

Implantação e 

transação para 

Equipe de 

Sustentação 

Executar e manter o Robô 

Gerenciar manutenções no Robô alinhado com o processo de Governança Operacional 

Apurar e gerenciar benefícios 

Framework Ágil Deloitte 
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Cases de Negócio 
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Robôs na prática 

# Robô Descrição Vídeo 
01 Cadastro de Fornecedores Cadastro de fornecedore no SAP a partir da leitura de um excel no email. Atualizando a planilha com o 

código SAP gerado e resposta do email 

02 Ligação ativa antecipação de recebíveis Ativo para antecipação de recebíveis através de ligação com diálogo, identificação de fornecedor e título 

em aberto no SAP  e fala do saldo. 

03 Consulta SCPC  Consulta de situação no SCPC a partir da leitura de excel no email com resposta por email incluindo 

evidências em anexo. 

04 Admissão Parte 1: Cadastro completo de admissão incluíndo dependentes no sistema FPW e envio para analista de 

RH realizar a conferência. 

Parte 2: Geração e envio por email do kit admissional contendo todos os documentos que deverão ser 

assinados pelo novo funcionário. 

05 Conta Telefônica Corporativa  Leitura através de OCR de conta telefônica corporativa para popular planilha excel, enriquecimento da 

planilha através do sistema fiscal Docs e do site da Receita (com resolução de captcha) e posterior 

movimentação para servidor SFTP. 

06 Captura Nota Fiscal de entrada (Prefeitura) Captura de nota fiscal de entrada no site da prefeitura, leitura de OCR e consulta de CEP no site dos 

Correios  e devolução do endereço completo no arquivo Notepad. 

07 Geração de boletos Consultas no site do banco de intervalos de notas fiscais a partir de planilha excel e geração de boletos no 

formato pdf. 

08 Verificação no CPOM Conciliação de notas fiscais do sistema Docs com site da prefeitura e aplicação de checklist com regras de 

verificação. 

09 Taxa de câmbio Atualiza  no SAP diariamente (schedulado) a taxa de câmbio corporativa através do site do Banco Central 

para todas as moedas. 

10 Tratamento de boletos Analisa e separa os boletos em digitais e imagem, coletando o código dos boletos digitais. 

11 Segunda via de boleto  Registram no CRM a solicitação de geração de segunda via de boleto. A informação é baixa em Excel que 

serve de base para leitura pelo robo e geração no site do Santander e envio da segunda via de boleto por 

email. Redução de 20% de FTE em um mês 

https://www.dropbox.com/s/zkxhwsr8153q38s/Demo 01 - Cadastro de Fornecedor - Manual.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m0gutce2i2yi3j8/Demo 02 - Liga%C3%A7%C3%A3o ativa antecipa%C3%A7%C3%A3o de receb%C3%ADveis.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1418cvdhext3m7/Demo 03 - Consulta SPC.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ks3rj0kx6gkpesd/Demo 04 - Admiss%C3%A3o pt.1.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nagkjq45tmk5l0i/Demo 05 - Conta telef%C3%B4nica Corporativa.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ty4e75ybhpcy6yf/Demo 06 - Captura Nota Fiscal de entrada (Prefeitura).wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fnckitiqoi8dkuz/Demo 07 - Gera%C3%A7%C3%A3o de Boletos.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8siw17ri1nkl8bj/Demo 08 - Verifica%C3%A7%C3%A3o no CPOM.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfm4qhegle9woih/Demo 09 - Taxa de c%C3%A2mbio.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4m2yber31aludwf/Demo 01 - Cadastro de Fornecedor - Automatico.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxo4negvtsgyke9/Demo 04 - Admiss%C3%A3o pt.2.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q5g03scxjkq3mrs/Demo 10 - Verificacao_de_Boletos_Pagamento_WDG_Automation.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zgnukfegzr3umaj/Demo 11 - Emiss%C3%A3o segunda via boleto.wmv?dl=0
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No job too big 

No tech too deep 

No problem too complex 
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General information only 

This presentation contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively the “Deloitte Network”) is, by means of this presentation, rendering 

professional advice or services.  Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be 

responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this presentation. 
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