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ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
O caminho para gerar valor para
instituições de serviços ﬁnanceiros

RPA nas FSIs
Robotic Process Automation (RPA) surgiu
como uma técnica econômica para realizar o
trabalho em instituições de serviços ﬁnanceiros

O que é RPA?
Mais simplesmente, a RPA é um
"bot" de software que lida com
uma tarefa localizada, frequente e
repetitiva com mais eﬁciência e precisão
do que um ser humano, imitando o
comportamento humano.

RPA como uma
tática de eﬁciência
A RPA está sendo implantado com sucesso no
setor ﬁnanceiro como uma tática de eﬁciência e
os principais FSIs estão incorporando a tecnologia
RPA em uma estratégia de automação digital mais
ampla

A importância de
implantar o RPA
corretamente
Implantar a RPA de maneira apropriada
tornou-se extremamente importante.
As previsões futuras indicam que os bots
de software RPA podem substituir até 9% da
força de trabalho global.

Três melhores práticas
para implantação de RPA
Pare de pensar em tarefas;
Comece a pensar nos resultados

Foco na jornada do cliente

Integrar para uma visão de risco

Pare de pensar em tarefas; Comece a pensar nos resultados
Considere como a automação de tarefas com RPA interage com sua tecnologia de
melhoria de processos para fornecer processos de negócios altamente eﬁcientes.

Foco na jornada do cliente
Priorize as oportunidades de melhorar a experiência do cliente, especialmente por meio da
integração omnichannel.

Integrar para uma visão de risco
No nível micro, a RPA atua como um valioso assistente no atendimento aos requisitos de
governança, risco e conformidade para agilizar processos no setor ﬁnanceiro altamente
regulamentado.

O caminho para o valor digital
RPA se tornou um destaque em ferramentas de automação.
Uma força de trabalho digital RPA lida com tarefas frequentes e repetitivas
com mais eﬁciência e precisão que seu departamento ﬁnanceiro tanto
precisa.

A automação de processos facilita o gerenciamento de ﬁnanças, enquanto
produz soluções de proteção
e agrega valor ao nosso cotidiano. RPA é o uso da tecnologia a favor de
uma gestão ﬁnanceira proativa e segura.
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