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Minsait - Indra 

01 



AMPLA EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO  

Telecom  
e Mídia 

Serviços 
Financeiros 

AAPP  
Saúde 

Energía  
e Industria 

Transporte  
e Tráfego 

€ 3.1Bi 

vendas 

2018 

43.000 
Profissionais 

Clientes líderes  

em diversos setores e 

geografias 

16 

Software  

Labs 

P+D+i 

5%-8% das vendas 

Segurança e 
Defesa  

Somos uma Companhia Tecnológica Global 
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…Indra | Minsait - com alcance global, e foco especial no sul da Europa, 
Latinoamérica e Filipinas 

Por Onde Começar? 

Capacidades 
Localizadas 

em: 

España  

Italia 

Portugal 

México 

Brasil 

Colombia  

Perú 

Chile 

Argentina 

Filipinas 

etc. 

Espanha, 

Italia e Portugal 

Mais de 400 arquitetos e 

consultores tecnológicos  

de Dig Ops 

Filipinas 

Mais de 30  

consultores tec. 

de Dig Ops. 

Latam 

Mais de 300 arquitetos 

e consultores 

tecnológicos  

de Dig Ops 
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O que é Automação e RPA 

02 
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Com as mudanças dos clientes... 
Transformação do Mercado de Trabalho 

… a força de trabalho mudará 

Muitas pessoas / Menos inteligência Poucas pessoas / Mais inteligência 
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Impacto no mercado deixando claro a importância da robotização 
Transformação do Mercado de Trabalho 

Fontes: Workforce of the future (PwC) e Robotic Process Automation: Eight Guidelines for Effective Results (Gartner) 

60% pensam que  
"poucas pessoas terão 
empregos estáveis e de 
longo prazo no futuro" 

25% dizem que  
seu empregador ideal  

é uma organização  
com valores que 

correspondem aos seus 

23% dizem que  
"fazer um trabalho que 
faz a diferença" é mais 

importante para sua 
carreira 
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Criatividade...Liderança... Colaboração... 
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O que é RPA ? 

RPA (Robotic Process Automation) 

RPA ou Robotic Process Automation é 

uma aplicação tecnológica de automação 

de processos que utiliza softwares “robôs” 

para emular e integrar as ações de um ser 

humano interagindo nos sistemas digitais 

para executar um processo de negócios, 

que têm a capacidade de adaptar-se a 

circunstâncias de mudança, exceções e 

novas situações 
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Benefícios RPA? 

RPA (Robotic Process Automation) 

Tecnologia 

Neutra 

Retorno do 

Investimento 

Elimina 

Repetições 

Melhorias dos 

Processos 

Escalável 

e Flexível 
Experiência 

do Consumidor 

Confiabilidade 

Entrega 

Otimizada 

Redução 

de Custos 
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Impactos nos Processos 

03 
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Processo com execução manual Processo com execução automatizada 

Tempo da 

tratativa: 
30 segundos 

Tempo da 

tratativa: 
08 segundos 

Os impactos positivos nos processos com o uso da robotização são claros. 
 
Exemplo de aplicações de RPA 

Impactos nos Processos 
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A melhoria da eficiência dos procesos mediante o uso da Robotização está imersa em uma evolução constante… 

Transformando o físico ao 

digital e integração com 

sistemas de negócios 

Niveis de Maturidade 
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• Paper-less 

• Tratamento de Imagem e OCR 

Trabaho humano 

repetitivo melhorado 

por robos 

• Processos Baseados em 

regras estruturadas 

• Robotização de procesos 

front y back office 

Trabalho por robos 

inteligentes simulando 

o proceso de tomada de 

decisões humano 

RPA 

Gestão Documental 

Cognitivo 

• Robotização de procesos que 

requerem inferir conclusões de 

negócio da mesma forma que um ser 

humano qualificado com mínima 

supervisão: processos jurídicos, 

hipotecário, riscos, etc. 

Robos realizando 

tarefas próprias como 

a inteligencia humana 

• Robos que entendem o mundo da 

mesma maneira que fazem os 

humanos: através da aprendizagem e 

experiência 

Inteligencia Artificial 

Tendências de Mercado 
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Mercado de RPA teve um crescimento de 63% no mercado 
econômico durante o ano de 2018 e novos softwares lideram o 
nicho 

Softwares no mercado de RPA 

Tabela 1 – Market Share de novos softwares de 

RPA 

Fonte: site Gartner – Junho 2019  
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España  

México 

Centro Técnico  

Centro de Excelência 

Perú 

Colombia 

Filipinas 

Brasil 

Chile 

Argentina 

Italia 

Tendências de Mercado 

Alguns de Nossos Clientes Ativos em RPA… 
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Com um programa de Gestão de Mudança estruturado as pessoas podem 
entender os robôs como parceiros e não concorrentes. 

Impactos na Pessoas 

Mapa de stakeholders 

Plano de Comunicação e Mobilização 

Plano de Transição 

Mapa de impactos Organizacionais 

Plano de Trabalho GMO 

Plano de Capacitação 

Relatórios de Treinamento 

Pano de Sustentação 

Mapa de impactos Organizacionais 

Plano de Transição 

Plano de Capacitação 

Mapa de stakeholders 

Pano de Sustentação 

Plano de Comunicação 

e Mobilização 

Relatórios de Treinamento 
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E robotização tem TUDO a ver com Pessoas! 
Impactos na Pessoas 

Foco em atividades 

que geram maior valor 

agregado ao negócio 

Maior capacidade para 

estimular a criatividade 

e fazer novos negócios 

Ganhos de agilidade 

em tarefas manuais 

de diferentes 

complexidades 

Garantia de maior 

eficiência, eficácia e 

controle 
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Humanos e robôs, parceria que tem tudo para dar certo!  





Obrigado! 

Adriano Andrade Christiano 




