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 Por que é importante que as empresas acelerem sua migração para  
a nuvem? 
O tempo para ruminar sobre a migração para a nuvem já passou. As empresas que ainda não a fizeram continuam 
presas a modelos operacionais desatualizados que inibem a competitividade e a capacidade de acompanhar as 
evoluções do mercado. Se você acha que isso também passará, você se encontra em estado de negação. As preferências 
dos clientes foram irrevogavelmente alteradas pelas experiências digitais que eles encontram quase todos os dias. Estas 
são experiências de consumidor que oferecem facilidade de uso e resposta mais rápida por meio da automação. As 
empresas que optarem por manter o status quo por medo de desestabilizar seus negócios enfrentarão um tipo diferente 
de disrupção: aquela dos clientes buscando negócios digitais mais ágeis. As empresas devem agir com rapidez para 
modernizar suas operações.  

A computação em nuvem é o alicerce para a criação de uma empresa digital. As empresas digitais adotam a tecnologia 
digital para gerar disrupção nos mercados e novas inovações. As plataformas digitais de transporte por aplicativo, como 
Uber e Didi Chuxing, combinam passageiros com motoristas, de forma eficiente, barata e em grande escala. Uma análise 
da Bain & Company demonstra que os nativos digitais geraram 80% do crescimento da capitalização de mercado das 
principais empresas nos últimos 10 anos. As iniciativas de modernização e transformação exigem o poder computacional, 
a elasticidade e a escalabilidade que somente a nuvem pode oferecer. Mas especificamente, a computação em nuvem 
oferece uma ampla gama de benefícios de aprimoramento do desempenho empresarial: 

» Agilidade, escalabilidade e automação habilitada por inteligência artificial (IA) para maximizar o crescimento 
eficiente por toda a empresa; 

» Acesso onipresente de qualquer lugar e qualquer dispositivo; 

» Colaboração em tempo real entre fronteiras empresariais geográficas e funcionais; 

A automação de processos robóticos (RPA) é uma tecnologia que está amadurecendo 
rapidamente e que pode ajudar as organizações a automatizar os processos de back-office  
e front-office com agilidade e em larga escala. Quando é fornecida como serviço na nuvem,  
a RPA oferece acesso onipresente a tecnologias de automação que abrangem uma ampla 
gama de processos empresariais. 
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» Migração de despesa de capital para despesa operacional, reduzindo, significativamente, o investimento em 
infraestrutura e alinhando melhor as despesas com o valor; 

» Acesso a aceleradores de inovação, como inteligência artificial/aprendizado de máquina (IA/ML), Internet das coisas 
(IoT) e computação de borda; 

» TtV acelerado com um rápido provisionamento de novos serviços;  

Os resultados da Industry CloudPath Survey (“Pesquisa CloudPath do Setor”) da IDC, com mais de 5.000 empresas, 
indicam que quase metade já implantou ou pretende implantar aplicativos corporativos na nuvem.  

Quais são alguns dos benefícios de mais longo prazo que resultam da 
implantação de aplicativos de missão crítica na nuvem? 
A maioria das empresas começa sua jornada rumo à nuvem relocando (“lift and shift”) aplicativos legados da 
infraestrutura local para uma ou mais plataformas de nuvem. À medida que uma empresa amadurece, ela aprende que 
a agilidade e a inovação desejadas são limitadas por sistemas de cadastro e processos lentos e monolíticos, executados 
em sistemas desatualizados. O resultado é uma experiência que não é ideal para os clientes finais que exigem, cada vez 
mais, o tipo de experiência eficiente e personalizada à qual se acostumaram em seu cotidiano. Os usuários de hoje 
querem liberdade das tarefas desnecessárias e repetitivas. Eles tendem a substituir as soluções que não atendem às 
suas expectativas de desempenho e que não os ajudam a alcançar os objetivos. Em um mundo de nuvem e software 
como serviço (SaaS) em que a retenção de clientes é a chave do sucesso, a troca de aplicativos e fornecedores é muito 
mais fácil do que costumava ser. No centro de uma experiência “consumidorizada” está a automação aprimorada por 
IA. Nós, como consumidores, vivemos a automação com mais frequência em nosso cotidiano — desde a utilidade 
aprimorada dos chatbots até os algoritmos codificados nos produtos digitais que usamos para encontrar produtos. 
Novos modelos de negócios são possíveis quando os sistemas de cadastro, como o planejamento de recursos 
empresariais (ERP) e a gestão de relacionamento com o cliente (CRM), aprendem constantemente. Os aplicativos 
corporativos SaaS e de nuvem habilitados para IA combinam seres humanos e máquinas trabalhando juntos em um 
único sistema digital para fornecer insights empresariais orientados por dados. A combinação da inteligência aplicada 
com a criatividade humana permite que as empresas ofereçam experiências, a funcionários e clientes, que aumentem a 
satisfação, a retenção e, por fim, a defesa de seus interesses. As organizações recorrem à nuvem e ao SaaS para 
aplicativos de missão critica por vários motivos, principalmente para: 

» Reduzir a manutenção manual; 

» Aprimorar a experiência do usuário e aumentar a produtividade; 

» Proporcionar maior acesso e confiabilidade; 

» Modernizar e agilizar a TI, incluindo aplicativos, processos e fluxos de trabalho; 

» Redimensionar a infraestrutura. 
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Como a RPA utiliza outras tecnologias cognitivas, como IA, ML e 
aprendizado profundo? 
A RPA é uma tecnologia que está amadurecendo rapidamente e que está se tornando um componente essencial da 
transição para a nuvem e o SaaS em setores primários, como bancos, seguros, manufatura e indústria farmacêutica. 
A RPA é mais do que uma tecnologia de robôs; é uma plataforma que utiliza formas diversas de serviços cognitivos, 
como inteligência artificial e aprendizado de máquina, para automatizar os processos de back-office e front-office de 
forma inteligente, rápida e em larga escala. A RPA é utilizada por pequenas e médias empresas (SMBs), bem como 
por empresas de grande porte. Adicionar IA à RPA significa que a automação pode ser aplicada para a tomada de 
decisões complexas com maior rapidez e precisão. Um dos principais objetivos da migração dos aplicativos 
corporativos para a nuvem e para o SaaS é o de tornar a empresa mais adaptativa. A RPA acrescida da IA possibilita 
que as empresas respondam proativamente às mudanças das condições dos clientes e do mercado. A combinação 
de automação habilitada por IA, RPA e analítica inteligente compõe o DNA da escala. A automação inteligente de 
processos de missão crítica e de alto retorno sobre o investimento pode ajudar as organizações a captarem o 
potencial de novos modelos operacionais. Uma nuvem de automação inteligente é muito mais do que uma única 
solução; ela é uma plataforma RPA em nuvem para aplicar tecnologias cognitivas de maneira abrangente e acessível, 
a fim de acelerar o processo de se tornar uma empresa digital. Cada empresa tem a sua própria jornada rumo a essa 
meta. Uma plataforma RPA oferece a flexibilidade de escolher o serviço certo para as necessidades de uma unidade 
de negócios ou divisão presentemente e rapidamente redimensionar para um modelo mais centralizado, com a 
expansão dos casos de uso da RPA por toda a empresa. Há um forte argumento para o desenvolvimento de um 
roadmap explícito de RPA que permita à empresa pensar grande, começar agora e redimensionar rapidamente. Os 
elementos do caso incluem: 

» Maior capacidade de trabalho por meio da integração de seres humanos e trabalhadores digitais;  

» Custos reduzidos de integração de tecnologia; 

» Maior precisão e qualidade; 

» Menor risco e maior conformidade por meio da execução consistente de processos e de aprimoramentos nos 
relatórios normativos;  

» Facilitação da melhoria contínua de processos com RPA inteligente, para maior eficiência e melhores experiências 
dos clientes. 

Por que uma empresa deve considerar a RPA como um serviço em nuvem, 
além de outras opções de implantação? 
Os serviços baseados em nuvem se tornaram o padrão para a maioria das organizações. Aplicativos, dados e serviços 
devem ser compartilhados por usuários locais, remotos e móveis. O acesso remoto a aplicativos, dados e fluxos de 
trabalho é essencial para o suporte a decisões em tempo real. Quando é fornecida como serviço em nuvem, a RPA 
oferece acesso onipresente a tecnologias de automação que abrangem uma ampla gama de processos empresariais, 
inclusive os de contabilidade e operacionais. A abrangência da tecnologia de nuvem garante que todos os processos 
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destinados à automação não sejam inibidos por acesso limitado e recursos insuficientes. A RPA fornecida como um 
serviço disponibiliza a tecnologia para o maior número de usuários possível dentro de uma organização. Isso significa 
que, praticamente, qualquer indivíduo que possa afetar as melhorias do processo usando a automação pode acessar a 
tecnologia sem ter experiência profunda em robótica. A RPA pode ser implantada mais rapidamente na nuvem porque 
não há necessidade de infraestrutura, manutenção ou testes anteriores. A RPA também pode ser usada para integrar 
processos de missão crítica que abrangem sistemas em nuvem e legados, o que é essencial para uma organização que 
deseja se tornar uma empresa digital. Então, basicamente, as empresas devem se preparar para executar processos de 
alto valor na nuvem, para que alcancem os níveis de agilidade e escalabilidade que as permitam competir com sucesso 
nas economias digitais. A RPA como serviço em nuvem deve ser uma consideração importante para iniciativas de 
migração, modernização e inovação.  

O que uma organização deve procurar em um fornecedor de serviços e 
soluções de RPA? 
Os funcionários passam uma parte significativa de suas horas de trabalho em tarefas repetitivas necessárias, mas de 
menor valor, o que resulta em menor produtividade e satisfação do funcionário. Esse dilema acontece em todos os 
setores, regiões e portes de empresas. Apenas uma pequena porcentagem dos fluxos de trabalho é atualmente 
automatizada. Quanto mais processos manuais são empregados pelas organizações, maior é a probabilidade de haver 
tempos de resposta lentos, usuários frustrados e clientes insatisfeitos. Escolher o parceiro certo de tecnologia RPA é 
vital para alcançar a velocidade e a eficiência por meio da automação necessária para se tornar uma empresa digital 
adaptativa. Deve-se considerar a escolha de um fornecedor de RPA no contexto de imperativos estratégicos mais 
amplos, como a modernização de sistemas e processos, a migração de fluxos de trabalho de aplicativos cruciais aos 
negócios para a nuvem e o alinhamento de processos operacionais com as expectativas variáveis dos clientes. As 
soluções de RPA variam. Algumas dependem de práticas de gravação de desktop para capturar interações do usuário, 
enquanto outras precisam de desenvolvedores para criar robôs para a gestão dos processos empresariais e a 
automação inteligente de processos. Para escolher o fornecedor certo de RPA, as empresas precisam levar em 
consideração os seguintes critérios de decisão:  

» Demonstrar experiência de processos nos setores disponíveis diretamente do fornecedor ou de seu ecossistema  
de parceiros;  

» Fornecer suporte para vários casos de uso, inclusive processos de front-office e back-office; 

» Oferecer RPA totalmente baseada na Web e de nível corporativo que possa ser executada em qualquer dispositivo; 

» Aplicar a RPA para acelerar a migração à nuvem e a integração de sistemas; 

» Oferecer implantações locais, de serviços gerenciados e multinuvem; 

» Ser capaz de redimensionar para executar milhares ou dezenas de milhares de robôs; 

» Oferecer RPA habilitada por IA para tomadas de decisão complexas; 

» Proporcionar um custo total de propriedade (TCO) atraente; 
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» Fornecer casos de uso relevantes e playbooks; 

» Garantir a segurança e a privacidade dos dados. 
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Frank Della Rosa , Diretor de Pesquisa, SaaS e Software em Nuvem 
Frank Della Rosa é o Diretor de Pesquisa da prática de SaaS e Software em Nuvem da IDC. O principal 
foco de pesquisa do Sr. Della Rosa fornece análises, estratégias e orientações profundas para 
provedores de tecnologia e empresas industriais em vários aspectos da nuvem, incluindo estratégia 
de gerenciamento de nuvem híbrida e multinuvem, adoção, preferências de compra e tendências 
por setor vertical. O Sr. Della Rosa também fornece análises sobre adoção de SaaS, maturidade, 
preferências do comprador, modelos de implantação, participações de mercado do fornecedor, 
preferências de compra, previsões de mercado e pesquisa sobre a jornada do comprador rumo ao 
SaaS e à tecnologia de nuvem. 
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Para maiores informações  
Para saber mais sobre a solução Enterprise RPA oferecida em nuvem pela Automation Anywhere, visite 
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