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A AUTOMATION ANYWHERE APRESENTA:

      PREVISÕES PARA O 
MERCADO DE RPA EM 2019

Um e-book para profissionais de negócios 
interessados em aumentar consideravelmente 
a produtividade organizacional com 
a automação.

Go be great.

®
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VISÃO GERAL EXECUTIVA 

Um artigo recente da Forbes chamou a automação 
robótica de processos (RPA) de “uma porta de 
entrada para a inteligência artificial (IA)”.I Em outras 
palavras, a RPA oferece às organizações uma 
oportunidade simples no mundo da IA e muitos 
outros benefícios. É só um gostinho da IA.

O artigo inclui diversas previsões.

Com a RPA, as empresas conseguem automatizar 
vários processos que não eram possíveis antes, 
desde tarefas repetitivas, como recortar e colar 
dados do cliente de um sistema de CRM para um 
sistema de ERP de back office, até bots de software 
não assistidos que tomam decisões inteligentes com 
base em uma lógica predefinida.

Com esses avanços, aumenta o uso da RPA e surge 
o potencial de um crescimento de três digítos.

Está claro que a RPA está em um ponto decisivo. 
Ela vai continuar crescendo? Em caso positivo, em 
que caminho? Quais são as próximas inovações?

Este e-book fornecerá insights da Automation 
Anywhere sobre o futuro, com sete previsões para 
2019. Elas são relacionadas ao crescimento do 
mercado, inovações da tecnologia, melhorias na 
plataforma e novos casos de uso para a RPA. 2
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PREVISÃO 1:
O MERCADO DE RPA CRESCERÁ BASTANTE EM 2019  
(MAIS UMA VEZ)

Como as organizações automatizam cada vez mais os 
processos de negócios, o mercado de RPA continuará 
crescendo bastante. Nos últimos anos, houve um crescimento 
superior a 100% na RPA, e essa tendência continuará em 2019.

3

Os analistas da indústria que trabalham na Forrester 
projetaram que o mercado de RPA cresceria 109% de 
2017 para 2018 e alcançaria US$ 1,7 bilhão de receita 
em 2019II, chegando a um valor de mercado de US$ 
2,9 bilhões em 2021.III 

A RPA terá um impacto sobre os funcionários, 
que farão parte de uma força de trabalho digital 
inteligente, uma combinação de trabalhadores 
humanos e robôs.

Na verdade, esse tipo de automação criará novos 
empregos, como mestres de bots e especialistas em 
operações, que gerenciam o desempenho dos bots. 
Até o fim de 2019, teremos uma taxa de geração de 
empregos 3% maior do que atualmente.IV

Você aproveitará os benefícios da RPA em 2019?

Para saber mais, teste a avaliação gratuita 
da Automation Anywhere hoje mesmo.
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PREVISÃO 2:
OS SETORES DE SERVIÇOS FINANCEIROS, BANCÁRIOS E DE 
SEGUROS (BFSI) SERÃO OS QUE MAIS USARÃO A RPA, MAS 
NOVAS “ESTRELAS” APARECERÃO

A adoção da RPA sempre foi maior em setores 
onde os dados precisam ser inseridos manualmente 
para contratos e outros formulários. Esses setores 
são compostos por serviços financeiros, bancários 
e de seguros, coletivamente chamados de BFSI. 
Na perspectiva do mercado de RPA, o BFSI está 
no topo. V 

Essa posição de liderança será apoiada por uma nova 
diretriz de contabilidade de GAAP chamada ASC 606, 
que será um fator importante para o uso da automação 
no setor financeiro. Em 2019, todas as empresas 
precisam obedecer às regras de reconhecimento 
de receita da ASC 606. Um padrão semelhante está 
sendo utilizado pela IFRS, uma empresa com a mesma 
função da GAAP, mas que opera na União Europeia. As 
empresas privadas não são obrigadas a seguir os padrões 
da GAAP, mas muitas fazem isso para aderir às práticas 
recomendadas e incentivar o investimento externo. 

Outros setores que crescem bastante incluem saúde, 
telecomunicações e tecnologia da informação.

2019 é o ano em que a automação ajudará você 
a ser líder no seu setor?

Saiba mais sobre como empresas como a sua estão 
aproveitando os benefícios da RPA.
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PREVISÃO 3:
A RPA ASSISTIDA CRESCERÁ

Os bots de RPA podem trabalhar de maneira “assistida” e “não assistida”. Geralmente usados em operações 
de front office, os bots não assistidos são úteis quando o processo completo não pode ser automatizado. 
Os processos de RPA que não exigem participação humana são chamados de “não assistidos”. Nem todas 
as soluções de RPA conseguem usar a automatização assistida e não assistida.

A RPA assistida tem um amadurecimento de adoção maior 
e uma base instalada superior em termos de volumes de 
licença. Atualmente, mais de metade de todos os processos 
de RPA (cerca de 57%) são assistidos. A RPA não assistida 
representa os outros 43% (33% físicos e 10% com base 
em nuvem). VI A nuvem agora é menos exigente, tornando 
a RPA mais acessível para pequenas e médias empresas. 

Assistida:

Não assistida:

na infraestrutura local

dos processos de RPA

com base em nuvem

57%

33% 10%

A Gartner prevê que até 2022, 
20% dos processos de RPA 
serão baseados em nuvem.I

Saiba mais sobre como criar bots de RPA 
não assistidos e aumente consideravelmente 
a produtividade e a eficiência da sua empresa. 
Clique aqui para obter mais informações.
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PREVISÃO 4: 
A RPA SE TORNARÁ MAIS 
INTELIGENTE

A RPA foi criada para automatizar tarefas repetitivas, 
como a mineração de textos de formulários médicos 
e de seguro, faturas, ordens de compra e e-mails. 
Os primeiros formulários de RPA se concentravam 
em processos “simples”: precisavam ter menos de 
cinco decisões, menos de 500 cliques e menos de 
cinco apps acessados.

No entanto, com o amadurecimento do mercado 
de RPA, ele se tornou mais sofisticado. Os recursos 
dos produtos de RPA estão ficando mais inteligentes 
e, como resultado, eles conseguem tomar decisões 
mais complexas com base no treinamento humano. 
Esse é um fator importante para o crescimento 
rápido dos sistemas de RPA não assistida. 
Os principais recursos cognitivos, como aprendizado 
de máquina, OCR e análise, participarão cada vez 
mais da implementação da RPA. 

A Forrester prevê:

Em 2019 e nos próximos 
anos, a RPA será incorporada 
à IA e se tornará mais 
perceptiva. Ela entenderá 
metas de processos 
e conseguirá lidar com 
mais decisões, como os 
casos de exceção atuais.VII
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Uma evidência disso é a automação inteligente nas 
centrais de serviços. Até o fim de 2019, a automação 
eliminará 20% de todas as interações nas centrais de 
serviços, com uma combinação de sistemas cognitivos, 
RPA e diversas tecnologias de bate-papo com bots.VIII

Prevemos que a automação inteligente da RPA terá 
um impacto semelhante em outros setores, como 
o contábil, financeiro, de mídia e entretenimento 
e muitos outros.

Central de serviços RPA

Automatização de solicitações 
comuns e repetitivas da 
central de serviços

Maior satisfação 
do cliente

Infelizmente, nem todas as empresas estão no 
caminho da automação inteligente. Um estudo 
divulgado na conferência World of Watson de 2016 
entrevistou 600 tomadores de decisões cognitivas 
e descobriu que menos de 10% tinham desenvolvido 
um roteiro cognitivo.IX

Você fará parte do grupo inteligente e seguirá 
pelo caminho cognitivo em 2019?

Saiba mais sobre a automação cognitiva.
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PREVISÃO 5: 
O PREÇO DA RPA DIMINUIRÁ

Prevemos que os preços diminuirão devido a vários fatores:

O preço das assinaturas tem crescido bastante, 
principalmente os preços por robô e com base em 
licença. Evidências disso são os contratos recentes 
da Automation Anywhere com os quatro maiores 
provedores de nuvem: AWS, Azure, Google Cloud 
e IBM. (link)

Mais ofertas de assinaturas 
com base em nuvem

Maior pressão da concorrência 
devido aos novos clientes 

e maior número de integradores 
de sistemas

Além disso, como a RPA oferecerá 
suporte a mais trabalhadores 
digitais, o ROI aumentará, e o 

preço médio por cliente diminuirá

Novas adições ao mercado de RPA, incluindo 
fornecedores de software e integradores de sistemas, 
também serão um fator para essa diminuição. A Gartner 
prevê que, em 2019, as organizações perceberão reduções 
no preço de ferramentas genéricas de RPA devido 
à aquisição de vários clientes novos.X Isso é uma prova de 
que a tecnologia de RPA é um fator muito importante no 
mercado da força de trabalho de automação inteligente.

Você aproveitará essa tendência de preços menores 
e ROI mais alto em 2019?
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PREVISÃO 6: 
A SEGURANÇA SERÁ 
UM FATOR MAIOR NAS 
IMPLANTAÇÕES DA RPA

Algumas pessoas temem que os bots de software 
se rebelem e ataquem os sistemas de TI e os 
aplicativos. Na teoria, isso não é impossível, 
mas um caso parecido com a Skynet 
dificilmente se tornará verdade. As empresas 
podem ter segurança por meio da aplicação 
do gerenciamento de direitos digitais (DRM). 
Com esse recurso, os bots terão uma identidade 
distinta, assim como uma pessoa. Eles também 
terão integridade, ou seja, você saberá que o bot 
não é um invasor.

Seu sistema de RPA tem segurança multicamada? 
Em caso negativo, leia as práticas recomendadas 
de segurança.
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PREVISÃO 7:
O FUTURO DO TRABALHO MUDARÁ DRASTICAMENTE COM O 
SURGIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DIGITAL INTELIGENTE

Em 2025, de acordo com o novo relatório 
da KPMG nos EUA, 32% dos líderes do setor 
esperam aumentar o investimento na RPA 
em 20% ou mais, sendo que quase dois terços 
dos entrevistados planejam implementá-la 
completamente dentro de três anos.

O setor da RPA passará por uma mudança. 
Diversos trabalhadores digitais assumirão funções 
de negócios exigentes, repetitivas e em grande 
volume, permitindo que os funcionários humanos 
se concentram em atividades que exijam 
cognição humana.

A implantação do trabalhador digital será muito 
simples. Alguns exemplos disso estão disponíveis 
na Bot Store, onde os clientes podem comprar bots 
prontos para automatizar várias tarefas repetitivas.

Para ajudar clientes e usuários comuns a tirar 
máximo proveito desses produtos novos e existentes, 
as ofertas do currículo on-line revolucionário da 
Automation Anywhere University continuarão 
crescendo.

2019 não é o ano perfeito para participar da 
revolução da Força de trabalho digital inteligente?

Dica: acesse www.automationanywhere.com 
para começar.
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