
It´s time to automate

Apresentação RPA



Robotização de Processos - RPA

Robotic Process Automation (RPA) é uma 

tecnologia para automatizar processos de 

negócios. É uma força de trabalho de robôs 

(software) que imita o comportamento 

humano para realizar tarefas rotineiras de 

uma organização.



Algumas atividades com RPA

• Receber, filtrar, redigir e enviar e-mails personalizados.

• Acessar sites, fazer login, preencher e enviar formulários.

• Criar, editar, preencher, calcular e salvar planilhas.

• Aplicar fórmulas e gerar gráficos e relatórios.

• Criar, editar, preencher e salvar documentos.

• Abrir janelas e executar aplicações locais, web e Citrix.

• Realizar autenticação segura do Windows ou dos usuários.

• Acionar menus, formulários e realizar consultas em aplicações.

• Executar comandos e acionar DLL e APIs.

• Conectar a banco de dados, executar SQL, extrair e salvar dados.



Porquê adotar RPA?

• 70% das organizações dizem que o RPA libera os colaboradores da rotina 

e os ajuda a se concentrar em tarefas mais estratégicas e criativas.

• 80% de aumento da eficiência dos processo que podem ser 

automatizados com RPA.

• 15 vezes mais rápido do que fazê-lo manualmente. 

• O ROI de 4 a 6 meses com, 5x em media de redução dos custos.

• RPA é principal tendência de TI desde 2018.

Fonte: Gartner 2020



Crescimento do mercado de RPA

Crescimento do mercado de RPA em 
bilhões de dólares, 2016 a 2027.
https://www.grandviewresearch.com/industry-
analysis/robotic-process-automation-rpa-market



Hyperautomação

Hiperautomação é a expansão da automação do RPA para uma combinação 

de tecnologias como AI, Machine Learning, PNL, e muitas outras, que 

permite o ciclo de vida da automação inteligente de ponta a ponta. 

"RPA é a primeira mentalidade em adotar 
automação.  A Hiperautomação é uma 

plataforma completa para inovar 
processos de ponta a ponta"



UiPath, #1 no mundo em RPA

A UiPath é a maior fornecedora de tecnologia RPA avaliada em 10,5 bilhões de dólares com 

presença mundial. Investidores: Accel, CapitalG (Google), KPCB, Sequoia, Credo, Seedcamp e 

Earlybird. 

▪ Mais de 7.500 clientes corporativos.

▪ Mais de 150 clientes de Governos.

▪ Mais de 3.500 funcionários da UiPath.

▪ Crescimento de 500% por ano de Clientes.

www.uipath.com

https://www.uipath.com/
http://www.uipath.com/


UiPath, #1 no mundo em RPA

A Gartner, Inc. nomeou a UiPath como líder no "Quadrante Mágico para 

automação de processos robóticos" em 2019 e 2020, sendo o fornecedor 

com a melhor posição em termos de capacidade de execução.

▪ Nomeada para o CNBC Disruptor 50.

▪ Incluída na Forbes AI 50.

▪ Nomeada uma das empresas de tecnologia de 
crescimento mais rápido nas Américas pela FT Americas.

▪ Classificada como a empresa de crescimento mais rápido 
na América do Norte na lista 2019 Fast 500 da Deloitte.



Clientes UiPath



Plataforma UiPath

Aberto - Permite que você faça mais com RPA por meio de componentes seguros e confiáveis - Modelos 
de aprendizado de máquina, atividades personalizadas e muito mais para seus processos de negócios.

Inteligente (AI) - Nossos robôs estão aprendendo novas habilidades de IA para automatizar mais. Use 
habilidades de IA prontas para usar, obtenha habilidades de IA especializadas do ecossistema ou você 
pode integrar suas próprias habilidades de IA. 

Escalável - RPA em escala empresarial - Implante e gerencie qualquer variedade e número de 
processos, do front-office ao back-office, independentemente da complexidade.

Rápido - Desenvolvimento e entrega rápido. 88% das implantações UiPath terminam em 6 meses. 
UiPath oferece suporte de implementação mundial e treinamento certificado.

Seguro - Com a confiança de mais de 60 agências governamentais e milhares de empresas comerciais, a 
plataforma UiPath inclui os recursos de segurança e auditoria certificados mundialmente como: ISO 
27001:2013, SOX, PCI-DSS, GDPR, HIPAA, NIST.



Plataforma UiPath

“Amada pelos usuários, valorizada pelas empresas, confiável pela TI”

Jornada RPA Soluções da Plataforma UiPath



Plataforma UiPath

On-Premises Private Cloud Public Cloud UiPath Cloud

UiPath Studio UiPath Orchestrator



UiPath Automation Hub 

Gerenciar todo o ciclo de vida da automação.

▪ Reunir as ideias de RPA em um só lugar.
▪ Envolva e recompense os colaboradores para criar 

um programa de automação inovador.
▪ Gerencie centralmente seu pipeline de automação.
▪ Use dados para priorizar seu pipeline.

▪ Veja seu mapa de ROI projetado para os 2 anos.
▪ Gere automaticamente documentos para 

desenvolvedores.
▪ Crie um repositório de componentes reutilizáveis.



Ecossistema UiPath

UiPath Forum – Suporte técnico no formato de fórum. Somos a maior comunidade de do 
mundo com mais de 300 mil participantes. https://forum.uipath.com

UiPath Community – a maior rede online de profissionais RPA. 3.000+ Analistas de 
Negócios, 23.000+ Desenvolvedores RPA, 1.400+ Consultor de Serviços, 1.100+ 
Desenvolvedores de Negócios. https://connect.uipath.com/community

UiPath Go! – Nosso Market Place – Aceleradores para desenvolvimento que são mantidos 
com o apoio da maior comunidade de profissionais de RPA do mundo com ativos para 
acelerar resultados de automação. https://connect.uipath.com/marketplace/components 

Uipath Academy – Nossa plataforma de treinamentos para conceito, estratégia e produtos. 
Com uma trilha técnica e uma para negócios. https://academy.uipath.com/

Casos de Uso por Indústria – Construímos site um com casos de uso por indústria onde 
nossa solução de RPA esta ajudando clientes em seu sucesso. Apenas para terem algumas 
referências globais, escolherem a UiPath. https://www.uipath.com/solutions/industry 

https://forum.uipath.com/


Drasi - Master Partner UiPath

Conectamos Pessoas e Organizações com a Nova Economia do Século 21.

Nossos Serviços:

▪ Consultoria para a Jornada de Transformação de RPA.

▪ Implementação do COE, Centro de Excelência de RPA.

▪ Desenvolvimento de Projetos de Automação Robótica - RPA. 

▪ Treinamentos de RPA.

▪ Vendas de Licenças UiPath. U I P A T H  M A S T E R  P A R T N E R

Nossa equipe é formada por Consultores de Processos e Projetos, 
Arquitetos de Soluções e desenvolvedores certificados pela UiPath. 



Alguns Clientes Drasi - UiPath



Cliente: Dia a Dia Atacadão

Desde o segundo semestre de 2019, o Dia a Dia adotou a automação 

robótica em seus processos de negócio e os resultados são significativos. 

Um bom exemplo foi a automação do processo de fechamento de caixa, 

um único robô realiza diariamente o fechamento de mais de 400 caixas 

das 13 unidade. O robô extrai as informações das transações de várias 

fontes e realiza o fechamento dos caixas no sistema de gestão da 

empresa, em poucas horas e sem erros. 

Segundo Gerardo Carvalho, Diretor de TI do Atacadão Dia a Dia, relata 

que a automação robótica abre um novo universo de possibilidades com 

os processos executados bem mais rápidos e assertivos comparados aos 

processos manuais. Nosso negócio é muito dinâmico e adotamos RPA 

para é tornar nossos processos mais eficientes, economizando tempo e 

dinheiro em atividades estratégicas do Dia a Dia.

Gerardo Carvalho
Diretor de TI 

Atacadão Dia a Dia



Cliente: Flávio’s Calçados

Com 41 anos de história no mercado, a Flávio’s Calçados é uma das 

grandes redes varejistas de calçados do Brasil líder no estado de Goiás 

no segmento calçadista, com 22 lojas.

Nossa experiência foi muito boa com RPA, tínhamos um processo de 

cadastro de pedido muito lento e complicado para ser executado por 

pessoas. Quando implantamos o RPA, surgiram vários desafios que a 

cada passo do processo fomos adequando o projeto para que ele 

correspondesse da melhor forma. Para comparação de números, uma 

ordem de compra, com 100 itens, demorávamos até 4 horas de 

trabalho para fazer todo o processo, reduzimos esse tempo para 30min 

com a automação robótica, e em alguns casos menos disso. Então 

ganhamos qualidade no cadastro, e por consequência, uma redução de 

custos dentro do processo. 

Joaby Costa, 
Analista de Planejamento 

Flávio’s Calçados



Alguns Processos para RPA

Financeiro / Fiscal / Contábil
• Fechamento de Caixa.
• Conciliação Fiscal.
• Conciliação Contábil.
• Conciliação Financeira.
• Cadastro de Produtos.
• Pagamento de Fornecedores.
• Consultas de certidões.
• Conferência de tributação das NF.

Comercial / Crédito
• Cadastro de Clientes.
• Consulta de crédito para Clientes.
• Cadastro e aprovação de pedidos.
• Gerenciamento Comercial das Vendas.

RH / DP
• Admissão / demissão
• Fechamento de folha
• Consulta de certidões

Compras
• Emissão dos pedidos de compra.
• Cadastro de Fornecedores.
• Seleção de melhores ofertas.

TI
• Liberar / Bloquear Colaboradores
• Executar solicitações de suporte



Projetos de RPA

Ciclo de Vidas de 
Desenvolvimento dos 
Projeto de RPA com 
Metodologia Scrum



Jornada de RPA

200 mil

50 mil

Custo dos Processos              Investimento em RPA

Exemplo de um modelo real de redução de custos dos processos com implementação de 10 processos 
automatizados em um ano.



Exemplos de Projetos de RPA

Segue o acesso para dois vídeos de processos automatizados com RPA 

desenvolvidos pela Drasi, como caráter de ilustração:

• Processo de automação de contratos: 
https://drive.google.com/file/d/1rVFx9EmuK0i-egX3nck1jyjJl83mVojz/view

• Processo de Ordem de Produção de Alimentos: 
https://drive.google.com/file/d/1EilIhl9XEfgB6XKHfGuUcQ1FH33chndN/view?usp=sharing



Sergio Calura

62 991130833

calura@drasi.com.brU I P A T H  M A S T E R  P A R T N E R

Estamos prontos para te atender


