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OpiniãO
Hiperautomação: a chave 
tecnológica para melhoria 

contínua de processos 
das companhias

Já faz algum tempo 
que o cenário 
da indústria 
conversacional está 
consolidado

Só no Brasil, empresas 
atuando neste seg-
mento movimentam 

cerca de 2 trilhões de reais 
em fusões, aquisições e 
investimentos em solu-
ções. Segundo o Panorama 
Bots Brasil de 2020, 76% 
das empresas de chatbots 
sentiram aumento da de-
manda, transacionando um 
esperado de 2,2 bilhões de 
mensagens por mês.

Desde o lançamento do 
WhatsApp Business API, 
o acesso à automação con-
versacional foi muito faci-
litado. Durante o início da 
pandemia, empresas que 
já operavam atendimento 
com bots no WhatsApp 
sentiram muito menos 
fricção com a repentina 
mudança de realidade 
imposta pela crise. Além 
disso, os consumidores 
de todos os segmentos de 
mercado, cada vez mais se 
adaptam a este modelo de 
atendimento.

As companhias vão per-
cebendo que o atendi-
mento por tecnologias 
conversacionais, além de 
reduzir custos em equipes 
de atendimento ao consu-
midor, permite também 
que as marcas tenham 
atendimento disponível, 
o que é uma mão na roda, 
principalmente em um 
período de tantas incerte-
zas com trabalho remoto, 
lockdown, etc. Automação 
é um conceito que muitas 
empresas vêm cortejando 
há anos, mas após a CO-
VID-19, indústrias e com-
panhias dos mais diversos 
setores se viram obrigadas 
a repensar seus processos 
operacionais. 

Um estudo encomen-
dado pela UiPath des-
cobriu que quase 50% 
das empresas do mundo 
estão procurando adotar 
a automação de processos 
robóticos (RPA) como 
resultado direto da pan-
demia. Mas o RPA é ape-
nas uma peça do quebra-
-cabeça da automação. 
Em 2020 o Gartner citou 
a "Hiperautomação" como 
uma das nove principais 
tendências para 2021. O 
conceito foi explorado 
também pela Forrester e 
pelo IDC, com os nomes 
"automação de processo 
digital" e "automação de 
processo inteligente", 
respectivamente.

A IA vem ano após ano 
resolvendo diversos pro-
blemas do mundo real, 
principalmente aqueles 
que chegam à mesa dos 
CEOs. A automação de 
conversas é uma excelen-
te alternativa para reduzir 
custos fixos e aumentar o 
índice de resolução de 
problemas nos atendi-

mentos ao consumidor, 
mas há diversas outras 
aplicações práticas que 
utilizam o conceito da hi-
perautomação para levar 
soluções ágeis e eficazes 
aos gestores.

O investimento na área 
de detecção de fraudes por 
meio de Inteligência Arti-
ficial, por exemplo, cresce 
a cada ano, pois pode sig-
nificar uma economia de 
bilhões ao ano. 

Empresas que fazem uso 
do aprendizado de máquina 
para detectar e impedir 
fraudes garantem van-
tagens como redução de 
riscos financeiros, identifi-
cação prévia de atos ilícitos, 
independente da origem 
dos mesmos e garantem 
maior controle de dados, o 
que é fundamental quando 
pensamos que as leis de 
proteção de dados podem 
aplicar multas pesadíssi-
mas às companhias que não 
assegurarem a integridade 
dos dados, principalmente 
dos seus clientes.

Outra aplicação apropria-
da da Inteligência Artificial 
está na geração de leads. A 
ferramenta pode ser ativa-
da para ser o primeiro con-
tato de uma pessoa com a 
empresa para tirar dúvidas, 
fazer simulações de orça-
mento e colher os dados do 
cliente. Dessa forma, o time 
de vendas terá um processo 
automatizado de coleta de 
informações necessárias 
para a efetivação da venda.

O setor de recursos hu-
manos também pode se 
beneficiar de soluções de 
automação. Os profissio-
nais de RH têm diversas 
funções e uma importân-
cia ímpar no dia a dia das 
empresas. Através de um 
sistema configurado para 
responder dúvidas dos 
colaboradores sobre fé-
rias coletivas, política de 
banco de horas durante o 
home office, entre outras, o 
tempo de espera por estas 
respostas será reduzido 
a quase zero, enquanto o 
time de RH poderá focar 
em outras demandas.

Segundo o Gartner, “or-
ganizações que não foca-
rem em eficiência, eficácia 
e agilidade nos negócios 
ficarão para trás”. A Hi-
perautomação lida com a 
aplicação de tecnologias 
avançadas, incluindo Inte-
ligência Artificial e Machine 
Learning, RPA (Robotic 
Process Automation), para 
a automatização de tarefas 
repetitivas. Com a rápida 
evolução da inteligência ar-
tificial, estamos vendo seus 
benefícios se espalharem 
por vários setores.

A IA é a próxima etapa 
para a maioria dos modelos 
de negócio e um fator chave 
para a consolidação do con-
ceito de Hiperautomação 
nas companhias para que 
possam melhorar continu-
amente seus processos.

(*) - É CEO da Nama 
(https://www.nama.ai/).

Rodrigo Scotti (*)
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os times de BizDevOps poderão dispor de mais tempo para inovar e 
acelerar a transformação digital de suas organizações. Ao combinar a 
observabilidade automática e inteligente da Dynatrace® com os recur-
sos de automação intuitiva da plataforma- ServiceNow, os clientes e 
canais parceiros podem otimizar suas jornadas em direção a operações 
autônomas em Nuvem (www.dynatrace.com).

Microcity é líder brasileira no mercado 
de PC as a Service

@Com o pioneirismo e a busca por inovação correndo em seu 
DNA, a Microcity, primeira empresa 100% brasileira focada em 

serviços de locação de ativos de TI, como computadores, notebooks, 
dispositivos móveis e datacenters, foi apontada pelo IDC, uma das 
maiores empresas de pesquisa de mercado do mundo, no estudo IDC 
Brazil PCaaS H22020, como líder nacional no mercado de PC as a 
Service (PCaaS), prática em plena expansão em todo o mundo, de 
acordo com o próprio IDC, que abrange a entrega de equipamentos 
de infraestrutura de TI com todo suporte necessário para o ambiente 
empresarial no modelo de aluguel. De acordo com o levantamento do 
IDC, realizado em 2020 comparando o mercado nacional de TI com 
2019, a Microcity aumentou seu Market share em PCaaS de 17% para 
21%, em um ano marcado pelo início da pandemia do Coronavírus. O 
instituto de pesquisa coloca o PCaaS como uma das grandes tendências 
do mercado mundial, e prevê que cerca de 19%¹ das empresas ao redor 
do globo adotem o modelo até 2022 (https://www.microcity.com.br/).

TD Talks Tech Data anuncia parceria com a 
Lecom, um dos maiores players nacionais de BPM

@Hoje, a partir das 11h00, a Tech Data apresenta para o mercado 
em evento online, a parceria firmada com a Lecom, uma das lí-

deres nacionais no segmento de Business Process Management, com 
25 anos de presença no mercado. Com esse acordo, a Tech Data está 
ampliando sua oferta com a plataforma da Lecom Tecnologia, que 
promove a Automação Inteligente de Processos, permitindo a criação 
de fluxos de processo que integram pessoas, sistemas legados e robôs 
em um ambiente capaz de unir as áreas de negócio e de tecnologia. 
As inscrições para o evento de lançamento da parceria Tech Data e 
Lecom podem ser feitas no link https://techdata.zoom.us/webinar/
register/WN_U8bxRN2CQJO7mn9GOzHIlw

Dynatrace e ServiceNow fortalecem parceria

@A Dynatrace, líder mundial em inteligência de software, anuncia 
novos recursos para a integração bidirecional e automática entre 

sua Plataforma de Inteligência de Software e a ServiceNow®. Com 
topologia precisa e mapeamento de serviços para os ambientes dinâ-
micos de múltiplas Nuvens (multicloud), os clientes que utilizam a 
combinação entre as plataformas, agora podem aumentar a eficiência 
de suas equipes por meio de ferramentas de automação inteligente, e 
reduzir riscos de anomalias, com a solução de identificação preditiva e 
de remediação automática de problemas da ServiceNow. Dessa forma, 

Carência de profissionais de 
TI não é novidade

Em um grupo que discutia informes dando conta de que até 2024 estarão faltando cerca de 420 mil profissionais 
de Tecnologia da Informação no Brasil, um dos participantes da discussão relembrou fatos acontecidos em 1968.

Vivaldo José Breternitz (*) 
João Guilherme Rodrigues (**)

Naquela ocasião, essa pessoa, 
ainda estudante, e que acabara 
de assumir a área de Recru-

tamento e Seleção de uma grande 
empresa multinacional de autopeças, 
situada no interior do estado de São 
Paulo, foi convocada a participar de 
uma reunião. Nela, foi informada que 
a empresa   adquirira um computador 
IBM /360, modelo 30, que seria insta-
lado em 6 meses e lhe foi apresentado 
o novo “Gerente do Computador”, um 
alemão que não falava português, ape-
nas um pouco de espanhol e que disse 
ser necessária a contratação de  sete 
programadores que conhecessem as 
linguagens RPG, Assembler e Cobol.  

Seguindo os padrões da época, a em-
presa publicou anúncios nos grandes 
jornais, mas os poucos candidatos que 
apareciam não eram aprovados pelo ale-
mão, por não terem os conhecimentos 
necessários. 

Pressionada pelo prazo, a empresa 
procurou a IBM, que disse acreditar 
que dificilmente se conseguiria esses 
profissionais no mercado, pois a de-
manda era grande e, para complicar, a 
empresa estava localizada em local de 
difícil acesso. 

A recomendação era convidar funcio-
nários da empresa a se submeterem a 

Freepik

um teste de aptidão e serem treinados, 
utilizando “instrução programada”, uma 
aplicação educacional dos conceitos 
desenvolvidos pelo psicólogo   Skinner e 
que consiste em dividir o assunto a ser 
ensinado em   pequenos segmentos lo-
gicamente encadeados, que o estudante 
lê, sendo logo em seguida questionado 
a respeito e, também imediatamente, 
recebendo feedback.  

Esse método, hoje abominado por 
muitos educadores, era muito eficiente 
e utilizado pela IBM para treinar seus 
próprios profissionais e de clientes, já que 
não existiam cursos superiores na área. 

Assim foi feito e a ideia funcionou 
perfeitamente, atendendo às neces-
sidade da empresa e prestigiando a 
“prata da casa”.

Como se vê, de há muito que essa é 
uma área com inúmeras oportunidades 
e em que as empresas tem dificuldades 
para encontrar talentos. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

(**) É Mestre em Educação pela Universidade São 
Francisco, é consultor na área 

de Recursos Humanos.

Terminado o ano de 2020 e agora com 
mais condições de avaliarmos alguns dos 
impactos da pandemia da Covid-19, dados 
recentes nos confirmam a aceleração que a 
pandemia causou em relação a alguns dos 
movimentos que já estavam em curso na 
indústria de meios de pagamentos.

Considerando especificamente o mercado 
brasileiro, o relatório mais recente disponibili-
zado pela Associação Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito e Serviços (ABECs) nos 
mostra que as compras remotas com cartões, 
envolvendo crédito, débito e pré-pagos subiram 
mais de 30%. Já os pagamentos por aproxi-
mação, segundo o mesmo relatório, cresceu 
durante 2020 o expressivo número de 469,6%, 
chegando a movimentar R$ 41 bilhões. 

Se observarmos que os maiores riscos de 
contágio estão relacionados em estarmos 
expostos ao contato físico, estes números 
atestam o crescimento pela procura e a 
utilização de alternativas de pagamento 
que minimizam o contato físico (contac-
tless) que, além de reduzirem a exposição 
às possibilidades de contaminação, trazem 
mais agilidade à experiência de compra sem 
abrir mão da segurança.

Pandemia antecipa urgência do uso de 
tecnologias sem contato para pagamentos

A adoção de pagamentos por aproximação 
através de dispositivos representa também 
uma nova oportunidade para bancos, vare-
jistas e outros constituintes do ecossistema 
de meios de pagamento alavancarem seus 
processos de transformação digital, ofere-
cendo aos seus consumidores formas mais 
convenientes e ainda sim, muito seguras 
de realizar pagamentos. 

Para essas entidades, existem plata-
formas de pagamento digitais completas 
que garantem essa segurança através por 
exemplo do uso de tokens, que permitem 
que as informações originais do cartão, 
sensíveis do ponto de vista de segurança, 
sejam substituídas por um identificador 
único do cartão.  Neste processo, seja a 
carteira digital que recebe o token a partir 
de um emissor, seja o comércio, nenhum 
dos dois realizam nenhum tipo de armaze-
namento das informações do cartão "real" e 
sim, somente da sua representação (token).

(Fonte: Eduardo Cunha é CEO da HST (https://
www.hst.com.br/), empresa líder em tecnologia de 

informação para o ecossistema de pagamentos. 
São clientes da HST seis dos mais importantes 

bancos brasileiros, quatro dos dez maiores 
bancos da América Latina e algumas das 

principais varejistas do subcontinente, como 
Pernambucanas, Riachuelo e Carrefour).

Entre as alternativas para pagamentos 
contactless, temos desde os cartões físicos 
dotados da capacidade de pagamento por 
aproximação (NFC), digital wallets (carteiras 
digitais) em smartphones e até mesmo weara-
bles (como relógios e pulseiras fitness). Para 
corroborar o uso destas novas alternativas, 
segundo pesquisa realizada pela Mastercard, 
69% dos brasileiros entrevistados se disseram 
incentivados pela pandemia a usar tecnologias 
sem contato através de distintos dispositivos.  

Olhando para o cenário global, o relatório 
CCS Insights 2019 Wearables Forecast estima 
que o mercado de tecnologias wearables atinja 
260 milhões de unidades até 2023 e acredita-se 
que mais de 78% dos terminais de venda do 
planeta terão capacidade para realizar paga-
mentos por aproximação até o final de 2022.

Além de diminuir o risco de contaminação, 
os pagamentos por aproximação também são 
capazes de trazer uma nova experiência de 
compra, provendo mais rapidez e conveni-
ência (um só ato e o pagamento está feito), 
tornando a jornada de compra do cliente mais 
fluída e permitindo que ele deixe a carteira em 
casa (desde que ele não esqueça seu gadget 
preferido para fazer suas compras).


