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Para entender a transformação digital é necessário compreender 
que ela é composta por três diferentes estágios.   

Estágios da transformação digital e os cases 
de sucesso

Há algum tempo, o setor de Tecnologia da Informação deixou de 
ser um luxo para as empresas e passou a ser uma área extremamente 
necessária para as tomadas de decisões acertadas e que contribui com 
as estratégias do negócio.   

Quatro dicas para otimizar o orçamento do 
setor de TI da sua empresa

As estratégias de segurança física tradicionalmente se concentram em 
proteger o perímetro, pois o objetivo é impedir que elementos perigosos ou 
intrusos tenham acesso a ambientes internos. Por esta razão, em ambientes 
de grande escala, como aeroportos, rodoviárias, estações de metrô e trem, 
estádios, entre outros locais críticos, a proteção do perímetro exige ainda 
mais atenção e é mais complicada em função das grandes dimensões e do 
surgimento de novas tecnologias, como, por exemplo, os drones.   

Segurança de perímetro é redefinida com 
soluções unificadas e tecnologias emergentes
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A hiperautomação é uma combinação 
de tecnologias e conhecimentos 
usados para automatizar processos 
de trabalho, tornando o modelo do 
negócio ágil para auxiliar gestores a 
tomar decisões precisas e rápidas. 

A implantação desses sistemas ajuda a 
economizar milhares de horas de tra-

balho em operações repetitivas, reduzem 
significativamente os custos e minimizam 
muito as taxas de erro de processos com-
plexos de análises de dados. A hiperauto-
mação também se refere à aplicação de 
tecnologias avançadas, como a Inteligência 
Artificial (IA) e Machine Learning (ML), 
automatizando processos mais complexos 
e potencializando os humanos a enxergar 
mais soluções.

A maturidade da IA e aprendizado de 
máquina, permite adicionar uma camada 
de inteligência a uma série de tecnologias 
já consolidadas na indústria (RPA, Case 
Management), para criar um ecossistema 
de soluções E2E (End-to-end, ou ponta-a-
-ponta), destinado a automatizar processos 
dentro dessas soluções que, até pouco 
tempo necessitavam uma participação 
humana ativa.

Nos próximos anos, os analistas de mer-
cado preveem um grande crescimento da 
hiperautomação ou automação inteligente, 
também chamada de RPA (Robotic Process 
Automation, ou Automação de Processos 
Robóticos, da sigla em inglês).

Segundo o Gartner, ainda em 2022, 65% 
das organizações vão implementar RPAs 
com uma camada de Inteligência Artifi-
cial, incluindo aprendizado de máquina, 
aplicações low code e processamento de 
linguagem natural. 

Além disso, a pesquisa também afirma 
que, até 2024, a combinação dessas tec-
nologias com o redesenho de processos 
terá permitido às organizações reduzir 
seus custos operacionais em 30%. Em um 

Hiperautomação para criar organizações 
mais ágeis e eficientes
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contexto de digitalização acelerada, uma 
empresa eleva seu status em inovação ao 
incluir em sua visão de futuro uma estra-
tégia de automação avançada. Dessa forma 
ela padroniza processos, trabalhando os 
dados de forma mais otimizada e oferece 
uma melhor experiência aos clientes.

É importante destacar que o objetivo da 
hiperautomação não é substituir o trabalho 
das pessoas, mas apoiá-las na melhoria 
de processos. Nenhuma tecnologia pode 
substituir a capacidade do ser humano de 
interpretar informação, aplicar lógica e 
tomar decisões. O propósito da hiperau-
tomação é colocar o conhecimento obtido 
pelo ecossistema tecnológico a serviço das 
pessoas, a fim de melhorar sua capacidade 
de tomada de decisões críticas.

Dessa maneira, as pessoas com conheci-
mento sobre o negócio da empresa podem 
se basear na informação de valor extraída 
pelo ecossistema inteligente, o que dá lugar 
a organizações ágeis, eficientes e capazes 
de utilizar o conhecimento obtido para 
uma tomada de decisões precisa. Graças 
à hiperautomação, as administrações 
públicas conseguem gerir incidentes de 
forma rápida, reduzindo gastos, ajudando 
a melhorar os serviços aos cidadãos. 

Empresas de energia conseguem otimizar 
a proteção de seus ativos e infraestruturas. 

As seguradoras e bancos também se be-
neficiam com reduções significativas nos 
processos de registro e comunicação com 
seus clientes.

Assim, por exemplo, a robotização da 
gestão de incidentes por vulnerabilidades 
de ativos em uma grande operadora de 
telecomunicações permitiu liberar 6.000 
horas de trabalho por ano e obter uma 
taxa de erro de 0%. 

Da mesma forma, uma solução de down-
load massivo para modelos de declaração 
de imposto conseguiu reduzir o tempo de 
operação de 10 minutos para segundos e 
reduzir a taxa de erro em 98%. Outro exem-
plo foi o de uma agência tributária, onde 
trabalhamos na elaboração e aplicação de 
uma estratégia de hiperautomação a fim 
de detectar fraude fiscal. Antes da implan-
tação, os analistas da agência buscavam 
possíveis fraudes cometidas em escrituras, 
contratos, documentos judiciais, faturas e 
outros documentos administrativos.

Usando métodos tradicionais, como busca 
e identificação de padrões, por exemplo, a 
possibilidade de passar irregularidades fis-
cais era elevada, devido ao enorme volume 
de informações a ser verificado manualmen-
te. Depois da solução de hiperautomação ser 
implantada, o sistema analisa todos os do-
cumentos e cerca 57% são separados como 
suspeitos. Esses documentos suspeitos são 
passados aos analistas para comprovação. 
E, em cerca de 80% desses documentos, o 
sistema acertava que estavam cometendo 
alguma ilegalidade fiscal.

Usando as tecnologias certas para cada 
tipo de problema, a hiperautomação ajuda 
os clientes de forma mais rápida, economiza 
tempo, reduz custos nos processos e libera 
as pessoas para tarefas mais estratégicas 
para pensar em novas soluções, mantendo 
a empresa sempre inovadora.

(Fonte: Marcus Luz é Diretor Executivo de 
Tecnologias Digitais da Minsait no Brasil.

Ferrari e o carro criado para só um cliente
A Ferrari apresentou o design do novo SP48 Unica, um modelo 

exclusivo desenvolvido pela empresa de Maranello a pedido 
de um cliente. O veículo, que possui 720 cavalos de potência 
e tem como base o F8 Tributo, faz parte de um programa es-
pecial da marca italiana voltado para consumidores em busca 
de máxima exclusividade. Será o único modelo produzido pela 
Ferrari, deve acelerar de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e atin-
gir uma velocidade máxima de 340 km/h. Entre as novidades 
do superesportivo estão faróis de LED em novo formato, capô 
com duas entradas de ar e até mesmo um para-choque que 
possui um design tridimensional. O preço do especial veículo e 
a identidade do comprador não foram revelados (ANSA).    
Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: Divulgação/Ferrari
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Casos de racismo 
Após cinco casos de racismo di-

recionados a torcedores de clubes 
brasileiros em partidas da Libertado-
res, a Conmebol,  alterou o artigo do 
código disciplinar sobre discrimina-
ção, aumentando as multas impostas 
às equipes cujas torcidas cometerem 
atos de preconceito. A punição mí-
nima foi de US$ 30 mil para US$ 100 
mil (R$ 513 mil). Também poderá 
obrigar o time de torcida infratora 
a atuar sem público ou ter o estádio 
parcialmente fechado (ABr).

News@TI

OAB SP divulga edital para Marketplace de 
Legaltechs

@A Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB 
SP), por meio de sua Comissão de Privacidade e Proteção 

de Dados, torna público o edital de criação do “Marketplace de 
Legaltechs da OAB SP”, para credenciamento de empresas de 
tecnologia, consultorias e legaltechs* interessadas em oferecer 
serviços e soluções inovadoras para o mercado jurídico, com o 
objetivo de fortalecer a advocacia. A implementação dessa plata-
forma digital também visa aprimorar o trabalho – com foco, mas 
sem se limitar – da Jovem Advocacia, com disponibilização de 
descontos e outros benefícios para a utilização das ferramentas, 
serviços e produtos tecnológicos, para fortalecer sua atuação 
profissional. A ficha de intenção para solicitar credenciamento 
na plataforma deverá ser enviada, exclusivamente, por meio 
deste formulário: https://forms.gle/mLswvq8aHsH5j6ga6.     Leia a coluna completa na página 6
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CINCO PASSOS 
PARA FAzER O 
FIELD SERvICE 
DEIXAR DE SER 
REATIvO PARA 

SE TORNAR 
PROATIvO

    Leia na página 4

A Nomad, primeira fintech que permite aos brasileiros a abertura de 
conta corrente e investimentos em um banco norte-americano de forma 
100% digital, anuncia o lançamento da sua plataforma de compra e venda 
de ações e ETFs. Com esta novidade, o usuário poderá negociar papéis 
das principais empresas e fundos das bolsas americanas sem limite míni-
mo de valor, com execução instantânea das ordens de compra e venda. 
Desta forma, ele tem mais flexibilidade para escolher os ativos que mais 
se encaixam no seu perfil.   

Plataforma que facilita a compra individual de ações 
e ETFs no exterior
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