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#1 do Gartner entre as 10 Principais Tendências
Estratégicas de Tecnologia para 2020: hyperautomation

RPA

AI skills
(NLP, Computer Vision, Intelligent 

Optical Recognition)

Machine 

learning

Fluxos de Trabalho

Prolongados

Process  Mining (PM) Integrações Nativas Análise Avançada

Fonte: “Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2020,” 21 de outubro de 2019. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/"

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/
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#1 do Gartner entre as 10 Principais Tendências
Estratégicas de Tecnologia para 2020: hyperautomation

RPARPA

Machine 

learning

Fluxos de trabalho

prolongados

Process Mining (PM) Integrações Nativas Análise Avançada

AI skills
(NLP, Computer Vision, 

Intelligent Optical Recognition)

Fonte: “Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2020,” 21 de outubro de 2019. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/"

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/


4

Você está preparado para a hyperautomation com a 
Plataforma UiPath

Plan

Descubra o que 

automatizar através

do process mining 

movido por AI

Desenvolvedores

profissionais, 

desenvolvedores

cidadãos e 

colaboradores criam

automações

Implante as 

automações em escala

e as gerencie com 

segurança, de qualquer

lugar

Os robôs trabalham

com suas aplicações e 

com o seu pessoal

para executar as 

automações

As pessoas e os

robôs trabalham

juntos para 

automatizar

processos completos

A análise integrada

fornece informações

detalhadas sobre as 

métricas dos 

negócios, não apenas

as métricas dos robôs

Descubra
Construa Gerencie Execute Envolva Mensure
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Descubra
Construa Gerencie Execute Envolva Mensure
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Como a plataforma de automação da UiPath gera valor ao
negócio

Automatize 

processos mais

avançados
com o arraste e solte

usando AI

Descubra e gerencie

cada oportunidade de 

automação
com total transparência e 

controle

Viabilize a 

automação por toda

a empresa
empoderando todos a 

automatizar

Demonstre o valor e 

o 

ROI 
de suas automações



Como saber o que 

automatizar?
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Utilize a AI para analisar como as pessoas realizam suas
atividades através do UiPath Task Mining

(antigo Explorer Enterprise)
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Use a AI para analisar sistemas de back-end e logs de 
aplicações com o UiPath Process Mining

(antigo ProcessGold)
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Centralize suas iniciativas de automação com o UiPath
Automation Hub

(antigo Connect Enterprise hub)

Todos podem
sugerir
automações...
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Centralize suas iniciativas de automação com o UiPath
Automation Hub

(antigo Connect Enterprise hub)

Adicione a uma
biblioteca de 
ideias e forme
uma fila...
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Centralize suas iniciativas de automação com o UiPath
Automation Hub

Task Capture Repositório de Documentos Galeria de Componentes

Análise do ROI 

Gestão de Pipeline

Identificação e Absorção da Automação

Crowdsourcing
Obtenha contribuições de seus colaboradores relacionadas à automação

(antigo Connect Enterprise hub)

... E ofereça ao seu
Centro de Excelência
(CoE) uma ferramenta 
poderosa para gerir o 
pipeline de automações



Como viabilizar a 

automação por 

toda a empresa?
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Permita que todos em sua organização desenvolvam e 
usem automações

Desenvolvedores

Cidadãos

Desenvolvedores de 

RPA 
Usuários Comercais

Sempre envolva e 

empodere os

colaboradores para criar

novas formas de 

trabalhar.
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Os Desenvolvedores de RPA montam as automações
visualmente no UiPath Studio
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Os Colaboradores participam como Desenvolvedores
Cidadãos automatizando suas tarefas do Excel e Outlook 
no UiPath Studio X
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Insira os usuários no circuito com o UiPath Action Center 

(antigamente parte dos Apps  UiPath)
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Permita que os especialistas no assunto façam o mapa de 
um processo com o UiPath Task Capture

(antigo Explorer Expert)



Como a AI pode

automatizar

processos mais

avançados?
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Arraste e Solte todas as AI skills nos fluxos de trabalho com 
o AI Fabric

AI 

Fabric

GERENCIE

MELHORE

CONSTRUA
IMPLANTE

Skills prontas para o uso
Fornecidas pela UiPath

Adicione as suas próprias

skills  
Desenvolvidas pela suas Próprias Equipes de 

Ciência de Dados ou Parceiros Técnicos

Conteúdo visual

Documentos

Diálogos

Para a compreensão de...
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Gerencie e otimize sua mão-de-obra robô com o UiPath
Orchestrator

No local

Nuvem Privada

Nuvem Pública

UiPath Cloud 
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Comece a automatizar instantaneamente e simplifique a TI 
com o UiPath Cloud RPA
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Os robôs UiPath executam as automações que você
desenvolveu
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Cabe a você decidir a forma
que seus robôs trabalham

Os robôs podem trabalhar de forma 

independente. Eles irão verificar com 

você caso haja dúvidas ou exceções. 

Denominamos este tipo de automação

de não-atendida.

Os robôs podem trabalhar sob sua

supervisão. Você é quem decide 

quando eles devem parar, começar e 

esperar. Denominamos este tipo de 

automação de atendida.

Ou use ambas, em um modelo híbrido.



Como demonstrar

o valor e o ROI?
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Mensure e analise a performance da automação com o
UiPath Insights
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Torne-se uma empresa

hiperautomatizada

Descubra e gerencie todas as 

oportunidades de automação com 

total transparência e controle

Viabilize a automação por toda a 

empresa

Implante e gerencie a AI de forma 

prática para a sua empresa

Demonstre o valor e o ROI da 

automação
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Da identificação a contrução e mensuração das 
automações, todas em uma plataforma

Plan

Discover what to 

automate with 

process mining 

powered by AI

Professional 

developers, citizen 

developers, and 

employees create 

automations

Securely deploy 

and manage 

automations from 

anywhere, at scale

Robots work with 

your applications 

and your people 

to carry out 

automations

People and robots 

work together to 

automate complete 

processes

Embedded analytics 

give you deep insights 

into business metrics, 

not just robot metrics

Descubra
Construa

Gerencie Execute Envolva Mensure

Task Mining1

Process Mining 

Automation Hub

Task Capture

StudioX

Studio

StudioPro1

Orchestrator

Plataforma em

nuvem (Cloud 

Platform)

AI Fabric

Test Manager1

Robôs atendidos

Robôs não-atendidos

Robôs de IA

Robôs de Teste1

Action Center

Apps1

Chatbots1

Insights

coming soon

1 Visualização Privada ou Em

Breve



Obrigado


