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Desafios na Implementação de RPA – Robotic Process Automation 
Uma Abordagem Exploratória em Instituição Financeira 

 

Frederico Matsushita 

  

Resumo 
Na atualidade, as empresas contam com uma nova ferramenta tecnológica, o RPA 

(Robotic Process Automation). Tal ferramenta é responsável pela realização de 

atividades até então consideradas maçantes para o ser humano, como por exemplo: 

a atualização de planilhas, execução de cálculos extensos, checagem de e-mails, 

entre outras. Através do uso do RPA, o papel do ser humano passa a ser direcionado 

para atividades que agregam maior valor econômico para a organização, permitindo 

uma maior proximidade desta com as reais necessidades de seus clientes e visando 

a conquista e ampliação de novos mercados. Contudo, a implementação de tal 

ferramenta pode encontrar inúmeras barreiras, como o custo de implantação e a 

dificuldade de alguns usuários para interagirem com esta inovação tecnológica. Para 

tanto, o presente trabalho sugere explorar os fatores suportados em quatro pilares, 

Cliente, Organização, Tecnologia e Produto, conforme a literatura e assim entender 

como estes fatores podem impactam a condução de projetos para a transformação 

digital das empresas. 

 

Palavras Chaves: Automação, Robotic Process Automation, RPA, Process, Fatores 

Crítico de Sucesso 

 



 
 

Abstract 
At present, companies are relying on a new technological tool, the RPA (Robotic 

Process Automation). This tool is responsible for carrying out activities previously 

considered dull for human beings, such as: updating spreadsheets, performing 

extensive calculations, checking e-mails, and more. Through the use of the RPA, the 

role of the human being starts to be directed to activities that add greater economic 

value to the organization, allowing a closer proximity to the real needs of its clients, 

expanding and developing new markets, the implementation of such a tool may 

encounter some difficulties, such as the cost of implementation and the difficulty of 

some users to interact with this technological innovation. Therefore, this paper tries to 

explore the critical success factors based in the four pillars Client, Organization, 

Technology and Product, according to the literature to understand how these factors 

can affect the project management for digital transformation. 

 

Keywords: Automation, Robotic Process Automation, RPA, Process, Success Critical 

Factors 
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INTRODUÇÃO 

Desde a revolução industrial e com as mudanças no processo fabril a partir das 

inovações implementadas por Henry Ford e tantos outros pioneiros, foram impactados 

os processos produtivos na indústria automobilística e, mais tarde, tais mudanças 

foram extrapoladas para praticamente todos os setores de atividade econômica. 

Dentro deste cenário, as empresas buscam novas formas para melhorar a sua 

eficiência e se tornarem mais competitivas (ROGERS, 2017). 

Recentemente, a partir das discussões sobre a transformação digital (REDDY 

e REINARTZ, 2017), surgiram iniciativas para fazer uso da Tecnologia da Informação 

(TI) de forma estratégica. Este é, aliás, a força impulsionadora do mestrado 

professional de gestão competitiva da EAESP-FGV: “...a tecnologia pode transformar 

e impactar significativamente a produtividade de uma empresa” (EAESP-FGV, 2019). 

Neste contexto, as ferramentas de TI passam a assumir um papel importante para 

simplificar os processos, com o uso de inteligência artificial embarcada buscar a 

automação e alcançar os objetivos de negócios com mais eficiência.  

Uma ferramenta crítica que emerge neste cenário é Robotic Process 

Automation (RPA). Define-se RPA como a automação do processo por meio do uso 

de robôs que imitam as ações que são atualmente realizadas por humanos interagindo 

com os sistemas; tais robôs mimetizam o comportamento dos usuários típicos e 

utilizam a interface destinada ao usuário (ASATIANI e PENTTINEN, 2016). 

A ideia por trás do uso de robôs para automação de processos consiste não 

apenas na redução de custos operacionais, mas atingir a melhor utilização destes 

recursos em atividades com maior valor agregado e ganho de eficiência para a 

organização (WILLCOCKS, LACITY e CRAIG, 2015). O RPA é um passo para a 

digitalização de processos nas empresas e novas formas de aplicação já vem sendo 

exploradas pelo mercado, incluindo por exemplo a automação cognitiva 

(JESUTHASAN E BOUDREAU, 2017). 

Segundo pesquisas recentes (BEERS et al., 2018), os processos de RPA 

vieram originalmente como uma evolução dos processos de BPM (Business 

Processing Management). Estes processos são, com frequência, implantados em 

áreas operacionais; segundo pesquisas do World Economic Forum (MCWATERS e 

GALASKI, 2018), a partir do momento que a eficiência nos processos deixa de ser um 
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diferencial competitivo, as áreas com interface com clientes passam a ter maior 

destaque para realizar negócios e redistribuir melhor a utilização de talentos.  

Segundo pesquisa realizada com executivos de bancos norte-americanos 

(ACCENTURE, 2019), cerca de 45% colocam a integração por processos digitais em 

suas operações como sendo as iniciativas mais críticas nos próximos 3 anos, 

demonstrando a relevância que este assunto possui para os negócios. Nesta mesma 

pesquisa, apenas cerca de 16% dos bancos estão utilizando efetivamente RPA e 63% 

planejam implantar esta tecnologia e com previsão de um aumento de 40% nos gastos 

em transformação digital de suas operações até 2020.  

No Brasil, os processos operacionais que envolvem, por exemplo, o 

processamento de contratos financeiros, atualmente precisam de uma intervenção 

humana na checagem de documentos, inserção de dados dentro de sistemas legados 

e outros processos operacionais mostrando um potencial para automação (TI INSIDE, 

2017). Segundo a FEBRABAN (2019) a implantação de tecnologia baseada em RPA 

se tornou relevante e começou a tomar força nas instituições financeiras do país 

colocando como tendência em 2019, com a proposta de tornar os processos 

automatizados. 

Algumas empresas estão buscando a transformação digital de seus negócios 

conforme observado nas pesquisas citadas anteriormente; iniciativas deste tipo 

precisam ser bem estruturadas e conhecer os fatores críticos de sucesso pode ajudar 

a eliminar barreiras que possam parar o andamento deste plano.  

Este trabalho busca responder quais são os fatores críticos de sucesso que 

podem impactar o projeto de implantação de ferramenta RPA. O objetivo principal é o 

entendimento sobre como os desafios e fatores críticos de sucesso podem impactar 

a condução dos projetos e implementação deste tipo de tecnologia, por meio de uma 

abordagem exploratória em uma empresa do ramo financeiro. 

O presente estudo está estruturado em cinco seções. Na primeira temos a 

introdução ilustrando a relevância do tema nos dias atuais, a segunda parte temos a 

revisão bibliográfica com o embasamento teórico, onde se explica os conceitos acerca 

das ferramentas RPA, os diferentes usos no setor financeiro, benefícios que são 

oferecidos por este tipo de tecnologia e definição dos fatores críticos de sucesso. Na 

terceira seção é exposta a metodologia de pesquisa; na quarta seção são expostas a 
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coleta e a análise dos dados; e, por final, na quinta seção é exposta a conclusão do 

trabalho. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com Zhang e Liu (2018) o RPA (Robotic Process Automation) é a 

ferramenta tecnológica responsável pela automatização de atividades rotineiras que 

envolvem processos de negócio, seja de forma parcial ou ainda em sua totalidade em 

diversas áreas.  

Esta ferramenta consegue processar dados estruturados e semiestruturados, 

segundo a literatura podemos definir dados semiestruturados, como dados que não 

possuem uma estrutura definida ou incompletos como por exemplo documentos Word, 

PDF e websites, já os dados estruturados estão organizados em tabelas apresentando 

normalmente, relacionamento em bancos de dados relacional (GALDINO, 2016). 

O RPA possibilita diversas aplicações como a chamada automação cognitiva, 

segundo Aguirre e Rodriguez (2017) automação cognitiva é utilizada para automatizar 

tarefas e decisões para interpretar dados não estruturados, de acordo com Galdino 

(2016) podemos definir dados não estruturados, como sem uma estrutura prévia a 

exemplo de vídeos e sons. Os processos combinados com RPA utiliza tecnologia 

sofisticada de aprendizagem e inteligência artificial para a tomada de decisão, esta 

ferramenta consegue processar estes dados não estruturados como imagens, vídeos 

e sons (RUTAGANDA et al., 2017). 

Jesuthasan e Boudreau (2017), citam como um exemplo de automação 

cognitiva as lojas da Amazon Go nos Estados Unidos, onde não existem caixas e filas 

de compras. Todas as compras são monitoradas através de sensores espalhados pela 

loja e descontadas através da conta do usuário da Amazon. 

De acordo com Madakam e demais colegas (2017), o RPA reproduz as ações 

do usuário, interagindo diretamente com o sistema. A ferramenta opera utilizando uma 

interface de usuário (UI), reproduzindo a sequência de passos pelas quais uma 

pessoa executa suas tarefas típicas; a diferença é que tal abordagem não utiliza uma 

integração sistêmica tradicional por meio de APIs (Application Programming 

Interfaces). Os possíveis exemplos de RPA incluem: 

a) Processos de reconciliação para auditoria: Normalmente processos de 

auditoria precisam comparar dados, por exemplo de compras de um relatório 

com outro. Comparando valores que foram incluídos em planilhas e realizando 
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download de relatórios disponíveis em diretórios dentro da organização 

(ROZARIO e VASARHELYI, 2018).  

b) Em uma instituição financeira: Existe uma ou mais áreas de operações onde 

normalmente são constituídos de diversas pessoas com o objetivo de 

processar documentos, ler PDFs recebidos por email, incluir dados em 

sistemas para fins regulatórios e de auditoria e assim garantir que os dados 

das operações estejam dentro de sistemas, nestes departamentos existem 

diversos processos que dependem de ações humanas (ACCENTURE, 2019). 

 

Estas tarefas possuem grande potencial de automação com o uso da ferramenta, 

uma vez que são atividades que não agregam valor ao negócio, mas que são 

necessárias no processo da organização, e acabam tomando maior tempo dos 

colaboradores em sua execução, impedindo que estes possam focar em tarefas com 

maior valor agregado e com isso melhorar a entrega e a experiência com o cliente 

(SILVA, 2017).  

Como ilustrado na figura 1, podemos observar no lado “A” uma representação 

de equipe responsável por executar tarefas repetitivas e com um número elevado de 

atividades manuais, resultando assim uma estrutura organizacional em forma de 

pirâmide. Já do lado “B” temos a representação de uma estrutura onde os robôs, estão 

com as tarefas de menor valor e foram automatizados assim gerando uma estrutura 

com forma mais similar a uma pilha, conforme demonstra MOFFITT et al. (2018). 

De acordo com Jesuthasan e Boudreau (2017), os autores citam como 

resultado da automação uma reestruturação por parte das organizações, criando 

unidades desconstruídas com várias fontes de trabalho e reconfiguradas visando o 

uso mais eficiente dos recursos. 
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Figura 1: Inclusão de robôs na estrutura de processamento 

 
Fonte: MOFFITT et al., 2018. 

A utilização da ferramenta RPA, conforme Willcocks, Lacity e Craig (2015) 

implica em uma interface de construção de tarefas intuitiva com o uso de simples 

cliques e pequenos trechos de instruções, desta forma definindo a sequência de 

tarefas e comandos que uma pessoa utilizaria ao operar o sistema que está sendo 

automatizado.  

Na literatura, este tipo de ferramenta se classifica como “lightweight IT” por ter 

seu uso mais destinado fora do departamento de tecnologia e que envolve menos 

conhecimento técnico. Já o seu antagônico é chamado de “Heavyweight IT”, por exigir 

maior conhecimento de tecnologia e depender de uma arquitetura mais robusta 

(SIGURÐARDÓTTIR, 2018). 

Durante a execução, o robô passa a imitar os movimentos na tela e agir 

sozinho, conforme comenta Asatiani e Penttinen (2016). Os autores ainda ressaltam 

que o programa do robô toma o controle do computador com algumas instruções pré-

programadas, permitindo realizar revisões e auditoria das ações do robô por meio de 

imagens que são gravadas.  

Entre os principais benefícios na adoção de RPA, Madakam e colegas (2017) 

apontam: 

a) Agilidade e custo de implementação: O processo de implantação 

deste tipo de ferramenta depende muito da estrutura organizacional da 

empresa, este tipo de implementação pode levar em média de 5 a 8 

meses segundo Silva (2017).  

b) Redução do tempo das atividades: Como mencionado acima, um dos 

principais benefícios deste tipo de implementação é a redução de custo 
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operacional, o que muitas vezes acaba refletindo diretamente na força 

de trabalho. Segundo um estudo realizado Alberth e Mattern (2017) com 

a implementação deste tipo de tecnologia foi possível alcançar uma 

redução de 35% de FTE (full time equivalent), correspondente a força de 

trabalho, no time de suporte.  

c) Padronização: os robôs acabam executando as tarefas seguindo 

rigidamente os padrões definidos para a realização do trabalho. 

d) Escalabilidade: O robô trabalha 24 horas por dia e 7 dias por semana 

sem a necessidade de pausas. 

e) Redução nos erros: Diminuição significativa dos erros graças a 

padronização dos processos e dos robôs. Segundo Willcocks, Lacity e 

Craig (2015), um dos benefícios alcançados com a redução dos erros foi 

9% de exceções de negócios e 4% de exceções sistêmicas no processo 

de automação na avaliação de empréstimos hipotecários e processos 

de aplicação de poupança. 
 

Observa-se que existem diversos tipos de soluções no mercado conforme 

demonstrado na tabela 1 (adaptado de SILVA, 2017), entre os fornecedores que se 

destacam segundo quadrante de Gartner (2019) para sistemas de gestão de 

processos constam Pega System, IBM e Appian. 
 

Tabela 1: Fabricantes de RPA 

 
Fonte: SILVA (2017) 
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É fundamental trazer dentro deste tema os Fatores Críticos de Sucesso (FCS), 

que de acordo com Somers e Nelson (2001), são atributos fundamentais dentro de 

seus respectivos contextos de aplicação. Neste sentido, ao analisar a implantação das 

ferramentas de RPA (Robotic Process Automation), vale ressaltar que como não há 

possibilidade de controle de todos os fatores envolvidos em tais processos; alguns 

aspectos devem ser considerados mais importantes e acompanhados com maior 

proximidade; caracterizando uma gestão por FCS.  

Estudos a respeito do tema orientam que os FCS são elementos que ao serem 

considerados possuem a capacidade de garantir o sucesso de uma gestão (SOMER 

e NELSON, 2001). Diversos autores ressaltam que tais fatores otimizam o processo 

de implementação de Sistemas de Informação, garantindo o sucesso do projeto 

idealizado pela organização (LAUDON e LAUDON, 2011).  

Segundo Laudon e Laudon (2011), os FCS são cruciais para o sucesso ou 

fracasso da implementação de um SI (Sistema de Informação) e identificar tais fatores 

priorizando atacar estes pontos durante a implantação do sistema, aumentam as 

chances de sucesso. Desta forma, o sucesso da implantação das ferramentas de RPA 

na empresa pode também depender deste tipo de condições uma vez que apresentam 

fases como de desenvolvimento de sistemas conforme demonstra SILVA (2017).  

Vale citar também Bergamaschi e Reinhard (2001), que apontam como os FCS 

mais listados na implantação de sistemas de informação:  

a) Apoio da alta administração;  

b) Planejamento detalhado do projeto; 

c) Pessoas capazes e envolvidas;  

d) Gerente de projeto com habilidades necessárias;  

e) Missões claras e definidas;  

f) Presença de consultoria externa;  

g) Mudanças nos processos de negócio.  

 

Laudon e Laudon (2011) também trazem como principais FCS de 

implementação de sistemas de informação:  

a) Papeis e responsabilidades;  

b) Grau de apoio da administração;  
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c) Nível de complexidade e de risco e;  

d) Qualidade da gestão.  

 

Por outro lado, Albertin (2001) destaca a necessidade de apoio da alta 

gerência, grau de qualidade das tarefas técnicas e ainda o acompanhamento e 

controle. De certa forma todos os autores são uniformes ao destacar a importância de 

apoio da administração, bem como o comprometimento dos usuários, ressaltando que 

os FCS devem ser considerados como fundamentais ao pensarmos na 

implementação de Sistemas de Informação.  

Outro fator importante está relacionado às pessoas que estão envolvidas nos 

projetos, a literatura é taxativa quanto a importância de pessoas com pleno 

conhecimento para desempenhar seu papel no projeto (ALBERTIN, 2001); 

(BERGAMASCHI e REINHARD, 2001); (MÖLLER, FRANK e CORTIMIGLIA, 2019). 

Pinochet (2014) utiliza o termo “peopleware” para definir a curva de aprendizagem 

para determinada tecnologia pelo indivíduo em alguns casos pode demonstrar de 

forma mais lentas independente do hardware ou software. 

A tecnologia também tem papel importante na condução de projetos 

principalmente em empresas do setor financeiro, segundo Laudon e Laudon (2011) 

podemos separar a tecnologia em dois componentes “softwares” e “hardware”: (i) 

Hardware, recursos computacionais para armazenamento e processamento de 

dados; (ii) Software, aplicações utilizadas pelo usuário final para o gerenciamento e 

processamento de informações para o uso tático e estratégico (PINOCHET, 2014). 

A arquitetura de TI precisa estar alinhada às estratégias da empresa, um 

ambiente de tecnologia padronizado e plataformas escaláveis são alicerces 

importantes na execução da estratégia empresarial (ROSS et al., 2008). 

 Para ferramentas RPA a literatura especializada sob este tema adiciona outros 

fatores que também podem influenciar e impactar o sucesso de implementação desta 

tecnologia. Madakam et al. (2017) citam alguns pontos importantes para a criação de 

uma base estrutural de um processo automatizado: 

• Seleção do processo 

• Padronização dos dados 

• Prototipação e experimentação 
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• Checagem e métricas 

 

É indispensável que seja escolhido um processo com alto índice de atividades 

manuais e dispenda muito tempo, para garantir um ganho relevante e uso eficiente da 

ferramenta assim como sugere Willcocks, Lacity e Craig (2015). Os autores também 

citam que processos maduros, bem documentados e que possibilitem a prototipação 

potencializam os ganhos. 

Segundo ACCA (2018), em publicação sobre o tema, os processos críticos para 

uma aplicação de sucesso de automação com RPA, devem possuir uma estrutura 

básica de regras e que sejam processos bem manuais e com grande volume e 

frequência em sua execução. 

O suporte da chamada alta administração da corporação na adoção da ferramenta 

se torna um fator crucial para este tipo de transformação, Beers et al (2018) e Zhang 

e Liu (2018) são condizentes sobre este ponto e ressaltam como um dos principais 

objetivos passar o entendimento para as pessoas da implementação, potencial da 

ferramenta e impacto na organização.  Os autores sugerem que este grupo crie 

também uma estrutura dentro da organização com pessoas chaves, com a 

responsabilidade de suportar a implantação e ajudar a desenhar os novos processos. 

Estas pessoas além de possibilitar a retenção do conhecimento, se tornam um 

potencial catalizador da ferramenta na empresa e também auxiliam diminuir a mítica 

de que o “robô” vem para substituir as pessoas (BEERS et al, 2018). 

Segundo Laudon e Laudon (2011), podemos separar em três dimensões os 

fatores críticos de sucesso sendo estes (i) Pessoas, sob o aspecto no qual os 

indivíduos se interagem e suas limitações; (ii) Organização, sob aspectos onde 

pessoas e processos dentro de uma instituição se inter-relacionam e seus conflitos; e 

(iii) Tecnologia, sob o aspecto de administração de telecomunicação, hardware, 

software. 

Esta pesquisa propõe a evolução e adaptação de tais elementos por meio de 

uma tabela que agrupa os 20 fatores críticos de sucesso encontrados na revisão 

bibliográfica, conforme o representado na tabela 2.  

Primeiramente renomeando a dimensão de pessoas para clientes, para 

representar melhor o entendimento deste trabalho tipificando os clientes internos ou 
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externos de uma organização. Adicionalmente se propõe a dimensão produto para 

agregar aos aspectos que são especificamente relacionados a este tipo de tecnologia 

e que foram levantadas durante a revisão bibliográfica deste estudo. 

 
Tabela 2: Quadro de classificação FCS 

 
Fonte: Adaptado de (MÖLLER, FRANK e CORTIMIGLIA, 2019) 

DIMENSÕES FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO FONTE

Apoio da alta administração
(BERGAMASCHI e REINHARD, 2001); 
(LAUDON e LAUDON, 2011); (ALBERTIN, 2001); 
(ZHANG e LIU, 2018) 

Usuários capazes e envolvidos (BERGAMASCHI e REINHARD, 2001); 
(ALBERTIN, 2001); (BARTH e KOCH, 2019)

Interação com o cliente (LEE e KIM, 2007); (BARTH e KOCH, 2019)
Gerente de projeto com 
habilidades necessárias (BERGAMASCHI e REINHARD, 2001)

Conhecimento do negócio (MÖLLER, FRANK e CORTIMIGLIA, 2019)

Planejamento detalhado do projeto (BERGAMASCHI e REINHARD, 2001); (BARTH 
e KOCH, 2019)

Missões claras e definidas (BERGAMASCHI e REINHARD, 2001)

Mudanças nos processos de negócio (BERGAMASCHI e REINHARD, 2001); 
(ALBERTIN, 2001); (BARTH e KOCH, 2019)

Papeis e responsabilidade (BERGAMASCHI e REINHARD, 2001); 
Nível de complexidade e de risco (LAUDON e LAUDON, 2011)

Hardware (LAUDON e LAUDON, 2011)

Customização mínima (SOMERS e NELSON, 2002); (ROSS et al., 
2008)

Recursos dedicados (SOMERS e NELSON, 2002)
Software (LAUDON e LAUDON, 2011)
Segurança da informação (TU et al., 2018)

Seleção do processo
(MADAKAM et al., 2017); (WILLCOCKS, 
LACITYE e CRAIG, 2015); (SIGURÐARDÓTTIR, 
2018)

Padronização dos dados (MADAKAM et al., 2017); (GADRE et al., 2017)
Prototipação e experimentação (MADAKAM et al., 2017); (GADRE et al., 2017)

Checagem e métricas (MADAKAM et al., 2017); (SIGURÐARDÓTTIR, 
2018)

Especialista com conhecimento 
em tecnologia RPA

(DELOITTE, 2018); (ACCA, 2019); (GADRE et 
al., 2017); (SIGURÐARDÓTTIR, 2018)

Cliente 

Organização

Tecnologia

Produto
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ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Este trabalho utiliza uma pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, com 

objetivo de entender quais desafios descritos na literatura podem impactar o sucesso 

de projetos de RPA e como estes fatores críticos de sucesso influenciam a 

implantação. Segundo Yin (2001), o estudo de caso proporciona entender o fenômeno 

dentro do contexto onde não estão claramente definidos. Igualmente Gil (2002) afirma 

que o estudo de caso proporciona uma visão global do problema ou possibilita 

identificar possíveis fatores que o influenciam ou por ele são influenciados. 

A seleção desta estratégia, foi motivada pela facilidade dada a disponibilidade 

dos contatos e as informações de uma empresa que implantou este tipo de tecnologia. 

A empresa estudada é considerada de pequeno porte, atuando no setor 

financeiro, localizada na cidade de São Paulo, com cerca de duzentos e trinta 

funcionários e possui diversos departamentos sendo um de seus maiores (em número 

de pessoas) a área de operações, responsável por processar os contratos das 

operações com os órgãos reguladores e entidade externas, envio de transferências 

bancárias, recebimento de comprovantes e envio de extrato de clientes. 

O trabalho discorre sob a ótica do principal projeto da instituição, que se trata 

da implantação da ferramenta baseado em Robotic Process Automation e por atender 

às iniciativas de sua matriz. Este foi o projeto piloto na instituição e o objetivo era 

utilizar a ferramenta de forma estratégica, para aumentar a eficiência, produtividade e 

garantir que as informações fossem processadas para mitigação de erros 

operacionais.  

O processo escolhido pela instituição para ser automatizado, envolvia um 

complexo fluxo de tarefas para operações de câmbio. A iniciativa teve duração 

aproximada de treze meses e contou com participação de clientes internos e externos; 

para o projeto, foi contratada uma consultoria especializada na ferramenta para 

auxiliar na construção.  

Este processo foi selecionado devido a grande carga de trabalho gerado para 

a equipe e por conter diversos passos manuais a serem executados, no entanto não 

obteve sucesso na implantação na instituição. Este estudo confere a oportunidade de 

entender quais foram os fatores que influenciaram o insucesso desta iniciativa para a 

empresa e assim contribuir com a posteridade. 
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Foram utilizadas como forma de coleta dos dados para a pesquisa alguns 

documentos, entrevistas e questionários compreendidos da seguinte forma: (i) 

Pesquisa documental; (ii) Entrevista aberta com dois consultores terceirizados do 

projeto; (iii) Análise das entrevistas e confecção de questionários. (iv) Aplicação dos 

questionários; e (v) análise e compilação dos resultados. As entrevistas e respostas 

dos questionários se restringem às percepções dos entrevistados que fizeram parte 

do projeto na empresa, juntamente com a observação do pesquisador. 

A tabela 3 demonstra como foram estruturadas as vinte e três perguntas 

submetidas aos participantes, utilizando a escala de Likert (VIERA e DALMORO, 

2008). Todos os participantes que responderam os questionários, são funcionários da 

empresa estudada, e tiveram participação no projeto nas áreas de tecnologia e 

negócios. Por meio eletrônico, foram disponibilizadas as perguntas aos participantes 

e descrito aos mesmo uma breve descrição do objetivo. 
 

Tabela 3: Dimensões investigadas 

 
Fonte: Adaptação do autor 

DIMENSÃO FCS Relacionados QUESTÕES
P1 - Participação da diretoria
P2 - Participação da diretoria em reuniões de trabalho 
P3 - Relevância das decisões da diretoria
P4 - Nível de conhecimento dos consultores
P5 - Relevância da participação da diretoria
P6  - Nível de treinamento na ferramenta

P7 - Nível de maturidade da equipe de projeto
P8 - Tempo de alocação no projeto
P9 - Participação na fase de levantamento
P10 - Nível de envolvimento de outros usuários na ferramenta
P11 - Nível de interação entre TI e negócios
P12 - Reuniões e discussões entre TI e negócios
P13 - Nível de informação sobre o projeto

P14 - Relevância da tecnologia no projeto 

P15 - Performance da ferramenta

P16 - Nível de impacto no projeto devido a problemas técnicos

P17 - Nível de customização em relação a segurança da informação

P18 - Nível de maturidade do processo
P19 - Nível de complexidade do processo
P20 - Avaliação de tarefas manuais
P21 - Nível de contribuição da automação
P22 - Relevância do processo escolhido
P23 - Nível de satisfação como processo escolhido

Cliente

Produto

Organização

* Apoio da alta administração
* Usuários capazes e envolvidos
* Interação com o cliente
* Gerente de projeto com habilidades  necessárias
* Conhecimento do negócio

* Seleção do processo
* Padronização dos dados
* Prototipação e experimentação
* Checagem e métricas
* Especialista com conhecimento em tecnologia RPA

Tecnologia

* Hardware 
* Customização mínima
* Recursos dedicados
* Software
* Segurança da informação

* Planejamento detalhado do projeto
* Missões claras e definidas
* Mudanças nos processos de negócio
* Papeis e responsabilidade
* Nível de complexidade e de risco 
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COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Como fonte primária da pesquisa documental, foram utilizados artefatos obtidos 

com o acompanhamento e prévia autorização dos entrevistados respeitando o sigilo 

e anonimato de suas informações. Os artefatos da pesquisa contemplam documentos 

do projeto disponíveis na intranet da empresa, bem como e-mails, relatórios e 

apresentações utilizados pelos entrevistados durante a execução do projeto. 

Os profissionais que participaram na entrevista aberta, foram escolhidos por 

atuar diretamente no projeto; os consultores estiveram dedicados durante a execução 

das atividades por uma consultoria externa, selecionada devido a expertise na 

implementação deste tipo de ferramenta e por serem reconhecidos como especialistas 

em suas áreas.  

Na pesquisa aberta, o primeiro profissional abordado foi o consultor de projeto 

com mais de doze anos de experiência e responsável por gerir todas as atividades e 

servia também como ponto de contato entre o banco e a consultoria, e será 

identificado como ESP-01. O segundo profissional, foi um especialista em 

desenvolvimento de software, envolvendo projetos com RPA, possui mais de dez anos 

de experiência e responsável pelo alinhamento dos entendimentos dos processos da 

ferramenta juntamente com os usuários do projeto e execução de testes, e será 

identificado como ESP-02. 

A primeira fase da entrevista aberta, foi realizada individualmente e gravada 

para posterior análise, cada uma teve duração de aproximadamente quarenta minutos 

e tinha como objetivo confirmar se existia algum fator que não havia sido identificado 

durante a fase de levantamento da revisão bibliográfica, e ainda obter informações 

sobre as percepções e experiências dos especialistas envolvidos. Como base para o 

entendimento do levantamento foi utilizado o substrato da revisão bibliográfica 

exposto na tabela 3 com seus desdobramentos para a primeira parte da confirmação.  

As perguntas foram abertas e consideram os fatores críticos de sucesso 

levantados durante a primeira parte do estudo, utilizando as dimensões resultantes da 

revisão bibliográfica.  

 O projeto na instituição, tinha como objetivo automatizar o fluxo de operações 

de contratação de cambio que foi escolhido pela diretoria da empresa, as operações 

envolviam a troca de moeda estrangeira que era estabelecida entre o cliente e a 
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instituição financeira. Segundo levantamento realizado em campo, este processo foi 

escolhido por oferecer diversas interações com sistema e ainda diversos passos de 

conferência manual, para evitar algum tipo de erro operacional ou transação não 

autorizada. 

 Dentre os possíveis riscos passíveis neste processo, podemos destacar: (i) 

Negociação com países que não são sancionados por órgãos reguladores; (ii) 

Transferência de montantes para pessoas politicamente exposta ou que são possuem 

alguma restrição e (iii) Erro operacional que possa resultar em perdas financeiras  

 Todos os pontos citados acima, foram referenciados por todos os entrevistados 

como sendo os mais críticos ao negócio, uma vez que poderiam causar a perda 

financeira, envolver um risco de imagem ou uma restrição de negociação pelos órgãos 

reguladores.  

 Segundo o gerente de projetos, a instituição escolheu como seu fornecedor da 

ferramenta RPA, a empresa Kofax por receber um incentivo de sua matriz com 

descontos nas licenças. Um dos pontos fortes desta ferramenta é a flexibilidade em 

suas condições de preço, no entanto como ponto fraco é destacado a sua fragilidade 

para processos mais sofisticados sendo mais indicado para processos de negócios 

de rotinas mais previsíveis (GARTNER, 2019). 

 A Figura 2, compreende uma ilustração adaptada pelo autor para representar 

o fluxo operacional do processo, que foi levantado durante a entrevista aberta no 

estudo de caso, segundo os entrevistados este é um dos fluxos mais extensos do 

departamento de operações. 

 



25 
 

 
 

Figura 2: Fluxo operacional do processo de cambio 

 
Fonte: Adaptação do autor 

 

Foi observado pelos entrevistados que, durante a fase de levantamento do 

processo houve dificuldade na obtenção do fluxo operacional da instituição, por não 

haver documentação formal dos passos. Este trabalho, foi realizado durante a fase de 

especificação do projeto, utilizando observação e ferramentas de documentação de 

fluxo. 
“[...] não tinha um documento do processo, a gente tinha que 

sentar-se e desenhar com as pessoas de negócio. [...] tivemos que 
fazer tudo na hora não tinha como os operadores detalharem e 
lembrarem tudo o que faziam no dia a dia e acabou passando um 
monte de coisa que só foi visto quando eram feitos os testes.” (ESP-
01) 

 

De acordo os entrevistados, diversas falhas foram apresentadas, 

principalmente no que tange aos usuários, pois muitas vezes não detalhavam seus 

processos no grau necessário para o desenvolvimento. Willcocks, Lacity e Craig 

(2015) sugerem que o processo alvo da automação precisa ser relativamente estável, 

apresentando alto grau de maturidade e devem estar documentados para 

potencializar os ganhos. 

Todos os passos foram documentados e realizado o levantamento da 

quantidade de tempo que era dispendido para a sua conclusão, segundo 
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levantamento da consultoria seriam aproximadamente dezenove minutos por 

contrato. A seguir citamos os passos que eram alvo de automação: 

• Avaliação de documentação: Neste passo a equipe de operação 

verifica no sistema de cadastro do cliente se todos os documentos estão 

atualizados 

• Confirmar dados da operação: Eram comparados os detalhes da 

operação que foram incluídos nos sistemas e assim avaliados com os 

documentos encaminhado pelo cliente bem como a inclusão de algumas 

informações no sistema 

• Confirmação do registro no Banco Central (BC): Nesta etapa após a 

confirmação os dados das transações são enviados ao BC através do 

sistema chamado SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro), segundo o 

BACEN (2019) seu objetivo é zelar pelo funcionamento normal, seguro 

e eficiente do sistema de pagamentos no Brasil 

• Sistema de transferências bancárias: Neste passo é registrada a 

conta onde será enviado o dinheiro para o beneficiário e outras 

informações pertinentes à transferência 

 

Os passos representados na figura 3, são executados todos os dias pela equipe 

composta por 7 pessoas responsáveis pelas tarefas, abrangendo um coordenador 

cuja principal função, era cuidar dos processos burocráticos, bem como realizar a 

validação das informações inseridas no sistema e gestão de pessoas. 

Passavam por este fluxo, em média, 120 contratos por dia, o que resulta 

aproximadamente em um uso aproximado de 5,5 horas por dia de um analista, para a 

realização das tarefas. 

Após a automação, era esperado uma diminuição de aproximadamente 45% 

das horas gastas no processo, resultando na redução de aproximadamente 17 horas 

por dia. A figura 3 representa o fluxo automatizado com o uso do RPA, como pode ser 

observado, o processo se torna mais enxuto, se tornando mais eficiente e com uma 

menor intervenção humana, assim resultando na redução de riscos operacionais. 
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Figura 3: Novo fluxo operacional de cambio 

 
Fonte: Adaptação do autor 

 

A figura 4, ilustra uma fatura de exemplo, utilizada para representar o 

documento que é enviado pelo cliente para o banco como forma de confirmação dos 

dados da operação: 
 

Figura 4: Fatura típica utilizada em contratos de cambio 

 
Fonte: Adaptação do autor 

 

Estes documentos são enviados em forma eletrônica (scanners ou pdfs) por 

correio eletrônico pelos clientes para a instituição financeira; os campos destacados 

em vermelho normalmente, são utilizados para comparar os dados que são inseridos 

nos sistemas de operações. Estes dados são capturados pelo robô e validado se as 
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informações estão corretas e posteriormente é complementado com mais 

informações, por exemplo forma que será depositado para o beneficiário, 

documentação do cliente e posteriormente a confirmação no sistema.  

Na visão do entrevistado, a falta de exemplos do documento acabou 

prejudicando o desenvolvimento da automação: 
“[...], eles (usuários) enviaram uns exemplos de documentos para 
treinar o robô e quando a gente foi testar tinham outros de diferentes 
tipos e acabava dando erro porque era muito diferente do exemplo que 
enviaram.” (ESP-02). 

 

Madakam e colegas (2017) citam a padronização dos dados como um passo 

importante na implementação de processos utilizando RPA, segundo os 

entrevistados, estes documentos que foram enviados não possuem um padrão; uma 

vez que cada cliente possui um padrão. Na fase de levantamento realizado durante a 

implementação, foi compartilhado com a equipe técnica apenas 3 exemplos diferentes 

deste documento, o que inviabiliza o treinamento do robô para a captura destes dados 

segundo mencionado em entrevista. 

 Durante a entrevista, foi possível observar que a instituição criou ambientes 

específicos para os robôs, neste contexto, entende-se ambiente como sendo um 

conjunto de servidores utilizados para determinada função, contando com máquinas 

dedicadas para desenvolvimento, validação junto com os usuários e ambiente 

produtivo. 

Foram mencionados outros problemas, a exemplo do usuário que seria 

utilizado pelo robô; segundo Willcocks, Lacity e Craig (2015) por meio de um algoritmo 

o robô interage com a interface gráfica do sistema assim como um usuário. Para tanto 

o robô precisa de uma credencial válida no sistema, onde muitas vezes é necessário 

dados cadastrais junto ao departamento de recursos humanos.  

 Neste momento, alguns problemas de entendimento surgiram com o “login” 

(termo utilizado para a identificação de um usuário poder operar um computador), pois 

este não poderia seguir algumas regras corporativas comuns aos colaboradores da 

instituição, podendo destacar a construção hierárquica nos sistemas de recursos 

humanos e a política de alteração de senha em um determinado período de tempo 

por motivos de segurança, segundo afirmaram os entrevistados. 
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“[...] a gente teve que explicar para o RH que este usuário teria que ter 
acesso e credencial para poder executar atividades nos sistemas. 
Ainda tinha várias regras que não dava para a gente seguir com 
usuário. [...], sem falar nas políticas de segurança que acabavam 
atrasando as coisas, tipo senha que ficava sendo alterada de um em 
um ano [...]” (ESP-01). 

 

 Segundo Albertin (2001), Beers et al. (2018) e ACCA (2018) a alta 

administração possui um papel importante para este tipo de iniciativa, precisam deixar 

claros para a empresa os objetivos e a mudança que é exigida para acomodar os 

processos que estão sendo automatizados. Em linha ao estudo de Zhang e Liu (2018) 

quando a alta administração percebe o facilitador digital que o RPA pode proporcionar 

para a corporação, eles farão o alinhamento mais rápido e melhor. 

Durante a primeira parte do estudo, com os dois entrevistados, foram 

mencionados alguns problemas em relação a aplicação dos sistemas legados, que 

não estavam conseguindo responder de forma adequada ao robô. Segundo o 

entrevistado.  
“[...], os sistemas do banco as vezes demoravam muito tempo para 
responder, tinha umas aplicações em Citrix que acabava demorando 
para abrir a tela e o robô achava que tinha travado e dava erro.” (ESP-
02). 

 
Segundo o especialista em desenvolvimento, estes sistemas legados utilizam 

uma plataforma antiga e lenta, que acaba dificultando o desenvolvimento, de acordo 

com Laudon e Laudon (2011) coloca a avaliação de software ultrapassado e hardware 

antigo fatores críticos de sucesso na dimensão de tecnologia. 

Nas entrevistas, foram levantadas algumas informações sobre ocorrências, 

termo utilizado pela instituição para definir algum problema, que foi identificado e que 

precisa de uma avaliação técnica ou funcional. Na tabela 4, temos as análises das 

causas das ocorrências, segundo a pesquisa documental, e a tabela 5 disponibilizado 

pelo gerente do projeto, demonstra um controle resultantes da análise das 

ocorrências.  
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Tabela 4: Quadro de causas das ocorrências durante a implementação do projeto 

 
Fonte: Adaptação do autor 

 
Tabela 5: Quadro com número das ocorrências 

 
Fonte: Adaptação do autor 

 

Apesar das entrevistas apontarem problemas técnicos durante a 

implementação, apenas 21% das ocorrências estão relacionadas a problemas que 

envolvem tecnologia (OC-1, OC-2, OC-3, OC-4), sendo que 5% delas são eventos 

gerados fora da instituição (OC-3).  

Segundo os entrevistados, as mudanças de escopo (OC-6) com 68% nas 

ocorrências, foram estão relacionadas a mudança devido à falta de documentação do 

processo, padronização e participação dos usuários, corroborando o entendimento de 

Madakam et al. (2017) sob a importância da documentação neste tipo de 

implementação e participação dos usuários. 

 

Num Ocorrência Descrição da Ocorrência

OC-1 Problemas com a ferramenta RPA
Problemas encontrados durante o desenvolvimento ou testes na 
ferramenta RPA

OC-2 Problemas com aplicações legados Problemas encontrados durantes os testes nos sistemas legados

OC-3 Aplicações Externas 
Problemas encontrados durantes os testes com sistemas externos à 
instituição

OC-4 Problemas de infra estrutura Problemas encontrados durantes testes relacionados a infraestrutura

OC-5 Erros de input de entrada
Problemas encontrados devido a erro de inserção de dados nos 
sistemas devido a processos manuais

OC-6 Mudanças de escopo
Problemas encontrados que geraram uma mudança no 
desenvolvimento do processo RPA

Ocorrência % 

[OC-1] Problemas com a ferramenta RPA 2%

[OC-2] Problemas com aplicações legados 3%

[OC-3] Aplicações Externas 5%

[OC-4] Problemas de infra estrutura 11%

[OC-5] Erros de input de entrada 11%

[OC-6] Mudanças de escopo 68%
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ANÁLISE DE DADOS 

A seguir, são apresentadas a análise das respostas dos questionários 

submetidos aos funcionários da instituição, que fizeram parte do projeto, entre eles 

foram escolhidos apenas analistas e coordenadores, estes foram considerados por 

possuir contato direto com o projeto e dividido em dois grupos Tecnologia da 

Informação (TI) e Negócios (NEG).  

Tabela 6 exibe a matriz das respostas que compreendem a dimensão de 

cliente; fica evidente a importância da participação da alta administração na iniciativa 

foi percebida entre os funcionários da instituição. 

No entanto, é possível avaliar que apesar da presença da diretoria a sua 

participação foi dada como irrelevante para a definição do escopo, assim como o 

treinamento se mostrou insatisfatório, de acordo com a pesquisa, apresentando uma 

média abaixo de 2 – “Baixa”; ainda houve uma percepção negativa em relação ao 

treinamento na ferramenta: 
 

Tabela 6: Matriz de resposta dimensão Cliente 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo a maioria dos autores (BERGAMASCHI e REINHARD, 2001); 

(LAUDON e LAUDON, 2011); (ZHANG e LIU, 2018) ressaltam o apoio da alta 

administração neste tipo de iniciativa e ainda destacam a importância de ter usuários 

capazes e com conhecimento necessário.  

 

TI TI TI TI TI NEG NEG NEG

P1
QUAL FOI O NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO DA 
DIRETORIA? 4 4 5 4 4 3 3 4 3,88

P2
QUAL O NÍVEL DE INTERVENÇÃO DA DIRETORIA 
NAS REUNIÕES DE TRABALHO? 3 4 4 3 4 3 3 3 3,38

P3
QUAL FOI A RELEVÂNCIA DAS DECISÕES DA ALTA 
DIRETORIA NO PROJETO? 4 4 4 4 4 2 1 1 3,00

P4
QUAL O NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS 
CONSULTORES QUANTO A FERRAMENTA? 1 5 5 5 4 1 1 2 3,00

P5

NA SUA OPINIÃO A PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA 
PARA A DEFINIÇÃO DO ESCOPO FOI 
RELEVÂNTE? 3 3 3 2 1 1 1 1 1,88

P6

NA SUA OPINIÃO O TREINAMENTO NA 
FERRAMENTAS E CONCEITOS FORAM 
ADEQUADOS? 1 2 3 1 2 1 1 1 1,50

RESPOSTASPERGUNTASNUM MÉDIA
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“[...] os membros envolvidos no projeto de TI devem ter uma 
capacitação funcional e técnica compatível com as características da 
TI e com as necessidades da organização ou terem um plano para 
adquiri-la em tempo adequado”. (ALBERTIN, 2001, p. 46) 

 

A tabela 7 demonstra as respostas dos entrevistados, para a dimensão de 

organização, neste podemos destacar que quase todas as perguntas referentes a esta 

dimensão apresentam valor de média abaixo de 2 – “Muito Baixo”: 
 

Tabela 7: Matriz de resposta dimensão Organização 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Podemos observar que, a equipe de tecnologia estava quase em sua totalidade 

dedicadas ao projeto RPA. Podemos destacar também que as respostas foram 

taxativas, ao ressaltar nenhum envolvimento de pessoas de outras fora do projeto e 

ainda reuniões, segundo a pesquisa, eram conduzidas apenas quando necessário 

mostrando uma distância com a área de negócio. 

Segundo Bergamaschi e Reinhard (2001), a mudança no processo de negócio, 

planejamento, objetivos claros e definidos são fatores críticos de sucesso para a 

implantação de projetos de tecnologia. Adicionalmente Willcocks, Lacity e Craig 

(2015) citam que este tipo de projeto precisa da participação ativa de usuários de 

negócios, eles ressaltam a importância chamando o RPA de “ativo operacional” que 

precisa ser liderado pelos usuários e utilizar a TI como uma ferramenta para viabilizar 

um objetivo mais amplo. 

TI TI TI TI TI NEG NEG NEG

P7
QUAL A MATURIDADE DA EQUIPE DO PROJETO EM 
RELAÇÃO A FERRAMENTA? 1 1 2 2 1 1 1 1 1,25

P8 O TEMPO DA SUA ALOCAÇÃO NO PROJETO? 4 5 5 4 5 2 2 2 3,63

P9
QUAL A PARTICIPAÇÃO DO(S) USUÁRIO(S) DURANTE 
A FASE DE LEVANTAMENTO? 1 2 1 1 2 1 1 1 1,25

P10
QUAL O NÍVEL DE ENVOLVIMENTO DE OUTROS 
USUÁRIOS (FORA DO TIME DO PROJETO) COM A 
FERRAMENTA? 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

P11 QUAL O NÍVEL INTERAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETO 
E OS USUÁRIOS (REUNIÕES, DISCUSSÕES ETC)? 1 2 1 2 2 1 2 2 1,63

P12
QUAL A PERIODICIDADE DAS REUNIÕES E 
DISCUSSÕES COM OS USUÁRIOS? 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

P13

NA SUA OPINIÃO O NÍVEL DE INFORMAÇÃO 
COMPARTILHADO QUANTO AO OBJETIVO DO 
PROJETO FOI CLARO? 2 1 2 2 2 1 1 1 1,50

NUM PERGUNTAS RESPOSTAS
MÉDIA
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Quase todas as respostas da dimensão organização demonstram médias 

abaixo de 3 – “razoável”, este fenômeno reforça o fato de as equipes ainda não 

estarem preparadas para trabalhar com a ferramenta e também ressalta a falta de 

alinhamento entre Tecnologia (TI) e negócios (NEG).  

A tabela 8 demonstra as respostas em relação a participação da tecnologia e a 

relevância do papel no projeto: 
 

Tabela 8: Matriz de resposta dimensão Tecnologia 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, como destacado pelo especialista na entrevista aberta, os sistemas da 

instituição possuem interface lenta que dificulta o desenvolvimento e acaba 

impactando a performance da ferramenta. Apesar da percepção dos entrevistados no 

alto impacto causado pelos sistemas legados, durante a pesquisa documental 

realizada na primeira fase, a maior parte das ocorrências que causaram uma mudança 

de escopo, foram gerados por documentação e participação dos usuários. 

É importante destacar que, todas as respostas referentes à segurança da 

informação apresentaram média 1 – “Muito Baixo”, adicionalmente com a falta de 

alinhamento dos processos da empresa obtidos através das entrevistas abertas, são 

potenciais riscos para os dados da empresa. Segundo Tu et al. (2018), destacam a 

importância do alinhamento dos processos de segurança da informação com os 

processos de negócios, como fator crítico de sucesso na implementação de gestão 

de segurança da informação. 

 Na tabela 9 são representadas as perguntas direcionadas para a dimensão de 

produtos: 
 

TI TI TI TI TI NEG NEG NEG

P14 NA SUA PERCEPÇÃO O PAPEL DA TECNOLOGIA É 
IMPORTANTE PARA PROJETOS DESTE TIPO? 3 3 4 2 1 5 5 5 3,50

P15
NA SUA OPINIÃO COMO VOCÊ AVALIA A 
PERFORMANCE DA FERRAMENTA RPA 
IMPLEMENTADA? 1 1 2 1 1 1 1 1 1,13

P16
NA SUA OPINIÃO QUAL O NÍVEL DE IMPACTO OS 
PROBLEMAS NOS SISTEMAS LEGADOS CAUSARAM 
NO PROJETO? 4 4 4 5 5 5 4 4 4,38

P17
QUAL FOI O NIVEL DE CUSTOMIZAÇÃO EM TERMOS 
DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO? 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

NUM PERGUNTAS RESPOSTAS
MÉDIA



34 
 

 
 

Tabela 9: Matriz de resposta dimensão Produto 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A pergunta P18 apresenta média inferior a 2 – “baixa”, que corrobora com o 

levantamento realizado durante a entrevista aberta, onde foi confirmado junto com os 

entrevistados que o processo não tinha uma maturidade adequada, segundo os 

entrevistados da pesquisa aberta citam a falta de documentação como um dos pontos 

que prejudicou no levantamento dos processos.  

 Os envolvidos nas pesquisas foram taxativos ao concordar com o alto nível de 

complexidade do processo escolhido, apresentando uma média de 5 – “Muito Alto”. 

Madakam et al. (2017), sugerem a seleção adequada do processo a ser automatizado 

com o uso do RPA. Os autores também ressaltam a importância de criar protótipos do 

processo.  

É importante ressaltar que a empresa foi extremamente audaciosa ao escolher 

um processo que possui um alto nível de complexidade, para um projeto ainda piloto, 

significando que ainda estaria no início da curva de aprendizagem. 

Apesar de todos os esforços para a implantação do projeto, a iniciativa foi 

considerada como falha por não atingir aos benefícios esperados de redução de erros 

operacionais e eficiência operacional. A falta de uma avaliação mais profunda no 

processo de escolha do processo, foi um dos grandes erros neste estudo de casos. 

Fica evidente a necessidade do uso de outros indicadores, para complementar a 

tomada de decisão como índice de maturidade do processo. 

Observamos um efeito nos dados dos questionários, onde algumas perguntas 

tiveram resultados diferentes dependendo do grupo. Este efeito acaba influenciando 

as respostas, quando considerada a média geral, porém ao observar a média por 

TI TI TI TI TI NEG NEG NEG

P18
NA SUA AVALIAÇÃO QUAL ERA O NÍVEL DE 
MATURIDADE DO PROCESSO AUTOMATIZADO? 1 1 1 1 1 1 2 2 1,25

P19

NA SUA OPINIÃO QUAL FOI O NÍVEL DE 
COMPLEXIDADE DO PROCESSO QUE FOI 
AUTOMATIZADO? 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00

P20 NA SUA OPINIÃO QUAL O NÍVEL DE TAREFAS 
MANUAIS DO PROCESSO NO ESCOPO DO PROJETO? 3 4 3 3 4 3 4 4 3,50

P21
NA SUA OPINIÃO A AUTOMAÇÃO DO PROCESSO 
ECONOMIZARIA TEMPO? 2 3 3 2 1 4 4 4 2,88

P22 NA SUA OPINIÃO O PROCESSO ESCOLHIDO PARA 
SER AUTOMATIZADO FOI O MAIS ADEQUADO? 1 1 2 1 1 1 1 2 1,25

P23

NA SUA OPINIÃO QUAL É O SEU NÍVEL DE 
SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO A AUTOMAÇÃO DO 
PROCESSO? 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

NUM PERGUNTAS RESPOSTAS
MÉDIA
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grupo, é possível extrair percepções relevantes, no gráfico 1 foi consolidado a média 

dos grupos de TI e NEG isolados para a dimensão cliente. 

 
Gráfico 1: Dimensão Cliente por média de grupos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

As perguntas P3 e P4 apresentam médias com maior diferença por grupo, a 

percepção das áreas, são diferentes quanto a relevância das decisões da diretoria e 

do nível de conhecimento dos fornecedores. Este efeito provavelmente, se deve ao 

baixo envolvimento dos usuários, conforme observamos no gráfico 2. Onde a pergunta 

P9 referente a participação dos usuários foi classificada como 1 - “muito baixa”.  

Adicionalmente, a percepção do nível de alocação das áreas também é 

diferente, conforme observado na pergunta P8 sob a dimensão organização, onde é 

possível constatar um maior nível de alocação da TI em relação a NEG. 
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Gráfico 2: Dimensão Organização por média de grupos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Já na dimensão tecnologia, em relação a pergunta P14 sobre a percepção da 

importância da TI no projeto, todos do grupo de negócios (NEG), foram condizentes 

ao destacar o papel da tecnologia atingindo uma média 5 – “Muito Bom” em 

contraponto ao grupo de TI.  

 
Gráfico 3: Dimensão Tecnologia por média de grupos 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Sigurðardóttir (2018) ressalta que a ferramenta RPA é considerada “lightweight 

IT” e normalmente tem o seu uso fora da TI; porém a área de negócio, por tratar de 

uma área operacional, não possui familiaridade com tecnologia que acaba explicando 

a diferente visão. 
 

Gráfico 4: Dimensão Produto por média de grupos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na dimensão produto, apenas uma pergunta obteve diferença entre os grupos; 

quando questionado sobre a percepção na economia de tempo no processo sob a 

pergunta P21. Este efeito, pode ter sido causado pela falta de participação entre as 

áreas, no entanto, é difícil confirmar estas informações, uma vez que o projeto foi 

considerado como insucesso, por não ter seus objetivos alcançados. 

Segundo Barth e Koch (2019), a comunicação com os usuários é uma forma 

eficaz de gestão das expectativas e ainda potencializa o processo de aprendizagem 

e compartilhamento das experiências. 

Na tabela 10 são representados de forma consolidada, os 11 fatores que foram 

encontrados derivados da pesquisa documental, entrevista aberta e resultados dos 

questionários.  
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Tabela 10: Fatores críticos encontrados nos resultados das pesquisas 

 
Fonte: Elaboração própria 

DIMENSÕES FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Apoio da alta administração
Usuários capazes e envolvidos
Interação com o cliente

Mudanças nos processos de negócio
Papeis e responsabilidade

Hardware 
Software
Segurança da informação

Seleção do processo
Padronização dos dados
Especialista com conhecimento em tecnologia RPA

Produto

Cliente 

Organização

Tecnologia
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÔES 

 Com base na pergunta de pesquisa, o presente estudo buscou identificar os 

fatores críticos de sucesso, que podem servir de barreiras na implantação de 

automação de processos com o uso de ferramentas de Robotic Process Automation. 

Transpor estas barreiras são formas eficazes de possibilitar uma implementação sem 

grandes dificuldades. 

 Primeiramente contextualizar através da revisão da literatura, o entendimento 

acerca da tecnologia RPA, compreender os benefícios que podem ser atingidos 

através da implementação e os fatores críticos de sucesso, que estão associados à 

implementação de sistemas. 

 Foram identificados na literatura 20 fatores críticos, categorizados em quatro 

dimensões (Cliente, Organização, Tecnologia e Produto). Como forma de validação 

dos FCS, utilizou-se como ferramentas a aplicação de pesquisa documental, 

entrevistas abertas e questionários, com 23 perguntas, a luz do estudo de caso em 

um projeto piloto de RPA em uma empresa no setor financeiro, com o objetivo de 

avaliar quais fatores estavam presentes sob este contexto. 

 Durante a análise das opiniões dos entrevistados, foi possível identificar que a 

sequência de fatos, acabou influenciando a falha no projeto piloto da instituição. A 

literatura é contundente em relação a relevância na participação da alta administração 

BERGAMASCHI e REINHARD (2001); LAUDON e LAUDON (2011); ZHANG e LIU 

(2018); ALBERTIN (2001), contudo, ficou evidente no estudo de caso que a 

participação não se restringe apenas em reuniões e definições, mas também tem o 

papel de manter a informação circulando na empresa como um todo.  

Este tipo de ação, busca tornar mais claro os papeis e responsabilidades que 

serão criados ou alterados com a iniciativa, enfatizar a necessidade de mudanças nos 

processos de negócios e diminuir o desarranjo causado pelo mítica da implantação 

do robô. 

 A participação da área de negócios e tecnologia, é essencial para um bom 

alinhamento entre as áreas, e assim promover o devido entendimento do objetivo do 

projeto e possibilitar incorporar o RPA como um “ativo operacional” para o negócio 

(WILLCOCKS, LACITY e CRAIG, 2015). 
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 A tecnologia é um fator importante a ser considerado, os sistemas precisam de 

uma preparação para conseguir trabalhar de forma adequada. Tanto nos 

questionários, quanto na pesquisa aberta, foram citados problemas de performance 

durante as entrevistas. Segundo o especialista ESP-02 a performance foi afetada 

devido a lentidão dos sistemas legados e que precisariam de uma atualização para 

poder trabalhar de forma apropriada com a ferramenta. 

Um fato importante a se destacar é a relevância da segurança da informação 

como um fator crítico de sucesso para implantação de ferramentas RPA.  

Nos questionários, todas as respostas foram taxativas, classificando como “muito 

baixo” os níveis de customizações em termos de segurança da informação, já na 

pesquisa aberta, foram possíveis captar alguns problemas também relacionados à 

cultura e processos da empresa, que precisam a se adaptar à nova realidade. 

No tocante a dimensão produto, podemos destacar o processo de escolha que 

deve levar em consideração, não apenas as métricas de volume e tempo. Ficou 

evidente que a maturidade e a documentação do processo são pontos cruciais e que 

devem ser levados em consideração como fator de decisão (MADAKAM et al., 2017). 

A falta de rigor na escolha do processo, gerou um grande impacto, uma vez 

que não foram considerados como nível de maturidade e complexidade do processo 

para um projeto piloto, segundo exposto nas pesquisas. Como resultado, na etapa de 

levantamento de requisitos, acabou gerando um retrabalho planejado. 

A falta de uma documentação adequada, ocultou parte do processo gerando 

várias mudanças de escopo; e ainda a carência de massa para o treinamento 

adequado do robô acabaram impactando o processo de validação, gerando um 

desgaste no projeto. 

Diante do exposto, podemos concluir que dentre os 20 fatores críticos de 

sucesso mapeados durante a revisão bibliográfica, 11 estavam presentes no estudo 

de casos:  

• Apoio da alta administração  

• Usuários capazes e envolvidos 

• Interação com o cliente 

• Mudanças nos processos de negócio 

• Papeis e responsabilidade 
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• Hardware 

• Software 

• Segurança da informação 

• Seleção do processo 

• Padronização dos dados 

• Especialista com conhecimento em tecnologia RPA 

  

Os 11 fatores são baseados nas análises dos dados obtidos através das 

pesquisas, onde foram selecionados com base na interpretação dos fatos, levantados 

durante as entrevistas, pesquisa documental e nos dados dos questionários. 

Como contribuição teórica, o presente trabalho, ajuda a explorar as aplicações 

de uma ferramenta que ainda está em processo de implantação nas empresas. 

Embora exista discussões sob o assunto, até o presente momento, pouco material foi 

encontrado sobre este tema no âmbito acadêmico brasileiro. 

Como contribuição prática, os resultados obtidos auxiliam a compreender a 

influência dos fatores críticos de sucesso em projetos de implementação de 

ferramentas RPA. Outra forma de contribuição deste estudo são as lições aprendidas, 

utilizando os fatores críticos de sucesso listados para traçar formas mais adequadas 

a fim de serem evitadas como obstáculo, com o intuito de não se repetir os mesmos 

problemas no futuro.  

Podemos citar como exemplos de lições aprendidas para empresas, a 

necessidade de rigor ao se tratar de um projeto piloto, é importante levar em 

consideração um processo simples para adquirir conhecimento e maturidade na 

ferramenta. 

 Como limitação, os fatores críticos de sucesso identificados, foram restritos na 

validação de apenas um estudo de caso, em uma empresa do setor financeiro na 

cidade de São Paulo. Portanto vale ressaltar, a necessidade de pesquisas adicionais 

que permitam revisar e validar os resultados encontrados. 

Futuros trabalhos devem ser realizados, considerando um escopo mais 

abrangente, utilizando como objeto de estudo empresas em diferentes setores e com 

uma quantidade maior de funcionários de preferência, que possa compreender não 

apenas uma região.  
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Outro enfoque para futuras pesquisas, é buscar como o aspecto da segurança 

da informação e regulação, trabalham em linha com ferramentas deste tipo uma vez 

que temos um robô atuando no lugar de uma pessoa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 
Qual a sua área de atuação? 
(  ) TI    (  ) Negócios 

 

NUM PERGUNTAS

1 2 3 4 5

P1 QUAL FOI O NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA?

P2 QUAL O NÍVEL DE INTERVENÇÃO DA DIRETORIA NAS REUNIÕES DE 
TRABALHO?

P3 QUAL FOI A RELEVÂNCIA DAS DECISÕES DO ALTA DIRETORIA NO 
PROJETO?

P4 QUAL O NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS CONSULTORES QUANTO 
NA FERRAMENTA?

P5 NA SUA OPINIÃO A PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA PARA A 
DEFINIÇÃO DO ESCOPO FOI RELEVÂNTE?

P6 NA SUA OPINIÃO O TREINAMENTO NA FERRAMENTAS E 
CONCEITOS FORAM ADEQUADOS?

1 2 3 4 5

P7 QUAL A MATURIDADE DA EQUIPE DO PROJETO EM RELAÇÃO A 
FERRAMENTA?

P8 O TEMPO DA SUA ALOCAÇÃO NO PROJETO?

P9 QUAL A PARTICIPAÇÃO DO(S) USUÁRIO(S) DURANTE A FASE DE 
LEVANTAMENTO?

P10 QUAL O NÍVEL DE ENVOLVIMENTO DE OUTROS USUÁRIOS (FORA 
DO TIME DO PROJETO) COM A FERRAMENTA?

P11 QUAL O NÍVEL INTERAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETO E OS 
USUÁRIOS (REUNIÕES, DISCUSSÕES ETC)?

P12 QUAL A PERIODICIDADE DAS REUNIÕES E DISCUSSÕES COM OS 
USUÁRIOS?

P13 NA SUA OPINIÃO O NÍVEL DE INFORMAÇÃO COMPARTILHADO 
QUANTO AO OBJETIVO DO PROJETO FOI CLARO?

1 2 3 4 5

P14 NA SUA PERCEPÇÃO O PAPEL DA TECNOLOGIA É IMPORTANTE PARA 
PROJETOS DESTE TIPO?

P15 NA SUA OPINIÃO COMO VOCÊ AVALIA A PERFORMANCE DA 
FERRAMENTA RPA IMPLEMENTADA?

P16 NA SUA OPINIÃO QUAL O NÍVEL DE IMPACTO OS PROBLEMAS NOS 
SISTEMAS LEGADOS CAUSARAM NO PROJETO?

P17 QUAL FOI O NIVEL DE CUSTOMIZAÇÃO EM TERMOS DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO?

1 2 3 4 5

P18 NA SUA AVALIAÇÃO QUAL ERA O NÍVEL DE MATURIDADE DO 
PROCESSO AUTOMATIZADO?

P19 NA SUA OPINIÃO QUAL FOI O NÍVEL DE COMPLEXIDADE DO 
PROCESSO QUE FOI AUTOMATIZADO?

P20 NA SUA OPINIÃO QUAL O NÍVEL DE TAREFAS MANUAIS DO 
PROCESSO NO ESCOPO DO PROJETO?

P21 NA SUA OPINIÃO A AUTOMAÇÃO DO PROCESSO ECONOMIZARIA 
TEMPO?

P22 NA SUA OPINIÃO O PROCESSO ESCOLHIDO PARA SER 
AUTOMATIZADO FOI O MAIS ADEQUADO?

P23 NA SUA OPINIÃO QUAL É O SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO A 
AUTOMAÇÃO DO PROCESSO?

Muito Bom

Dimensão Produto

Dimensão Cliente

Dimensão Organização

Dimensão Tecnologia

Muito Baixo Razoável



48 
 

 
 

APÊNDICE B – CARTA-CONVITE PARA A PARTICIPAÇÃO NOS 
QUESTIONÁRIOS 

 
 
Prezado (a), 
 
 

Sou mestrando em gestão para a competitividade com ênfase em TI na 

Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) e estou realizando o meu trabalho de 

conclusão de curso sobre a ferrameta Robotic Process Automation. 

Gostaria de contar com seu apoio para responder o questionário anexo (com 

23 perguntas) que irá compor os resultados da minha pesquisa em campo. 

Todos os dados dos participantes serão mantidos em total sigilo. 

 

 

Muito Obrigado 
Frederico Matsushita 

 


