COMO FAZER
QUE A AUTOMAÇÃO
DE FLUXO DE TRABALHO
TRABALHE PARA VOCÊ.
3 etapas para colocar seus
processos no piloto automático.

INTRODUÇÃO.
Automação de fluxo de trabalho. Parece complicado, não é?
A verdade é que a tecnologia por trás da automação de fluxos de trabalho já existe há um tempo
e o processo pode ser bem simples. Especialmente quando você conhece as pessoas certas.
Em 2019 e 2020, as empresas que
automatizaram seus fluxos de trabalho
viram sua receita crescer duas vezes
mais do que daquelas que não
automatizaram. E essa tendência deve
se acelerar. A Accenture descobriu que,
em 2018, as empresas que não tinham
um plano de transformação digital
perderam 15% em receitas potenciais
e essa perda poderia chegar a 46% da
receita anual até 2023.1

• Como a automação pode melhorar
as experiências dos clientes
e funcionários?
• Como podemos evitar reformular
nossos sistemas existentes
e criar interrupções?
• Como podemos identificar as áreas
mais importantes para a automação
e garantir os melhores retornos
de curto prazo?
• Como podemos garantir que
as mudanças sejam integradas
rapidamente e contribuam tanto
quanto possível para os objetivos
de longo prazo?
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Ter o parceiro de tecnologia certo
ao seu lado pode ajudar a garantir
que sua automação se desenvolva
perfeitamente, sem afetar
negativamente suas operações
diárias durante a transformação
de seus processos principais.

Então, por onde você deve
começar? Neste guia,
exploraremos as três etapas
para ter sucesso no mundo
da automação e fazer
com que seus processos
funcionem como em
piloto automático.

O QUE É
AUTOMAÇÃO
DO FLUXO DE
TRABALHO?

COMO A XEROX
PODE AJUDAR.

QUAIS OS
PRÓXIMOS
PASSOS?
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O QUE É AUTOMAÇÃO DE FLUXO
DE TRABALHO?
A automação do fluxo de trabalho
envolve vincular todos os seus
processos manuais individuais
e automatizá-los. Para que fluxos
de trabalho complexos não sejam
paralisados por atrasos nas
aprovações, intervenções físicas
ou erros manuais. Não se trata
apenas de automatizar tarefas
individuais; trata-se de dar vida
a um sistema mais amplo. Isso
pode começar obtendo resultados
rápidos, como automatizar
as contas a pagar. Em seguida,
você pode ampliar a rede para
automatizar sistemas e processos
completos, de ponta a ponta.

No entanto, a maioria das empresas não tem
uma equipe de automação especializada
interna. Portanto, mesmo que sua empresa
já tenha começado a trabalhar nessa área,
é improvável que tenha a experiência para
integrar esses projetos por conta própria.
E isso é normal, a maioria das empresas não
necessita ser especialista em automação
de fluxo de trabalho. Elas só precisam de
especialistas que possam ajudá-las mostrandolhes o caminho, tornando as coisas simples.
Eles podem orientar você para aproveitar os
benefícios exclusivos da automação e implantar
as ferramentas e a tecnologia adequadas à sua
empresa. Para que você possa obter resultados
mais cedo, nas áreas onde mais necessita.
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CONSTRUINDO UM CASO PARA AUTOMAÇÃO
DE FLUXO DE TRABALHO.
Construir consenso para automação é vital: para muitos proprietários e líderes de empresas, isso constitui
uma mudança em como eles enxergam os processos essenciais e, portanto, como funcionam. Abaixo,
estão alguns dos principais benefícios da automação, que são importantes para serem discutidos
em todas as conversas com as equipes ou parceiros tomadores de decisão:
DIMINUIÇÃO DOS ERROS

SIMPLES DE DIMENSIONAR

FÁCIL ACESSO À NUVEM

Menos intervenções manuais ajudam
a diminuir o risco de erro humano.

Dimensione seus processos de maneira fácil
e rápida para atender às suas necessidades
de negócios.

Acesso seguro aos seus processos
- independentemente de onde você esteja.

MELHOR EXPERIÊNCIA
DO FUNCIONÁRIO

MANTENHA A CONFORMIDADE

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE APRIMORADA

Libere sua equipe para se concentrar em
trabalhos de maior valor e acelere as decisões
tornando os dados mais acessíveis.

PRODUTIVIDADE AUMENTADA

Minimize o tempo de inatividade
e melhore as margens.

Trate os documentos e dados do cliente
de acordo com os regulamentos.

Manter comunicações responsivas, acompanhar
as expectativas do cliente e fornecer além
do esperado.

DADOS E DOCUMENTOS SEGUROS

SUA EMPRESA COM FUTURO PROTEGIDO

Tranquilize os clientes com o máximo
de segurança, transparência e precauções
de proteção de dados.

Evite a perda de conhecimento, com a rotatividade
de funcionários, digitalizando processos, o que
o ajudará também a se adaptar a um mundo
em mudança.

Com esses benefícios em mente, aqui está o processo de três etapas que pode
ser realizado para lançar um projeto de automação de fluxo de trabalho eficaz.
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1 IDENTIFICAR E COMPREENDER
SEUS FLUXOS DE TRABALHO.
Antes de implementar a automação,
é crucial identificar as áreas-alvo. Onde
posso obter mais resultados de forma
mais rápida e como isso se encaixará
em meus outros processos? Às vezes isso
é óbvio em um nível superior, mas muitos
proprietários e líderes de empresas não
têm visão das tarefas manuais do dia
a dia que estão atrapalhando o trabalho
de seus funcionários.
TRABALHE COM SUAS EQUIPES.

Os funcionários que executam as tarefas, tanto
em finanças, vendas, marketing, RH, jurídico
ou qualquer outro departamento da empresa,
são aqueles que realmente entendem quais são
os processos que retardam o seu trabalho. Inclua-os
na discussão e ouça suas sugestões: descubra onde
há atrito entre as equipes internas, que processos
de aprovação tornam o trabalho produtivo mais
lento e como a pandemia afetou a capacidade
dos funcionários de concluir as tarefas.

IDENTIFIQUE OS PONTOS PROBLEMÁTICOS.

Essas discussões geralmente trazem à tona desafios
inesperados, que seus funcionários podem não ter
percebido a princípio. Talvez eles aceitem como
normal que as despesas, às vezes, levem semanas
para serem reembolsadas, quando, na verdade, isso
acontece porque a equipe de finanças não as está
recebendo com rapidez suficiente devido a uma falha
nos sistemas de TI. Identificar gargalos como esses
- bem como esforços duplicados ou tarefas manuais
de entrada de dados - pode fornecer uma boa lista
para saber onde obter resultados rápidos.

DEIXE A AUTOMAÇÃO
FAZER O SEU TRABALHO PESADO.

Pense sobre quais são os processos manuais mais
pesados da sua empresa e como eles podem ser
transformados digitalmente. Seus processos exigem
digitalização total ou a implantação de um aplicativo
simples seria suficiente? Você necessita considerar
a implementação de um bot?
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2 MAPEIE E AVALIE OS FLUXOS
DE TRABALHO A AUTOMATIZAR.
O próximo passo é construir um
mapa sensato e abrangente para sua
automação. Ele deve descrever onde
a ação é mais necessária, que processos
priorizar, como a automação funcionará
dentro dos sistemas existentes e qual
o valor a ser obtido.
LOCALIZAÇÃO E PROPRIEDADE.

Estabeleça onde estão os processos manuais
mais problemáticos em sua empresa e quem
atualmente é responsável por eles. Trabalhe com
essas pessoas para construir um plano que funcione
para os funcionários existentes, bem como para os
decisores de orçamento e liderança empresarial.
Por exemplo, se você automatizar um processo, como
ele afetará as outras tarefas que os funcionários
necessitam cumprir? Como você garantirá que eles
tenham outro trabalho importante a ser feito? Em
seguida, use uma ferramenta de mapeamento para
planejar e dar os próximos passos com clareza.

CONSULTE ESPECIALISTAS EM TECNOLOGIA.

Trabalhe com fornecedores terceirizados para criar uma
solução que seja centrada no funcionário, em vez de
orientada para a tecnologia. Os parceiros de tecnologia,
geralmente, têm uma visão muito mais ampla do
mercado e já forneceram as soluções antes, portanto
podem aconselhá-lo sobre a maneira certa de proceder.
Compare os processos e operações atuais com exemplos
automatizados e eficientes para ajudar a mapear
a solução e identificar o resultado benéfico. Estabelecer
os objetivos e os ganhos potenciais neste ponto ajudará
na comparação e priorização dos diferentes projetos.

ELABORE SEUS PLANOS.

Selecione os fluxos de trabalho que necessitam ser
automatizados com base no valor que isso trará
de retorno ao negócio, o ROI esperado e como isso
impactará positivamente seus funcionários e clientes.
Isso deve equilibrar os benefícios imediatos - que você
pode compartilhar com suas equipes - com os resultados
estratégicos de longo prazo. Além disso, selecione os
fluxos de trabalho que necessitam de pouca intervenção
humana e que ajudarão a reduzir os custos. Isso
permitirá dimensionar e lhe dará a flexibilidade para
ser ágil e resiliente no futuro.

xerox.com

3 IMPLEMENTE A SOLUÇÃO
CERTA PARA VOCÊ.
A essa altura, você já deve ter elaborado um
plano claro e pragmático com seu parceiro
de tecnologia para a automação do fluxo
de trabalho. Em vez de uma abordagem
padronizada, essa deve ser a proposta
mais adequada para suas necessidades
empresariais específicas. Agora é hora
de colocar o plano em prática.
TRABALHE NO RITMO CORRETO.

A escala e a velocidade de um projeto
de automação variam dependendo da empresa.
Deve-se garantir que a implementação não
cause muita interrupção para os funcionários
e que os processos críticos possam continuar em
funcionamento. Também será preciso considerar
os requisitos de segurança e conformidade em cada
estágio: se essa etapa for apressada, isso poderá
causar problemas desnecessários posteriormente.

CONSIGA RESULTADOS RÁPIDOS,
FÁCEIS DE OBTER.

Durante seu planejamento, talvez tenham sido
identificados alguns processos universalmente
impopulares que são escolhas óbvias para
a automatização. Se for possível, resolver
esses desafios com soluções de automação
prontas pode criar impulso para o projeto em
geral, satisfazer as partes interessadas internas
e conquistar os funcionários. Lembre-se, porém,
de que é vital integrar essas “soluções rápidas”
ao software existente, para que você não precise
voltar e reconstruí-los mais tarde.

MELHORE CONFORME SEU PROGRESSO
NA IMPLANTAÇÃO.

Nenhum projeto de transformação digital está
finalizado quando o começamos. Desde o início,
é preciso adicionar dados analíticos para ajudar
a informar o que está funcionando, o que poderia
ser melhor ou mais rápido e onde seria possível
ajustar o processo para melhorar os resultados.
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COMO A XEROX PODE AJUDAR.
Há décadas, a Xerox tem apoiado empresas de todos
os tipos e tamanhos para melhorar seus processos.
Entendemos as contingências envolvidas nos fluxos
de trabalho de aprovação, processos que envolvem papel
e tarefas manuais, é o que fomos criados para fazer.
Desenvolvemos soluções de automação de fluxo de
trabalho personalizadas para apoiar empresas de todos
os portes em suas jornadas de transformação digital
e as ajudamos a dar passos seguros na direção correta.

Nossos especialistas locais em soluções da Xerox
podem fazer uma parceria com você para mapear
a melhor jornada de transformação para sua
empresa em um ritmo com o qual você se sinta
confortável. É importante ressaltar que nossa
intenção não é revisar seus processos existentes nossa metodologia identifica áreas onde podemos
fazer integração com sua configuração atual
para manter os processos críticos em execução
no piloto automático. Queremos simplificar
o caminho para os funcionários e garantir que não
haja interrupções ou queda na produtividade.
Fornecemos as ferramentas que você necessita,
seja para aumentar a produtividade, eliminar
papel, eliminar tarefas manuais ou aprimorar
o ambiente de escritório. Podemos trabalhar como
seu parceiro para automatizar os processos certos,
aliviando a carga de trabalho para o seu pessoal.
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APRESENTANDO NOSSOS
ESPECIALISTAS XEROX.

ERA IRÔNICO QUE UMA EMPRESA QUE
CONSTRUÍA FOGUETES TIVESSE OPERAÇÕES
MANUAIS. NÓS OS AJUDAMOS A PASSAR
DO PROCESSAMENTO DE 700 FATURAS
POR SEMANA PARA 7.000.
Greg
Um orgulhoso Xerox Expert há mais de 18 anos
www.xerox.com/pt-br/small-business/flexible-workforce-experts
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QUAL É O PRÓXIMO?
Nossos Xerox Experts estão à disposição para
esclarecer qualquer dúvida que você tenha sobre
automação. Se tiver interesse em saber mais
sobre nossos serviços, visite nosso site:
www.xerox.com/pt-br/small-business/contactrequest.
Ajudaremos a mapear a jornada de automação,
colocar seu processo em piloto automático
e iniciar hoje mesmo sua jornada de
transformação para um amanhã mais
eficiente e simplificado.
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SOBRE A XEROX.
Xerox Holdings Corporation (NYSE: XRX) faz com que cada dia funcione melhor.
Somos uma empresa de tecnologia para locais de trabalho que desenvolve
e integra software e hardware para grandes e pequenas empresas. À medida
que os clientes buscam gerenciar informações em plataformas digitais e físicas,
a Xerox oferece uma experiência contínua, segura e sustentável.
Quer inventando a copiadora, a Ethernet, a impressora a laser, ou outros
dispositivos, há muito tempo a Xerox definiu a experiência de trabalho
moderna. Saiba como essa inovação continua em www.xerox.com.br.
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