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Reduzindo o tempo de conclusão de processos
em 90% com automação robótica de processos.
O Banco Popular implementou a solução IBM® Robotic Process
Automation para automatizar tarefas e processos repetitivos e
manuais. A solução é executada em nuvem, permitindo rápida
escalabilidade, de acordo com as necessidades do Banco Popular.

Assista ao vídeo

Desaﬁo de negócio

Para reduzir custos e melhorar a eﬁciência,
o Banco Popular desejava automatizar seus
processos para que sua equipe pudesse
se concentrar mais em atividades de
valor agregado.

Transformação

O Banco Popular implementou a solução
IBM® Robotic Process Automation para
automatizar tarefas e processos repetitivos
emanuais. A solução possibilita uma rápida
escalabilidade à medida que mais bots
são criados.

Resultados

Redução de 90% nos tempos de conclusão de
processos, de cerca de 10 minutos para
aproximadamente 10 segundos.
Execução em nuvem com integração a
sistemas on premise.
Automatização de processos manuais e
repetitivos, para que a equipe tenha mais
tempo para atividades estratégicas.
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Liberando a equipe
de tarefas demoradas

O Banco Popular vinha enfrentando desaﬁos demográﬁcos e
regulatórios cada vez maiores. “Muitas pessoas estão deixando
Porto Rico, mas ainda assim queremos ampliar nossa participação
no mercado”, disse Luis Benitez, Vice-Presidente do Banco
Popular para Digital Workplace. Ao mesmo tempo, o banco precisa
ser mais responsivo em relação a mudanças nos requisitos de
conformidade. “Conforme surgem mais e mais regulamentos,
precisamos dedicar mais tempo para supervisionar essas
mudanças - exigindo a criação de mais processos”, disse Benitez.
O banco tentou usar processos manuais para gerenciar seus
requisitos de conformidade, mas rapidamente essa abordagem se
tornou extremamente demorada. O banco queria encontrar uma
maneira de automatizar seus processos, de modo que sua equipe
pudesse dedicar mais tempo a atividades de valor agregado. Com
a redução da dependência de processos manuais, o Banco Popular
esperava reduzir custos e focar na expansão para novos mercados.

“ Após a prova de conceito, nós mostramos
que um processo que levava cerca de 10 a
11 minutos poderia ser reduzido para 10 a
11 segundos.”
— Luis Benitez, Vice-Presidente de Digital Workplace, Banco Popular
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Automatização em
um ambiente híbrido
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Depois de pesquisar as soluções disponíveis, o Banco Popular
decidiu fazer uma prova de conceito (POC) com a solução IBM
Robotic Process Automation para automatizar seus processos
manuais. Trabalhando na POC com uma equipe da IBM, a equipe
do banco aprendeu que é importante olhar com cuidado para o
processo a ser automatizado. “Uma coisa que estamos
promovendo dentro do banco é que não basta apenas colocar uma
nova tecnologia no processo existente”, aﬁrma Benitez. “Primeiro
simpliﬁque o processo ao máximo. O que não puder ser
simpliﬁcado, automatize.” Dessa forma, o banco não está
simplesmente automatizando um processo complicado. Ele está
transformando o processo existente em algo melhor e mais
simpliﬁcado para depois automatizá-lo completamente.
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O Banco Popular está aproveitando as vantagens da flexibilidade
da solução Robotic Process Automation para executá-la em um
modo híbrido. “O conjunto IBM Robotic Process Automation foi
projetado de maneira a oferecer opções para implementação de
alguns dos componentes”, diz Benitez. “Portanto, temos algumas
coisas que são executadas localmente e algumas que são
executadas na nuvem”, ele aﬁrma. Essa abordagem permite que o
banco execute na nuvem os componentes com poucos requisitos
de segurança, proporcionando maior nível de escalabilidade. Os
componentes que apresentam mais requisitos de segurança
podem ser executados localmente, protegidos pelos ﬁrewalls do
banco. “Dessa forma, temos as opções de escalabilidade da
nuvem, mas também temos as capacidades de segurança que
nossa infraestrutura on premise já possui”, diz Benitez.
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A POC da solução Robotic Process Automation foi extremamente
bem-sucedida. “Nós escolhemos um processo bastante complicado
e que requer muitas pessoas durante muito tempo”, explicou
Benitez. “Após a prova de conceito, nós mostramos que um
processo que levava cerca de 10 a 11 minutos poderia ser
reduzido para 10 a 11 segundos.”
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Depois de tomarem conhecimento desses resultados, outros grupos
dentro do banco começaram a demonstrar interesse no uso da
solução. “Nós fomos da automatização de um processo para uma
lista de cerca de 100 processos”, conta Benitez. “As pessoas têm
um claro entendimento do valor oferecido pela solução e elas

querem que nós façamos a automação de muitos de seus
processos. Por exemplo, antigamente, para criar um relatório, a
equipe tinha que efetuar login em vários sistemas, fazer download
dos dados e combiná-los em uma planilha. Agora, esse processo é
totalmente automatizado.
O Banco Popular pretende expandir a solução no futuro. “Agora,
por exemplo, nós podemos dar o próximo passo e alavancar o IBM
Watson e alguns dos recursos de tomada de decisões cognitivos
que ele possui, para que possamos ter um processo completamente
independente e autônomo, que não exija a participação de
funcionários”, aﬁrma Benitez.
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Sobre o Banco Popular
O Banco Popular está sediado em Porto Rico e tem aproximadamente
8.000 funcionários. O banco possui cerca de 880 ﬁliais em Porto Rico,
nas Ilhas Virgens Americanas, nas Ilhas Virgens Britânicas, em
Nova Iorque, Chicago e na Flórida. O Banco Popular é uma empresa
subsidiária da Popular Inc., uma instituição bancária que ocupa a
liderança em ativos e depósitos em Porto Rico. A Popular Inc. foi
fundada em 1893 e está entre os 50 bancos de ativos mais
importantes dos Estados Unidos.

Dê o próximo passo
Para saber mais sobre a solução da IBM
apresentada nesta história, entre em
contato com um representante IBM ou
Parceiro Comercial IBM ou visite o
seguinte website:
IBM® Robotic Process Automation
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