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RPA  
ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 

Automação de Processos Robotizados 

Aprenda na prática como o RPA funciona, a implementação nas organizações, as ferramentas 

utilizadas e exemplos de aplicações da solução. Com a nossa metodologia você irá aprender como 

automatizar processos repetitivos e criar robôs de automação. 

O treinamento “Automação de Processos Robotizados”, tem como premissa apresentar aos 

participantes os conceitos fundamentais relacionados ao RPA (Robotic Process Automation), seus 

benefícios para a organizações, como é aplicado e o uso na transformação digital, na busca por 

melhores resultados. Neste curso de 16 horas, o participante será capaz de: 

 Praticar a construção de robôs automatizados de processos; 

 Ambiente propício a realização de novas ideias em robotização de processos; 

 E muito mais... 
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UNIDADE 1 – BPM E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE 
NEGÓCIOS 

• Desafios para a gestão 
• Empresa orientada à processos 
• BPM – Gestão de Processo de Negócios 
• Ciclo de Vida BPM e seus objetivos 
• Elementos para modelagem de processos 
• Exemplos de processos empresariais 

UNIDADE 2 – INTRODUÇÃO AO RPA – ROBOTIC 
PROCESS AUTOMATION 

• O que é RPA e sua evolução histórica 
• Porque usar RPA 
• Desafios na adoção do RPA 

 

UNIDADE 4 – FERRAMENTA DE RPA 

• Introdução 
• O que é e quais suas integrações 

disponíveis nas ferramentas 
• Instalação 
• Ambiente de trabalho e principais 

elementos da interface 
• Conceitos de programação de sistemas 
• Principais funcionalidades 

UNIDADE 5 – CONSTRUINDO SEU PRIMEIRO ROBÔ 

• Construindo seu primeiro robô 
• Depurando a aplicação 
• Acompanhando o resultado do robô 
• Exemplos práticos de construção de robôs 

 Donos de Processos, Analista de Negócios, Programadores, 

 Gestores, Analista de Sistemas e profissionais de todas as áreas, 

 Analistas de Processos de Negócio, Analistas de Sistemas 

 Gestores de TI e profissionais envolvidos em projetos de 

automatização de processos e transformação digital. 

 Motiva colaboradores a buscar o crescimento profissional e redução dos custos decorrentes da melhor 

administração da implantação dos projetos da empresa; 

 Facilita a integração de informações e produz relatórios mais assertivos; 

 Permite a robotização de tarefas repetitivas, para que os colaboradores possam se concentrar no cliente 

e nas atividades mais relevantes; 

 Utilizar gestão por processos alinhado com automatização de processos robóticos. 

 

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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UNIDADE 3 – RPA NA PRÁTICA 

• Como o RPA funciona 
• Implementação do RPA 
• Ferramentas para adoção do RPA 

• Uso de soluções RPA no mercado. 

UNIDADE 6 – PROJETO DE AUTOMATIZAÇÃO DE 
PROCESSOS 

• Planejamento do projeto 
• Identificação de processos candidatos 
• Mapeamento do processo 
• Automatização do processo escolhido 

usando 
• Medição e apresentação do resultado 

 

 

Para maiores informações acesse: https://www.masterhouse.com.br/rpa  
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