
DIGITAL 
INTELLIGENCE 

A vantagem digital 

6 pilares da Digital Intelligence

Apresentamos a ABBYY Digital Intelligence 

Tornar os processos mais inteligentes 

Resultados reais   
A ABBYY Digital Intelligence permitiu aos nossos clientes: 

QUAL É O SEU DIGITAL IQ?

TRANSFORMAR   
O FUTURO:  

O QUE É 
A DIGITAL 
INTELLIGENCE? 

À medida que o ritmo da tecnologia 
acelera e as exigências do mercado 
mudam, a maneira como as organizações 
precisam de operar e fazer negócios, a 
corrida para alcançar a transformação 
digital está em curso. 
As organizações que otimizam o uso dos 
seus ativos digitais posicionam-se para 
atrair e reter mais clientes, inovam à frente 
dos seus concorrentes e adaptam-se 
rapidamente às exigências de um 
ambiente de negócios em constante 
mudança.

Enquanto algumas empresas ainda 
estão a lutar para ganhar impulso nas 
suas viagens de transformação digital, 
outras estão a avançar a todo o vapor. 
O segredo dos bem-sucedidos? Eles 
constroem as suas estratégias 
sobre uma base sólida de Digital 
Intelligence.

A ABBYY Digital Intelligence permite uma compreensão combinada de 
processo e conteúdo, oferecendo uma visão de 360° das necessidades 
do seu negócio para uma transformação digital bem sucedida. 

Finanças e 
Contabilidade

Cuidados de saúde

Transporte e 
Logística

Seguros

Banca e 
Finanças 

Automatização 
Robótica de Processos 

(RPA) 

46 %
do PIB mundial, impulsionado 
por produtos e serviços de 
empresas transformadas 
digitalmente

84 %
dos executivos acreditam 
que a inovação é essencial 
para o crescimento, 
enquanto apenas

6 %
estão 
satisfeitos 
com o 
resultado

Nos próximos 3 anos, 

2 trilhões 
de dólares 
gastos em tecnologia para a 
transformação digital em 2019 

Aumento de100%  

na produtividade do trabalhador do 
conhecimento para as empresas que 
investem eficazmente nas capacidades 
de inteligência

Compreender os seus 
processos de negócio

Extrair significado e 
valor

Automatizar 
estrategicamente

Ampliação de 
trabalhadores digitais

Compreender os 
documentos

Capacitar os tra-
balhadores humanos 

Identificar o 
potencial de 

economia de 8 
milhões de dólares 

por ano com a 
Process Intelligence 

Reduzir o tempo 
de processamento 

de faturas em 9 
minutos por fatura 

Atingir uma taxa de 
reconhecimento de 

95% para informações 
capturadas em 1,8 

milhões de documentos 
anualmente 

Descubra onde sua organização se destaca no seu 
percurso de transformação digital e onde está em falta

FAÇA O TESTE DE DIGITAL IQ 

Aumente a sua automatização de processos 
empresariais com a Digital Intelligence  
contacte-nos

Fonte: IDC, «Future of Intelligence Defined,» janeiro de 2020. Fonte: McKinsey & Company

Fonte: CIO, «What is digital transformation? A necessary disruption», 
31 de maio de 2019.

Fonte: Relatório Executivo de Estratégias Bancárias do BAI, abril de 2020.

Como a inteligência 
digital está a redefinir as 
operações comerciais 

https://www.abbyy.com/pt/what-is-your-digital-iq/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=what-is-digital-intelligence-brochure&utm_content=pt
https://www.abbyy.com/solutions/digital-intelligence/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital-intelligence-infographic&utm_content=en
https://www.abbyy.com/pt/solutions/digital-intelligence/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=what-is-digital-intelligence-brochure&utm_content=pt#request-demo-form

