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Quem é a ABBYY?

Liderazgo global 

Ajudamos as principais empresas mundiais 

O poder da colaboração 

O programa de parcerias ABBYYOne 
permite a automatização inteligente 
em empresas de todo o mundo. Com 
mais de 1000 parceiros comerciais 
e Parceiros da Technology Alliance 
(TAPs), o ABBYYOne liga um 
ecossistema diversificado de 
parceiros com as soluções de 
processamento inteligente de 
documentos (IDP) da ABBYY, líder 
na indústria, e de inteligência de 
processos. 

Os parceiros comerciais da ABBYY 
revendem os produtos ABBYY e 
fornecem personalização adicional, 
serviços e apoio aos clientes finais. 

Os parceiros da ABBYY Technology 
Alliance são fornecedores de 
software independentes globais 
que acrescentam valor aos nossos 
produtos para a empresa. Juntos 
potencializamos a automatização 
Inteligente. 

As nossas tecnologias ajudam as principais empresas mundiais a tomar 
decisões comerciais inteligentes para realizar os seus objetivos de 
transformação digital. 

Presença mundial    
A ABBYY está presente a 
nível mundial e tem a sua 
sede nos Estados Unidos, 
com escritórios em 15 países, 
incluindo a Alemanha, Reino 
Unido, França, Espanha, Chipre, 
Ucrânia, Sérvia, Lituânia, 
Taiwan, Hong Kong, Singapura, 
Hungria, Austrália e Japão. 
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Acelere o seu negócio com 
a automatização inteligente. 
Contacte-nos

A ABBYY alimenta a Automatização Inteligente. 
Repensamos a forma como as pessoas trabalham 
e como as empresas aceleram os seus negócios, 
fornecendo a inteligência que alimenta as plataformas 
de automatização. 

Mais de 10 000   
clientes, incluindo muitos da     
Fortune 500, confiam na ABBYY 

40%
Aumento do 

investimento em I&D 

Sete empresas de analistas 
globais nomearam a ABBYY líder 
no processamento inteligente de 
documentos, incluindo o Everest 
Group e o ISG. 

Quatro avaliações do mercado 
global classificaram a ABBYY 
como líder na prospeção de 
processos e tarefas, incluindo 
NelsonHall e Zinnov. 

Parceiros de negócios 

Parceiros da 
Technology Alliance 

A potencializar a automatização inteligente 

A plataforma da ABBYY permite às organizações obter uma compreensão 
completa dos seus negócios para as ajudar a tomar decisões empresariais 
inteligentes e conduzir um impacto significativo onde mais importa: 
experiência do cliente, eficácia, rentabilidade e vantagem competitiva. 

Automatização
inteligente da

Resultados dos clientes 

400%
aumento na produtividade 
dos funcionários 

95%
processamento automatizado 
de documentos pronto a usar 

Milhões    
em redução de custos atra-
vés da análise de processos

30%
aumento na eficiência 

Decisões empresariais

30X 
mais rápidas

85%
comunicações mais 
rápidas 

https://www.abbyy.com/pt/solutions/intelligent-process-automation-ipa/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=abbyy-keyfacts-infographic&utm_content=pt

