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A SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE OPTIMIZA A 
PERFORMANCE DAS INSTITUIÇÕES SOCIAIS



SOCIAL INTELLIGENCE TECH (SIT)® 

A robotização e as ferramentas de automação
inteligentes podem ajudar as organizações a
melhorar a eficácia dos serviços de forma mais
rápida e com menor custo do que os métodos
tradicionais.

Tecnologia disruptiva, assente em Robotic
Process Automation (RPA) que permite
automatizar processos, habitualmente
desempenhados por humanos, de forma
controlada, flexível e escalonável, libertando os
recursos humanos de tarefas que, sendo
necessárias, não acrescentam valor.



O que é o SIT?
É uma aplicação de software dirigido para a 
Economia social  capaz de interagir com 
outras aplicações  e bases de dados por meio 
de interfaces de front-end e sem alterar o 
cenário de TI existente, como um humano 
faria.

Impulsionar a eficiência  das OES
As mudanças conjunturais impelem a  
organizações a efetuar ajustes nos seus 
modelos organizacionais.

Quando o desempenho do sistema e os 
resultados não são atingidos, muitas vezes as 
organizações tomam a decisão de contratar 
novos recursos humanos para preencher as 
lacunas. Mas será uma decisão acertada e 
racional?

Observar o ecossistema da organização, 
detetar e mapear  os processos rotineiros e 
repetitivos, robotizando-os, faz reduzir a 
dispersão, o erro e o tempo despendido pelos 
Recursos Humanos em tarefas que não 
acrescentam valor, focando-os para os 
objetivos e para a maximização dos seus skills
em benefício da organização.

• Redução de custos com RH
• Baixos custos de implementação

• Configuração escalável  e Flexível

• Precisão de 100% das tarefas programadas

• Gera oportunidades de monitorização, e de    

auditoria 

•Risco Operacional reduzido

•Maior controle, governança e segurança  nas 
ITEnhanced business insights

•Insights de IT aprimorados quanto ao negócio

•Maior satisfação dos Recursos Humanos



Alguns exemplos de aplicações do
Social Intelligence Tech® nas OES

SIGO e Balcão2020
Automatização do preenchimento das ações de formação e  informações 
de formadores e formandos nas plataformas Balcão2020 e SIGO

Recolha, tratamento, login e upload automático para o SISCOOP das 
frequências das repostas sociais  

SISCOOP

Automatização do processo de conciliação de faturas entre o Portal da AT e 
o software ERP da Instituição com entrega diária de relatório.

Conciliação

Leitura de faturas rececionadas em caixa de correio e sua integração no 
ERP da instituição, com níveis de aprovação intermédios.

Receção e Integração de faturas

Gestão de disponibilidades do Bloco Operatório,  produção de relatório 
prospetivo e envio de alertas ao Conselho de Administração

Bloco Operatório

Conciliação automática de dados oriundos de diversas fontes (ERP, PoweBi, 
Excel, Word e Web) produzindo relatório de gestão da organização.

Relatórios de Gestão

Quanto tempo dos seus recursos humanos é 
despendido em tarefas rotineiras e que 
poderia ser direcionado para processos que 
realmente acrescentam valor à organização 
e de crescimento profissional dos 
colaboradores?



O Processo

Nem todos os processos se apresentam como viáveis financeiramente 
para se avançar com a automatização.

O processo inicia com uma avaliação para
identificar áreas de processos que podem
gerar valor para a organização e com um
retorno efetivo.

Geralmente, os processos candidatos a
automatização são aqueles que requerem
interação manual com uma interface de
computador, que em grande parte são
baseados em regras, que consomem um
volume significativo do tempo, e são
realizados em intervalos frequentes,
independentemente do número de
colaboradores que envolve.

Avaliação e Seleção de 
processos a automatizar1 2 3Construção do Business 

Case
Dos processos identificados proceder-se-á
à construção de um Business Case sobre os
que se apresentam com potencial para o
SIT.

O Business Case selecionará o processo
que gera o maior retorno para instituição
seja do ponto de vista dos RH, seja do
ponto de vista do investimento.

A nossa metodologia permite à
organização obter o retorno de
investimento num período médio de 9
meses.

Roadmap e 
implementação SIT

Uma vez identificado o processo, em
articulação com a organização definir-se-á
um plano de trabalhos envolvendo todas
as partes interessadas.

Finalizada a implementação será dado
suporte formativo e acompanhamento até
a estabilização total do sistema.



O que pode fazer

SOCIAL INTELLIGENCE TECH(SIT)

A CW orienta os 
clientes na definição 
da solução de 
automação mais 
sustentável para a 
organização.

Modelo de Execução
Implementação e 
Acompanhamento
A CW gere a otimização do 
processo de automação e procede 
ao acompanhamento após a 
estabilização do SIT, mantendo a 
relação fornecedor-cliente ao longo 
do tempo.

Software codificado 
por computador para 
operar outro software

Automação para substituir 
humanos em tarefas 
repetitivas e baseadas em 
regras

Macros multifuncionais e 
de aplicação cruzada, 
capaz de operar 
qualquer software.

SIT é…

Walking, talking  
auto-bots

Processamento de 
máquinas fisicamente 
existentes

Software de Inteligência 
Artificial ou  software de  
reconhecimento  de voz

SIT não é...

Preenchimento 
de formulários

Abrir e-mail´s
ler e 
encaminhar 
anexos

Efetuar Log in 
na web e
Aplicações da  
Organização

Movimentar 
ficheiros e 
pastas

O SIT  é fornecido por meio de software RPA que pode ser 
configurado para concluir tarefas baseadas em regras

Leitura e Escrita 
em Bases de 
Dados

Efetuar 
cálculos

Recolher 
Informação da Web

Ligar-se e interagir  
com os API´s do 
sistema

Extrair informação 
estruturada de 
documentos

Coligir estatísticas 
das redes sociais 
e de outros meios 
digitais

Executar
Decisões/regras
“if/then”

O SIT pode ser facilmente implantado
e gerido a partir de um controlador
para interagir com uma ampla gama
de aplicações de negócios

Alto volume de 
processos, baseado em 
regras e trabalho 
repetitivo

O SITgera um maior nível de 
valor nas seguintes situações:

Ausência de novos 
Business Process 
Management Suites 
(BPMS) ou workflows
tools

Processos que, por
tradição, ganham escala
com a contratação de
mais RH

Processos que estão 
sujeitos a erro humano 
ou requerem suporte 
fora do horário de 
trabalho.

Limitações orçamentais 
que restringe a 
modernização de 
sistemas ou 
desenvolvimento 
técnico

Disparidade de sistemas, 
quando as decisões são 
tomadas com dados 
limitados ou 
incompletos

Como Funciona

1
“Desenvolvimento”
— Especificação e
publicação de instruções
detalhadas do processo
para operacionalizar o
RPA.

2 3

Robot  
Controller

Atribuir tarefas 
aos robôs e 

monitorar as suas 
atividades

Robot 
Virtual ou físico, 

ele interage 
diretamente com 
as aplicações do 

negócio.

4 5

Utilizadores 
Monitorar e 

resolver situações 
de exceção ou a 
escalabilidade

Aplicações
Os Robôs são 

capazes de 
interagir com 

uma ampla gama 
de aplicações.

Processos Preferenciais

Transformação
Reengenharia de processos 

essenciais enquanto automatiza a 
função.

Flexibilidade

Capacidade de, rapidamente, 
aumentar ou diminuir a 

complexidade do SIT mediante 
a circunstância do negócio

Redução de Custos
Redução de custos entre 15 a 90% 
dependendo das características 
das funções selecionadas para 

automação

BENEFÍCIOS
CHAVE

Eficiência e Qualidade
O SIT agiliza, padroniza e otimiza 
os processos. Os robôs executam 
tarefas com alto grau de precisão 
e operam 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, resultando em alto 

rendimento

Vantagens Competitivas

O RPA oferece alto potencial de 
ROI que pode ser aproveitado 

para impulsionar iniciativas 
críticas e tem um curto período 

de retorno, uma vez que os robôs 
conduzem os aplicativos 

existentes com baixos custos de 
integração.

Executar Copy
and paste



Retorno do Investimento 
em menos de 12 meses

90%

Aumento dos níveis de 
conformidade em 92%%

Incremento dos níveis de 
qualidade/precisão em 90%

Aumento os níveis de 
produtividade em 86%

Redução de custos em 59%

92%

86%

59%
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