
Construindo a jornada de 
transformação digital com 

Microsoft Power Automate



A SicoloS é uma empresa especializada em Automação e
Transformação Digital de Processos que atua desde 2010
em plataformas Robotic Process Automation e
Automação Inteligente, somos parceiros dos principais
players e oferecemos serviços customizados para atender
toda a extensão da Jornada de Transformação Digital.

Toda tecnologia tem como finalidade ajudar a pessoa.
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A SicoloS
Pilares – Produtos & Serviços
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Robotic Process 
Automation

Inteligência 
Artificial

Intelligent Data 
Capture (DataHub)

Chatbot/ Digital 
Assistant

ON

ON

ON

ON



A SicoloS
Serviços
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Alocação de Profissionais

Consultoria & Projetos

Licenciamento de Software

Treinamentos & Workshops

Centro de Excelência (CoE)

Suporte & Monitoramento

Robot-As-A-Service



Automação de processos

Power Automate Overview

Fluxos de Nuvem

Crie fluxos da nuvem quando 

quiser que sua automação seja 

acionada de forma automática, 

instantânea ou por 

agendamento

Fluxos de Área de 

Trabalho (desktop)

Expanda fluxos de nuvem para 

interagir com ferramentas do 

dia a dia como email e excel e 

trabalhe com aplicativos 

modernos e antigos
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Digital Process Automation Robotic Process Automation



Power Automate Overview

Leitura de Documentos

Crie modelos personalizados que 

são adaptados às suas necessidades 

ou utilize um dos modelos 

predefinidos para aplicação em 

casos comuns de negócios

Fluxos de BPM

Guie as pessoas durante a execução 

de cada etapa dos processos e 

garanta que os dados sejam 

inseridos de maneira padronizada e 

consistente
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AI Builder Business Process Flows

Adicione inteligência aos seus processos



3 tipos de fluxos

Fluxos de Nuvem

Crie um fluxo da nuvem quando 

quiser que sua automação seja 

acionada de forma automática, 

instantânea ou por 

agendamento.

Fluxos de Área de 

Trabalho (desktop)

Crie fluxos, interaja com 

ferramentas do dia a dia como 

email e excel e trabalhe com 

aplicativos modernos e antigos.

Fluxos de Processo

Empresarial

Ajude a garantir que as pessoas 

inserem os dados 

consistentemente e seguem as 

mesmas etapas cada vez que 

trabalham com um cliente, 

criando um fluxo do processo 

de negócios.
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Convergência em uma plataforma de 
automação inteligente

AI

RPA

DPA

BPM

Governance
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Power Automate Desktop
Aprimorando a experiência do usuário de automação de processos robóticos para aplicativos de 

desktop e web

Facilidade de uso Funciona para 

todo tipo de 

aplicação

Controle dos 

erros
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Experimente ser um criador de robôs

Aproveite um espaço de trabalho de design rico e intuitivo

Combine facilmente entradas de 

página da web para sua automação
Messages Images Scripts

Facilidade para utilizar elementos de tela 

(UI) para construir automações detalhadas 

e sofisticadas

Mais opções para projetar sua 

automação (ex: utilizar sub-fluxos)

Crie mensagens personalizadas para 

informar os usuários sobre o andamento 

da automação do processo

Integre ferramentas de script 

poderosas, como VBscript, Python, 

JavaScript, PowerShell em sua 

automação

Subflows



Robotic Process Automation (RPA)
Cenários

Attended

Human initiated
Unattended

Fully automated

Descrição
Impulsione a eficiência e automatize tarefas manuais e 
individuais na área de trabalho e na web

Acelere a automação de tarefas entediantes e de alto 
volume sem levantar um dedo

Cenário Automação on-demand Automação de processos corporativos em escala

Alvo Cidadão-desenvolvedor em seu departamento Especialistas em RPA no CoE

Requisitos
Usuário conectado em seu dispositivo / iniciado por 
humano

Robôs em máquinas dedicadas / robôs fazem o trabalho
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Power Automate UI
Visão básica da interface de desenvolvimento

Gatilho

Ação

Condição

lógica
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+ 600 conectores

Conecte-se a mais 

de 600 serviços de 

1ª. e 3ª. parte com 

conectores 

integrados para 

tudo, desde Adobe 

e Zendesk até 

soluções locais.
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Documentos

Leitura de formulários

Processsamento de 

recibos

Idioma

Detecção de idioma

Análise de sentimentos

Extração de frases chave

Imagens

Detecção de objetos

Reconhecimento de 

texto (OCR)

Decisões

Predição
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Leitura de Documentos



Integração nativa com os serviços
mais utilizados

Inicie uma automação

a partir do 

OneDrive

Automação in-app

com Teams

Automatize direto do 

Excel
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Flexibilidade funcional incomparável
Aproveite todos os recursos da Microsoft Power Platform

Business Process 
Management (BPM)

Automação do Processo
Digital Process 

Automation (DPA)
Robotic Process 

Automation (RPA)

Artificial
Intelligence

Centralized
Approvals

Experiência do Usuário

Experiências
Reais

Aplicações
Low-Code

Sistemas
Corporativos

Sistemas Web 
Seguros

Intelligent
Chatbots

Relatórios
Analitícos

Ferramentas de 
Comunicação

Sistemas
Legado

Ferramentas de 
Colaboração

370+ 
Conectores

Dados e Serviços

Suite de 
Produtividade de 

Dados

Dados Legado Nuvem e 
Armazenamento

Dados Legado
On-Premises

Serviços de 
Dados Modernos



Obrigado!


