
Apresentação



Uma plataforma digital que transforma e agiliza a 

comunicação interna e privada das organizações 

através da tecnologia,  simplicidade e afetividade.



Objetividade

Escolhas / seguir

Gerenciamento / 

notificação

Reter / guardar / 

pesquisar

Fornecedores

Clientes

Público
em geral

Colaboradores

Comunicação
Multiplataforma

e Privada

O que somos



Funcionalidades comprovadas 
em um mesmo espaço

O gerenciamento e 
notificações do Slack.

A simplicidade, mobilidade e 
velocidade do Whatsapp.

A riqueza de conteúdo de uma 
intranet / extranet.



Crie o Espaço temático

Publique o Espaço

Crie conteúdos (sqeds)

Conceda acessos



Um business pode usar o Sqed para se comunicar de várias formas



Notificação
de acesso

Acesso ao
Espaço

Pegar (seguir)
um sqed

Notificação de 
alteração no sqed seguido



Conteúdos possíveis 
em um sqed

vídeos

Documentos PDF

Fotos e imagens

Áudios

Título e texto

Horário

Data

Localização

HiperlinksCategorias

vídeos

Documentos PDF

Fotos e imagens

Áudios

Título e texto

Horário

Data

Localização

HiperlinksCategorias



Sobre o sistema de notificações: é em tempo real!
Tanto os novos conteúdos (sqeds) no Espaço, quanto as atualizações

Novo Sqed Sqed Alterado



Na prática

Sqed na 
comunicação
privadas das

empresasComunidades Internas

Afetividade: felicitações de 
aniversários e 

lembretes gerais

Avisos de vagas e 
recrutamento

Tutoriais para novas 
contratações

Comunicados de novos 
processos entre equipe

Envio / recebimento de 
informes e documentações 

institucionais

Novos fornecedores 
incorporados rapidamente a 

lógica da empresaComunicação entre pessoas, 
entre times ou entre responsáveis 

de setores (você escolhe)

Cronograma de workshops /
 capacitação



Disponível nas plataformas web, iOS e Android

Acesso aos dados 
via log in a partir 

de qualquer 
dispositivo.

Listas de 
compartilhamento 

para fácil envio.

Captura e 
compartilhamento 
de conteúdos entre 
o Sqed e diferentes 

aplicativos

Facilidade na 
pesquisa e escolhas 

através da 
categorização da 
busca, Espaço e 

conteúdos (Sqeds)



O segredo por trás da plataforma Sqed carrega 
conceitos afetivos e inovadores aos usuários:

Seguir conteúdos 
(de forma macro ou 

específica), 
permitindo escolhas 

e notificações 
focadas no interesse.

Retenção das 
informações que 

importam.

Worklife integration: 
gerenciamento 
de conteúdos 

corporativos aliado 
aos seus assuntos de 

interesse pessoal.

Realidade 
aumentada através 

de QR code.

Modelo de monetização 
que não cobra por usuário: 

usabilidade por todos os 
funcionários, parceiros, 

clientes e fornecedores do 
business sem agregar 

valores.



O Sqed acaba com a perda 
de informação e a maratona de 
atualizações a cada novo membro 
em grupos de Whatsapp.

Filtra informações desnecessárias, através do 
conceito “seguir conteúdos”, gerando 
notificações apenas sobre conteúdos 
selecionados por você.

2.1.



Organiza a comunicação interna de um business através da criação 

muito rápida de espaços temáticos e de comunidades

Possibilita aos gestores uma visão completa da 

comunicação na empresa.

Conecta um business com as pessoas e, ao mesmo tempo, permite 

que elas usem o Sqed para seus compromissos e lembranças pessoais.

3.

4.

5.



O problema que solucionamos é 
proporcional ao alcance do mercado 

que temos.

De um lado, uma comunicação interna 
e privada ineficiente nas empresas. 

De outro, um colaborador, funcionário, 
usuário de sistemas e plataformas 
disperso em informações que não 

relevantes (tanto coorporativas, 
quanto pessoais) e sem nenhuma 

retenção destas. 

Duas pontas afetadas mutuamente.

Pequisa: Communication barriers in the modern workplace l The Economist - 2019

52%
Estresse 31%

Desânimo

18% 
Falhas levaram à 

redução das vendas.

Desejam um leque mais 
amplço de ferramentas de 

comunicação interna

63%

44%
Atrasos ou 
falhas na 
conclusão 
dos projetos



Os desafios 
da comunicação:

Comunicação interna 
e privada ineficientes

Empreendedores e gestores 

saturados e expostos ao uso 

excessivo de ferramentas 

utilizadas de forma inadequada

Usuários com vida 
digital caótica

Informações espalhadas e sem 

retenção para execução

Problemas conectados

O mercado





Missão

Crenças:

Ajudar as pessoas a aproveitarem 
as infinitas possibilidades que 
a vida proporciona.

O mundo está 
cansado

de curtir e 
comentar.

Precisamos ser 
menos  invasivos e 

focados na  
comunicação com  

conteúdo.

Precisamos de 
mais  respeito e 

privacidade  sobre 
o que queremos  e 

gostamos.

Precisamos uma  
comunicação 

menos  “poluída” 
(excesso)  e  mais 
“limpa” (objetiva).



Enquanto time, 
acreditamos:

Uns nos outros;

Em capacitar para confiar 
e confiar para voar;

Que podemos ajudar o mundo a ser, 
pelo menos, um pouquinho melhor;

Em competências, 
não em hierarquia;

Que temos que ser excelentes ou 
não teremos chance de existir;

Na força disruptiva do “e se” 
e do “porque não”;

Ainda que sejamos uma plataforma orientada para empresas, as 
empresas são feitas de pessoas e, portanto, precisamos desenvolver produtos 

e serviços focados não apenas nas empresas, mas, também, nas pessoas.



Clodoaldo
Finanças

Vanderlei
RH

Fernando
Estratégia

Juliano
Estratégia

Nando
CEO

Pedro
Jurídico

Duda
Educação

Ane
Marketing

Rogério
Tecnologia



Founders

Luís Fernando Saraiva

Cientista da computação;
Especialista em marketing.

+18 missões para EUA, 
Inglaterra e Índia.

CEO
Founder

Diretor nacional de P&D;
Membro do board da HPE Brasil.

Gerente sênior do laboratório de 
servidores no Brasil;
Gerente sênior do laboratório de 
impressoras no Brasil.

Rogério Timmers

Mestre em Ciência da 
Computação.

+28 missões para EUA, 
Inglaterra e Índia.

Founder
Technical advisor

Atual Diretor nacional de P&D;
Atual Membro do board da HPE Brasil.

Gerente sênior do laboratório 
de servidores no Brasil.



Os Sqeders

Ane

VP de Marketing do Sqed, 
sócia fundadora da e-Biker, 

em Santa Barbara na 
Califórnia – EUA.

São 25 anos atuando no  
mercado de comunicação e, 
em publicidade, em todos os 

lados do balcão: agência, 
cliente (marketing e 

comercial) e  veículos.

Juliano

Juntou-se recentemente 
ao time. 

Traz 17 anos de experiência 
profissional na indústria 

farmacêutica – em diversas 
posições dentro da área 
comercial e marketing. 

Pedro

Advogado, sócio do 
escritório Sieczkowski, 

Ulrich & Cirne Lima Adv. Ass., 
onde atua desde 1991. 

Bacharel em  Ciências 
Jurídicas e Sociais pela 

UFRGS, em 1991.

Fernando

Empreendedor, fundador 
de startup, experiência em 
aplicações de tecnologia 

para empresas de 
internet,  Publicidade, 

Digital Signage, Call Center, 
entre outros ramos de 

negócios no Brasil.



Vanderlei

Mestre em Administração 
e Gestão de pessoas com 

ênfase estratégica. 

Foi diretor de Recursos 
Humanos da Unisinos e da 

Sthil. Possui formação 
em coach ontológico 

empresarial pela Newfiels 
Consulting.

Duda

Sqed Content Provider e 
GTM. Possui formação em 

Publicidade e Propaganda; 
pós-graduação em Dinâmica 

dos Grupos, pela SBDG; 
e a Formação Germinar. 

Atua inspirado por métodos, 
princípios e práticas 

colaborativas

Clodoaldo

Diretor da Value Prev -  
fundo de pensão que 
agrega carteiras de 

empresas como HPE e DXC.

Foi gerente de 
planejamento da área 

de Pesquisa e 
Desenvolvimento 
da HPE, no Brasil. 

Os Sqeders



Luís Fernando Saraiva
CEO & Founder
nando.saraiva@sqeds.com
51 9 9963 7090 

Rogério Timmers
Technical advisor & Founder
rogerio.timmers@sqeds.com

51 9 8599 8777

Fale conosco



Obrigado!

Sqed Notice Life Sqed Sqed Notice Life


