


O mundo mudou, as empresas mudaram as pessoas 
mudaram... O home office integrou nossa vida ao mesmo 
tempo em que mostrou que o comprometimento de cada um 
associado à confiança foi elemento chave para a 
continuidade das organizações.
Novos tempos e hábitos pedem novas soluções de conexão: 
mais confiança nas escolhas ao invés de apenas imposição, 
integração ao invés de divisões, mobilidade viabilizando a 
descentralização, leveza e simplicidade, um olhar para as 
pessoas de forma plena em todas as suas dimensões de 
vida...



• Pequenas empresas sobrecarregadas e expostas pela falta de ferramentas
eficientes e economicamente viáveis para conexão (comunicação e venda) com
seus clientes e equipe interna

• Empresas médias com falta de assimilação da comunicação por seus públicos
em função de lentidão, excesso de informações, falta de retenção da
informação e uso de múltiplas plataformas para conexão

• Sistemas de comunicação de cada empresa sem conexão com a vida de cada
pessoa, gerando novas ferramentas não integradas, aumentando o estresse com
a perda de datas e conteúdos



Para pequenas empresas

• Uma ferramenta profissional que gerencia a
comunicação com os clientes economizando o 
enorme tempo gasto com o Whatsapp e email –
facilita a vida da empresa e dos clientes para 
encontrar e lembrar informações

• Uma plataforma que no mesmo lugar permite
realizar comunicação e venda (produtos e 
serviços), eliminando a necessidade de uso de 
diferentes ferramentas e portanto economizando
tempo e dinheiro e facilitando a vida dos clientes

• Uma plataforma que se conecta a mídias já
conhecidas como Whatsapp e email para facilitar a 
transição para a empresa e para os clientes

Para empresas médias

• Uma plataforma que congrega características de intranet e 
extranet mas com uma velocidade incomparável para a 
criação de novos Espaços de conteúdo

• Uma plataforma que permite aos gestores uma visão de 
dashboard completa da comunicação na empresa, 
independente de área ou região geográfica

• Uma plataforma que permite a criação de comunidades
internas e deixa as pessoas escolherem os conteúdos que
desejam seguir

• Uma plataforma que já nasce móvel permitindo a 
descentralização na postagem de novos conteúdos e do
consumo dos mesmos

• Uma plataforma que permite, de forma privada, as 
pessoas unirem os conteúdos corporativos com os
pessoais



O Sqed é uma plataforma que conecta
(comunicação+transação) as empresas
aos seus públicos internos e externos





1. Acabar com a perda de informação e a maratona de atualizações a cada novo 
membro em grupos de Whatsapp

2. Acabar com a enxurrada de informações desnecessárias através do conceito de 
“seguir conteúdos” com notificações geradas sobre novidades ou alterações
apenas dos que foram escolhidos

3. Organizar a comunicação interna através da criação muito rápida de Espaços
temáticos e de comunidades

4. Possibilitar aos gestores uma visão completa da comunicação na empresa
5. Ajudar o dia a dia das pessoas - a Plataforma conecta as empresas com as 

pessoas que também podem usar o Sqed para seus compromissos e 
lembranças pessoais



• Quando a empresa não possui nenhuma ferramenta digital para conexão com seus 
públicos internos e externos

• Quando a empresa utiliza grupos de Whatsapp para definições importantes

• Quando a empresa precisa de velocidade para criar um grupo temático

• Quando a empresa precisa de um grupo temático por um período curto de tempo

• Quando a empresa precisa descentralizar a atualização das informações

• Quando a empresa não tem orçamento para possuir uma Intranet, uma extranet ou uma 
área de TI

• Quando a empresa precisa que as pessoas retenham e lembrem informações importantes 
para melhorar a execução

• Quando a empresa deseja ampliar o impacto de suas comunicações para aumentar a 
conversão utilizando a retenção e lembrança



Através de três elementos básicos, o usuário do Sqed é capaz de muito rapidamente configurar (building
blocks) e implementar espaços de conexão (comunicação + transação) para qualquer necessidade, seja ela
conectada ao público interno, externo ou ambos e para demandas duradouras ou transitórias. Todo o
processo pode ser feito por qualquer pessoa sem exigir suporte de TI ou marketing. As informações
disponibilizadas são capturadas (pegas) ou enviadas para a área privada de cada pessoa, onde, juntamente
com seus conteúdos pessoais, o Sqed organiza, localiza e gera diferentes tipos de notificação.

Espaços multifuncionais temáticos que hospedam diferentes conteúdos (sqeds)

sqeds, a forma como o Sqed “empacota” os conteúdos 

Sistema de notificação multi meios: visual, push notification e lista de notificações

Seguimos a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD



sqed de evento

sqed de conteúdo

sqed de venda

sqed de notícias

sqed de aniversário

sqed de lista

sqed de registros

sqed de datas especiais

Conteúdos possíveis em um sqed:

vídeos Documentos PDF

Fotos e imagens Áudios

Título e texto

Horário

Data

Localização

Hiperlinks

Categorias

sqed genérico



Um novo projeto 
com atividades, 
datas chave, 
registros, 
aniversários e 
atualizações

Um novo grupo 
interno de 
diversidade com 
eventos 
definidos, 
conteúdo e 
notícias

O diretório de 
eventos da SIPAT

O conjunto de 
informes de RH, 
Vendas, 
Marketing ou 
qualquer outra 
área

Conteúdos possíveis em um 
Espaço:

Imagem de perfil

Nome/Descrição

Localização

Telefone

Categorias

Link



Uma loja digital 
com venda de 
produtos ou 
serviços e 
conteúdos para 
informar os clientes

Uma escola para 
comunicação com 
pais e alunos 
sobre eventos, 
regulamentos, 
feriados e venda 
de uniformes

Uma feira ou 
congresso para 
diretório de 
eventos

Data do 
aniversário dos 
alunos ou 
funcionários

Fair 2021

Datas, eventos e 
conteúdos 
importantes na 
comunicação 
com clientes

Atividades, datas 
chave, registros 
e atualizações de 
times de vendas, 
gerenciais ou 
outros



Um painel de 
comunicação da 
escola, professor ou 
treinador para 
comunicação 
individual e 
acompanhamento de 
cada aluno ou atleta

Clínicas de 
qualquer 
natureza para 
agendamento, 
prescrição e 
histórico dos 
pacientes



Pessoas que 
seguem o Espaço

Pessoas que 
“pegaram” o sqed



Comércio eletrônico conectado aos Espaços multifuncionais

Analytics com informações sobre conteúdos e compras

Geoposicionamento e Geolocalização para Espaços e sqeds

Possibilidade de seguir Espaços e conteúdos (sqeds)

Sincronização com calendários

Espaços multifuncionais públicos, privados ou secretos



API para conexão com outros sistemas

Multi administradores para construção e atualização de Espaços e sqeds

QR code para acesso, ampliação e retenção de conteúdos

Possibilidade de compartilhar Espaços e conteúdos

Realidade aumentada

Conteúdos multi modais com texto, filmes, fotos, áudios, PDFs e hiperlinks



+ Disponível nas plataformas web, iOS e Android

Acesso aos dados a partir de qualquer dispositivo via login

Captura e compartilhamento de conteúdos entre o Sqed e 
diferentes aplicativos

Listas de compartilhamento para facilidade de envio

Categorização e busca de Espaços e conteúdos (sqeds) para facilitar a busca e as escolhas

Novos conteúdos (sqeds) e atualizações disponíveis em tempo 
real



1. Construção do Espaço

Logotipo do Espaço Imagem de fundo do Espaço

Nome Descrição Link e localização Privacidade

http://www.semanadadiversidade.com.br/


2. Definição do conteúdo (sqeds)

evento

conteúdo vendalistadatas

notícias aniversárioregistros genérico



3. Publicação web



3. Publicação móvel



4. Comunicação



4. Comunicação



5. Notificação



+



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

Precisamos ser
menos invasivos e 

focados na
comunicação com  

conteúdo…

Precisamos de mais  
respeito e 

privacidade  sobreo
quequeremos  e

gostamos…

Omundoestá
cansado

decurtire
comentar…

Precisamos uma
comunicação

menos “poluída”
(excesso) e  

mais“limpa”  
(objetiva)…









Nando Rogerio

Pedro DudaFernando

CEO do Sqed, ex Diretor 

de Pesquisa e 

Desenvolvimento da 

Hewlett Packard 

Enterprise, 25 anos 

atuando em  Pesquisa e 

Desenvolvimento (e 3 

em área comercial para 

conhecer o outro lado 

do balcão)

Diretor de Pesquisa e 

Desenvolvimento da 

Hewlett Packard 

Enterprise, 27 anos 

atuando em tecnologia 

da  informação sendo 

20 anos em P&D

VP de Marketing do 
Sqed, sócia fundadora 
da e-Bikery em Santa 
Barbara na Califórnia 
– EUA, 25 anos 
atuando no  mercado 
de comunicação, 
publicidade em todos 
os lados do balcão: 
agência, cliente 
(marketing e 
comercial) e  veículos.

Ane



Pedro Fernando

Advogado, sócio do 

escritório Sieczkowski, 

Ulrich & Cirne Lima Adv. 

Ass., onde atua desde 

1991. Bacharel em  

Ciências Jurídicas e 

Sociais pela UFRGS em 

1991.

Empreendedor, 
fundador de startup, 
com experiência em 
aplicações de tecnologia 
para empresas de 
Internet,  Publicidade, 
Digital Signage, Call
Center entre outros 
ramos de negócios em 
grandes empresas no
Brasil.

Juliano

Clodoaldo

Juntou-se 

recentemente ao time 

do Sqed, trazendo como 

experiência profissional 

17 anos na indústria 

farmacêutica,  tendo 

vivenciado diversas 

posições dentro da área 

comercial e marketing. 



Mestre em 

administração gestão de 

pessoas com ênfase 

estratégica, ex diretor de 

recursos humanos da 

Unisinos, ex gerente de 

recursos humanos da 

Sthil, formação em coach 

ontológico empresarial 

pela Newfiels consulting

Vanderlei Duda Clodoaldo

Sqed Content Provider e 

GTM - formação em 

Publicidade e Propaganda, 

pós-graduado em 

Dinâmica dos Grupos  pela 

SBDG e concluindo em 

2019 a Formação 

Germinar. Atua inspirado 

por métodos, princípios e 

práticas  colaborativas

Diretor da Value Prev, 
fundo de pensão que 
agrega carteiras de 
empresas como HPE e 
DXC, e ex gerente de  
planejamento da área 
de Pesquisa e 
Desenvolvimento da 
HPE no Brasil. Pai da 
Dani e da Mel.



Obrigado!

Contatos:

Luís Fernando Saraiva  

(cofundador e CEO)  

nando.saraiva@sqeds.com 

51. 999637090

Rogério Timmers  

(cofundador e CTO) 

rogerio@sqeds.com 

51. 985998777

Baixe o Sqed e já  

Pegue o sqed  

com o nosso  

vídeo institucional

mailto:nando.saraiva@sqeds.com
mailto:rogerio@sqeds.com

