
UM POUCO DO NOSSO TRABALHO

Desenvolvimento de produtos digitais



Desenvolvemos produtos digitais
com inteligência e tecnologia.
Somos especialistas em comportamento digital e
criamos experiências que impulsionam negócios reais.

Um time de designers e desenvolvedores apaixonados por criar 
experiências digitais de impacto.



DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS
TESTEDEPERFORMANCE.COM

Ferramenta online que realiza testes de performance e oferece um painel de controle para o administrador do site

 ü Desenvolvimento de baixo custo

 ü Primeira versão no ar em menos de 15 dias

 ü Lançamento alinhado com estratégia  

de divulgação

 » Tecnologia de medição de performance de sites

 » Controle de comportamento de uso 

 » Envio automatizado de propostas

PRINCIPAIS IMPACTOS

O PROJETO



DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
LAJEDO.COM.BR

Foram otimizados os processos e serviços do cliente criando ferramentas para auxiliar a equipe de atendimento.

 ü Mais de 7.000 orçamentos gerenciados

 ü Aumento significativo na qualidade dos leads;

 ü Melhoria da produtividade da equipe comercial;

 ü Redução de custo operacional.

 » Controle de entrada de orçamentos

 » Dashboard inteligente

 » Controle de clientes e Follow up;

 » Controle de usuários com acesso seguro;

PRINCIPAIS RESULTADOS

O PROJETO



DESENVOLVIMENTO DE WEB APP
OPTIMATECH.SOLUTIONS

Projetamos uma solução que monitora e controla remotamente os equipamentos de uma usina de fermentação

 ü Inovação no setor de engenharia

 ü Dados complexos mais fáceis de ler

 ü Economia significativa de recursos;

 ü Redução de custo operacional.

 » Interface Interativa e Gráficos dinâmicos

 » Dashboard inteligente

 » Integração com o banco de dados da usina

 » Acesso remoto através de aplicativo;

PRINCIPAIS IMPACTOS

O PROJETO



ESTRATÉGIA DE LANÇAMENTO PARA STARTUPS
TEMAÇUCAR.COM

Planejamento da primeira versão do sistema de compartilhamento de objetos entre pessoas da mesma vizinhança.

 ü Interesse de investidores logo após o lançamento

 ü Primeira versão desenvolvida em 2 semanas

 ü Estratégia trouxe 18,000 usuários em 15 dias

 ü Validação da ideia com custo reduzido

 » Planejamento de funcionalidades para o MVP

 » Plataforma com login via Facebook

 » Desenvolvimento do sistema de cadastro

 » Desenvolvimento de um administrador/CRM

 » Planejamento de um servidor escalável

PRINCIPAIS RESULTADOS

O PROJETO
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COMO FUNCIONA NOSSA METODOLOGIA DE TRABALHO

Nosso método é assertivo e atende todos os tamanhos de projeto

Estratégia

Definimos que 
funcionalidades serão 
produzidas para que se 
tenha mais funcionalidades 
úteis em menos tempo

Pesquisa

Primeiro descobrimos 
o que é importante 
para o negócio e que 
índices de sucesso são 
mais importantes para 
atacarmos.

Desenvolvimento Ágil

Separamos as 
funcionalidades 
em ciclos curtos de 
desenvolvimento e 
seu projeto cresce 
na velocidade mais 
interessante para o seu 
negócio

Feedback

Com o fim do ciclo já 
temos informações 
suficientes para aprender 
com o feedback de uso 
e comportamento e 
seguimos para os ciclos 
seguintes com mais 
inteligência

COMEÇA AQUI
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Tecnologia + Inteligência
Usamos tecnologia como ferramenta estratégica para 
resolver problemas reais. Somos um time que pesquisa 
comportamento e design para melhorar a relação entre 
pessoas, tecnologia e negócios digitais.

Estratégia Digital

Levamos maturidade e tração para 
seu projeto com metodologias 
assertivas de design de interação e 
marketing digital

Sites, Sistemas e Produtos

Unimos design e tecnologia para 
construir plataformas online focadas 
no sucesso do seu negócio

Performance e Analytics

Usamos análise de dados reais para 
medir e impulsionar a forma como 
as pessoas se relacionam com seu 
negócio

Ideação e Inovação

Usamos design thinking, ferramentas 
e modelos práticos de inovação para 
projetar serviços digitais excepcionais

Design de Interfaces

Usamos nossa experiência em 
comportamento digital para 
desenvolver interfaces que as 
pessoas amam usar

Consultoria Técnica

Trabalhamos lado-a-lado com seu 
time e levamos nossa cultura de 
tecnologia e estratégia digital para 
dentro da sua empresa



Nossos Clientes
Trabalhamos com empresas comprometidas em oferecer serviços 
assertivos e diferenciados



E ai, 
vamos falar sobre o seu projeto?

Entre em contato com a gente

Homem Máquina
Rua Gago Coutinho, 6 Casa 10 - Laranjeiras
Tel +55 (21) 3827-5544
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22221-070
contato@homemmaquina.com.br
www.homemmaquina.com.br


