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Há uma década no mercado
Somos uma empresa de tecnologia, especializada em 

soluções de análise de dados e informação, inteligência 

artificial, machine learning, consultoria e treinamentos.

Nosso maior diferencial é o desenvolvimento e a 

implantação de soluções de inovadoras, oferecendo as 

melhores ferramentas do mercado. 

Orgulhamo-nos em ser uma empresa 

nativa da COPPE / UFRJ.A Sinn 
Tecnologia



Nosso mais novo motivo de orgulho
Acabamos de receber o #SeloGovTech do @brazillab!

 A marca não é para qualquer um, só as startups que estão 

capacitadas a trabalhar e vender para o setor público

podem se gabar de ter essa certificação. Enxergamos

essa conquista como uma oportunidade única de

expandir a nossa atuação.

Vamos em frente!



CLIENTES E PARCEIROS



NOSSOS CLIENTES
Governo



NOSSOS CLIENTES
Privado



NOSSOS PARCEIROS



ALGUNS CASES DE SUCESSO
Com ampla experiência no desenvolvimento de projetos de TI, 

em 2020 chegaremos a marca de 100 projetos desenvolvidos. 

Conheça um pouco dos projetos desenvolvidos e sobre alguns dos nossos produtos.



TRANSPARÊNCIA, AGILIDADE E DECISÃO
Painéis Temáticos

Com identidade visual moderna e clareza na diagramação das informações, os painéis temáticos atendem a 

uma demanda recorrente da gestão, que é a alta disponibilidade e confiabilidade dos dados do seu negócio.



TCESP
APP OLHO NA EDUCAÇÃO

Temos muito orgulho em ter desenvolvido o projeto 

de Olho na Educação junto com o TCE-SP.

Seu propósito é fornecer à população uma 

ferramenta de fiscalização e controle das escolas 

públicas de todo o estado.



TCESP
IEGM - íNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL

O projeto do painel IEGM / TCE-SP dá visibilidade ao 

morador do estado de SP às informações de gestão 

de todos os municípios do estado. A proposta foi 

automatizar o processo de fiscalização, análise e 

avaliação dos Municípios de São Paulo através do 

Painel IEGM / TCESP - Índice de Efetividade da Gestão 

Municipal.



TCESP
APP FISCALIZE COM O TCESP

Outro projeto importante é o aplicativo fiscalize com 

o TCE-SP. De maneira mais ampla, essa é uma 

ferramenta criada para que os fiscais do Tribunal 

pudessem executar de maneira mais eficiente seus 

trabalhos em campo, fiscalizando diferentes 

aspectos nos municípios de SP.



TCESP
PORTAL DA FISCALIZAÇÃO

Tal como o aplicativo, o portal de fiscalização 
oferece um conjunto importante de 
indicadores de desempenho da principais 
regiões de SP.



TCESP
TELETRABALHO

O PROJETO DOS PAINÉIS TEMÁTICOS visa dar 
visibilidade pública aos diversos indicadores 
de controle das políticas de fiscalização dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal.

São ferramentas poderosas que oferecem ao 
Gestor Público, em suas atividades 
estratégias e de planejamento, aumento da 
capacidade de tomada de decisão e maior 
benefícios à população.



TCESP
TAQUIGRAFIA

O PROJETO DOS PAINÉIS TEMÁTICOS visa dar 
visibilidade pública aos diversos indicadores 
de controle das políticas de fiscalização dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal.

São ferramentas poderosas que oferecem ao 
Gestor Público, em suas atividades 
estratégias e de planejamento, aumento da 
capacidade de tomada de decisão e maior 
benefícios à população.



TCESP
MERITUM

O PROJETO DOS PAINÉIS TEMÁTICOS visa dar 
visibilidade pública aos diversos indicadores 
de controle das políticas de fiscalização dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal.

São ferramentas poderosas que oferecem ao 
Gestor Público, em suas atividades 
estratégias e de planejamento, aumento da 
capacidade de tomada de decisão e maior 
benefícios à população.



TCESP
APENADOS

O PROJETO DOS PAINÉIS TEMÁTICOS visa dar 
visibilidade pública aos diversos indicadores 
de controle das políticas de fiscalização dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal.

São ferramentas poderosas que oferecem ao 
Gestor Público, em suas atividades 
estratégias e de planejamento, aumento da 
capacidade de tomada de decisão e maior 
benefícios à população.



TCESP
PAUTA

O PROJETO DOS PAINÉIS TEMÁTICOS visa dar 
visibilidade pública aos diversos indicadores 
de controle das políticas de fiscalização dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal.

São ferramentas poderosas que oferecem ao 
Gestor Público, em suas atividades 
estratégias e de planejamento, aumento da 
capacidade de tomada de decisão e maior 
benefícios à população.



PENSA RIO - Prefeitura RJ
PAINEL DE CONSUMO DE ÁGUA

O projeto do painel de consumo de água foi 

concebido por uma demanda do prefeito do Rio de 

Janeiro quando do período de crise hídrica na cidade.

O painel informava em tempo real o consumo de 

água em cada órgão público em comparação com 

suas metas de consumo.



PENSA RIO - PREFEITURA RJ
PAINEL DE ARRECADAÇÃO DO ISS

O projeto do painel de arrecadação foi criado para 

permitir o acompanhamento mensal e anual da 

arrecadação do ISS pelo Município do Rio de Janeiro, 

comparando a arrecadação projetada com a 

realizada e indicando os desvios com base nas 

métricas estabelecidas pela SMF/RJ.



PENSA RIO - PREFEITURA RJ
PAINEL DA FISCALIZAÇÃO 1746

O projeto do painel 1746 foi desenvolvido para 

fornecer acesso em tempo real aos indicadores 

utilizados pelo sistema 1746 aos órgãos de gestão da 

prefeitura.

O objetivo foi aumentar a transparência aos dados 

internamente, permitindo o compartilhamento de 

informações do aplicativo móvel.



PENSA RIO - PREFEITURA RJ
PAINEL SMTR MOBILIDADE URBANA

O projeto do painel de mobilidade urbana foi criado 

a partir de uma demanda da Prefeitura do Rio de 

Janeiro para acompanhar em tempo real os 

indicadores relacionados ao deslocamento de 

veículos na cidade.



MTE - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
PAINÉIS DE INDICADORES

O projeto foi criado para quatro setores do MTE, 

esses painéis de indicadores informavam dados 

importantes de emprego e desemprego, migrantes e 

imigrantes, ouvidoria e finanças internas do 

ministério.



PREFEITURA DE SÃO PAULO + WAZE + FGV
MAPA DA MOBILIDADE

Projeto de BIG DATA realizado em conjunto com o 

WAZE tinha como foco analisar os dados de alertas 

do aplicativo em busca de padrões comportamentais 

e insights para soluções em Smart Cities.



PRUDENTIAL BRASIL
DASHBOARD DOS PROJETOS

O projeto do painel de gestão de projetos da 

Prudential oferece uma visão holística do PMO e 

suas iniciativas internas, focando em KPIs próprios e 

do PMI.



CGEE
AQUARIUS

O projeto teve como desafio a criação do 
painel para o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Comunicação, cujo foco foi a 
gestão de mais de 50 milhões de pesquisas 
do CNPQ.



CGEE
PAINEL DA REMUNERAÇÃO

O projeto RHCTI foi desenvolvido em parceria 
com o CGEE, com o objetivo de criar um painel 
interativo cuja a finalidade era dar 
transparência às informações de remuneração 
de professores e pesquisadores. Desenvolvido 
em Pentaho, java e banco de dados postgresql.



PROJECT BUILDER
APP GESTÃO DE ESTRATÉGIAS, PORTFÓLIOS E PROJETOS

O aplicativo Project Builder APP foi 
desenvolvido para um grande parceiro da 
Sinn Tecnologia, a Project Builder, e fornece 
acesso móvel ao sistema SaaS ou em 
ambiente corporativo.



PROJECT BUILDER
DASHBOARD BI

O dashboard criado foi desenvolvido para 
um grande parceiro da Sinn Tecnologia, a 
Project Builder, e fornece acesso a dados e 
indicadores, assim como relatórios gerenciais 
em tempo real para uso em ambiente 
corporativo, utilizando Business Intelligence.



KANBAN ML
GESTÃO PROJETOS E EQUIPE

O projeto Kanban ML foi desenvolvido 
com tecnologia Machine Learning e 
possui a capacidade de observar um 
quadro Kanban real, por meio de uma 
câmera de vídeo e identificar a 
acompanhar a movimentação das tarefas 
do projeto, enquanto mudam de posição 
nas lanes de To-Do, Doing e Done.



MARINHA DO BRASIL
DFM - DIRETORIA DE FINANÇAS

Outro projeto desenvolvido em conjunto com a 

COPPE/UFRJ e a Diretoria de Finanças da 

Marinha do Brasil, em que foi desenvolvido um 

dashboard para a gestão dos indicadores 

financeiros de todas as Organizações Militares.



MARINHA DO BRASIL
QUAESTOR

Projeto desenvolvido em conjunto com a 

COPPE/UFRJ para a Diretoria de Finanças da Marinha 

do Brasil, para a gestão interna desta Organização 

Militar.



FGV DIREITO RIO
CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE

O projeto do portal do CTS da FGV foi desenvolvido 

para informar sobre as atividades do Centro de 

Tecnologia e Sociedade (CTS) da FGV DIREITO RIO.



BID + FGV
BIG DATA NAS SMART CITIES

O portal do projeto entre o BID e a FGV foi criado 

para apresentar ao público informações sobre o 

andamento do projeto de Smart Cities dos órgãos.



PAINEL VAREJISTAS
INDICADORES DE VENDAS

O projeto do painel de varejistas dá enfoque 
aos indicadores de vendas dos produtos de 
um determinado estabelecimento.

Feito de maneira genérica, tem a capacidade 
de se adaptar à qualquer sistema de vendas 
em qualquer segmento de mercado 
varejista.



PAINEL SEGUROS
INDICADORES DE SEGUROS

Assim como o painel de varejo, o painel de 
indicadores de seguros oferece uma visão 
holística e temática dos principais indicadores 
da área. Solução desenvolvida pela Sinn de 
forma genérica com a capacidade de ser 
customizada para qualquer empresa do setor.



HACKATHON GOOGLE
PROJETO TRANSPARÊNCIA BRASIL

A Sinn Tecnologia ficou em segundo lugar no 
Hackathon do Google, com a solução de dados 
para o portal Transparência Brasil. Por meio do 
consumo da API do projeto, pudemos criar 
painéis com informações e cruzamentos de 
dados importantes, focados em licitações e 
empréstimos públicos.



PLAY EDUCA edição DISNEY
PLATAFORMA EDUCACIONAL INFANTIL

O projeto, desenvolvido em parceria 
com a Arcolabs (www.arcolabs.studio) 
oferece atividades desenvolvidas por 
educadores brasileiros, de acordo com a 
Base Nacional Curricular do Ministério 
da Educação (MEC) para a pré-escola. 
Divertem a criança e promovem o 
desenvolvimento de habilidades de que 
ela necessita para a alfabetização. 



PLAY MUNDI

O PlayMundi é uma plataforma de 
entretenimento digital (em fase final de 
desenvolvimento), rica em atividades e jogos 
infantis, com viés educativo e lúdico. 
Oferece conteúdo nacional e internacional 
de forma segura e apropriada para toda a 
família. 



PLAYSTATS

O PlayStats é uma plataforma de 
analytics e backend para jogos 
eletrônicos. Foi lançando em 2019 e 
atualmente dá suporte aos projetos, 
Play Educa edicão Disney e Play Mundi.



    
    

 

PRODUTOS

EXPANDINDO NOSSOS SERVIÇOS

BLOCKCHAIN

MACHINE LEARNING

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

ANÁLISE DE DADOS

Sempre com objetivo na qualidade e na 

satisfação dos nossos clientes, nos mantemos 

atualizados com as mais novas tecnologias 

para poder surpreender  você.



IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

Sinn.id é uma solução de identificação pessoal, cujo objetivo é devolver aos 
usuários o controle dos seus dados pessoais e sensíveis, criando um local 
seguro para armazenamento e gestão.

Sinn.id pode ser criada tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas, 
construindo uma camada de segurança em torno dos dados.



CARTEIRA VIRTUAL
O aplicativo Sinn.wallet é uma carteira virtual móvel criada 

para gerir todos os seus dados de maneira criptografada e 

segura. Totalmente integrada a nossa plataforma Sinn.id, a 

Sinn.wallet oferece acesso aos nossos serviços, buSinness e 

Sinntesis, além de permitir que você controle os seus saldos 

das principais contas de criptomoedas do mundo, tais como 

Bitcoin e Ethereum.



Módulo de Análise de Editais, Recursos e Pareceres em Licitação. 
Processos licitatórios são demorados e demandam recursos dos órgãos públicos. Em 
sua maioria, quando um edital é lançado, ele está exposto a questionamentos e 
recursos, em várias etapas do processo. A criação de pareceres em resposta a esses 
recursos é um procedimento que demanda análise cuidadosa e demorada, e isso 
pode arrastar o processo licitatório por muito tempo.

Solução: Utilizar Inteligência Artificial e algoritmos de análise de dados com o 
objetivo de criar um produto que seja capaz de analisar os recursos apresentados e 
indicar pareceres que foram previamente escritos para Editais correlatos e ou 
“próximos” daquele em vigência. 



PLATAFORMA DE NEGÓCIOS
O buSinness é uma plataforma de negócios que permite ao usuário elaborar, 

gerir, compartilhar e assinar contratos eletronicamente. 

Sem a necessidade de cartórios ou qualquer outro intermediário.

O buSinness oferece serviços próprios de validação técnica e jurídica, 

integrado à nossa ferramenta de identificação Sinn.id.

http://www.sinn.com.br/produtos.html


Nossos canais
de contato

LOCALIZAÇÃO

E-MAIL

TELEFONES

Rio de Janeiro / RJ

contato@sinn.com.br 

(21) 3570-1564


