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Plataforma de 
Gestão de Negócios

Nuvera

A Nuvera surgiu de uma crescente
necessidade empresarial: a obtenção de
indicadores para gestão do negócio.
Especializada em desenvolver soluções
tecnológicas baseadas em modelos utilizados
por grandes Instituições Financeiras. A melhor
tecnologia e inovação para auxiliar o
crescimento dos negócios, prezando sempre
pela segurança das informações da empresa e
de seus clientes.

Quem somos

Avenida Flores da Cunha 701 - Sala 06 
Santa Rosa - RS - CEP 98789-122

Fale Conosco

facebook.com/nuveratecnologia

instagram.com/nuveratecnologia

O que oferecemos
Soluções inovadoras para o seu negócio
ganhar produtividade e eficiência.
- Nuvera Store: conectando sua loja a mais
alta tecnologia Cloud, com gestão completa
de vendas, controle financeiro, controle de
estoque com a melhor solução em PDV para o
seu negócio.
- Nuvera E-commerce: plataforma de e-
commerce integrada, conectando você ao
consumidor final. Unificando controle
financeiro, controle de estoque e todas suas
operações em um único sistema.
- Nuvera Service: gestão completa de
serviços, automação de contratos, gestão de
clientes, rápida identificação de
oportunidades e integrada com emissão fiscal
das prefeituras.

(55) 98454-7120
comercial@nuvera.com.br



Desenvolv imento 
de Negócios

DN2

Acreditamos que todos os negócios,
independentes do ramo, tem um PROPÓSITO. 
Acreditamos que marcas influenciam
diretamente não somente na economia, mas
na VIDA e nas EXPERIÊNCIAS das pessoas.
Queremos colocar as empresas de nossos
clientes em um outro PATAMAR, gerar um
nível de diferenciação, tendo DESTAQUE no
mercado, seja pelo aspecto VISUAL ou pelas
EXPERIÊNCIAS. 
Incentivamos o empreendedorismo,
incentivamos a inovação, incentivamos o
PENSAR DIFERENTE!
A decisão de colocar o seu negócio em um
próximo nível depende apenas de VOCÊ!
Somos a DN2 – Agência de Desenvolvimento
de Negócios, da ideia à execução, do
planejamento a realização, desenvolvemos
estratégias personalizadas de acordo com o
seu objetivo!

Quem somos

Avenida Tuparendi, nº1580
Santa Rosa - RS - CEP 98785-109

Fale Conosco

facebook.com/agenciadn2

instagram.com/agenciadn2

(55) 2120-7272
contato@dn2.com.br

O que oferecemos
Estratégias de Marketing
Desenvolvimento de websites
E-commerce
Marketing Digital
Marcas e identidades visuais
Posicionamento de Mercado
Assessoria em gestão estratégica
comercial, administrativa e financeira.

www.dn2.com.br

mailto:contato@dn2.com.br
http://www.dn2.com.br/?fbclid=IwAR0_chVYzqgRFH4mFRZbcnLfPy50m4nvvM7vvnh3hdbYx0osm3cCd6dkJjY


Inglish in 
University

A startup English in University é especializada
no ensino da Língua Inglesa, desenvolvida
exclusivamente para universitários e pré-
universitários, e administrada por Rossano
Gomes da Rosa e Amanda Gomes da Rosa.

Quem somos

Fale Conosco

O que oferecemos
English in University Online, um curso que foi
criado para simplificar o ensino da Língua
Inglesa por meio de situações da vida real de
um universitário, que vão fazer você evoluir
rapidamente. Combinamos a Plataforma com
Inteligência Artificial ao poder das Aulas
Online Ao Vivo unindo tecnologia de ponta
com o contato humano do teacher e colegas.
Diferenciais:
- 30 semanas de curso: queremos formar
nossos alunos com a fluência necessária para
o mundo acadêmico e o mercado de trabalho,
nome menor espa ço de tempo.
- plataforma com inteligência artificial:
conteúdos que se adaptam às necessidades
ou potencialidades de cada aluno, tornando o
aprendizado único.

www.englishinuniversity.com.br
(55) 99659-5309
rossano@yours.com.br



Gamif icação,  IA  e
Real idade Virtual

Play2Make

A Play2Make desenvolve projetos com o
objetivo de inovar os processos do cotidiano.
O foco da empresa é transformar tarefas
rotineiras em atividades lúdicas e atrativas
usando a Gamificação, a Inteligência Artificial
e a Realidade Virtual. Engajar, desenvolver e
aperfeiçoar formam a premissa pela qual
partem os projetos da Play2Make. A empresa
acredita que a técnica da Gamificação,
responsável por transformar situações
determinadas em videojogos, tem o poder de
engajar os usuários, fazendo com que haja
interesse pelo processo apresentado no jogo.
A Inteligência Artificial, por sua vez, permite
que o desenvolvimento dos usuários no jogo
seja mapeado, diagnosticando as conquistas e
as dificuldades de cada jogador.

Quem somos

Rua Santos Dumont, nº820 - Anexo a FEMA 
Santa Rosa - RS - CEP 98780-109

Fale Conosco

facebook.com/play2make

instagram.com/play2make

O que oferecemos
Transforma tarefas rotineiras em atividades
lúdicas e atrativas usando a Gamificação, a
Inteligência Artificial e a Realidade Virtual
criando jogos educacionais.

(55) 99979-8935
playtomake@gmail.com



Consultor ia  em Segurança e
Medic ina do Trabalho

SSO Ocupacional

A SSO Ocupacional é uma empresa que presta
serviços de assessoria e consultoria em Segurança e
Saúde Ocupacional fundada em 2020 pelo Técnico
em Segurança do Trabalho Daniel Rösler. A SSO
Ocupacional conta com profissionais habilitados em
níveis técnico e superior, extremamente qualificados,
preparados para prestar assessoria e consultoria em
solução de problemas na área de segurança do
trabalho e higiene ocupacional em empresas de
grande, médio e pequeno porte. Atendendo às
solicitações das empresas quanto às exigências da
legislação em matéria de segurança e higiene
ocupacional, elaboração de programas/laudos
técnicos, avaliações ambientais direcionados a
assegurar a preservação da saúde e da integridade
física do Trabalhador.

Quem somos

www.ssoocupacional.com.br

Fale Conosco

facebook.com/ssoocupacional

instagram.com/ssoocupacional

O que oferecemos
A SSO Ocupacional oferece aos seus clientes uma
ampla variedade de soluções:
· Medição quantitativa de agentes ambientais;
· Formação de brigada de incêndio; 
· Projetos de engenharia de segurança do trabalho;
· Auxilio na implantação da CIPA: NR-05;
· Preenchimento de CAT;
· Emissão de PPP;
· Agendamento de ASO; 
· Auditorias e inspeções de ambientes de trabalho;
· Assistência técnica de empresas no MTE e pericias
trabalhistas;
· Atendimento das NR’s;
· Laudos técnicos (LTCAT, LTIP e LAUDO NR 12);
· Realização de treinamento (normas
regulamentadoras), brigada de incêndio, RT 14, entre
outros;
· Desinterdições e desembargos de atividades e
assistência para defesas em autos de infração;
· Avaliação psicossocial e avaliação psicológica em
processos seletivos;
· Descrição de cargos e salários;
· Pesquisa de clima organizacional;
· Avaliação de desempenho 360º;
· Recrutamento e seleção e  Assessoria em RH.

(55) 99676-0099
daniel@ssoocupacional.com.br

Rua Dr. João Dahne, 410,  Ed. Hospital Policlinica -  
Andar 6 - Santa Rosa - RS - CEP 98780-072

http://www.ssoocupacional.com.br/?fbclid=IwAR3nV6aIFRJOSfqZCZOUOBia64hW7dfxhZRPxT2subjAaekXCGToJ7XtOmk


Simulador  de 
Prát icas Jur íd icas

Juristta 

O Juristta é uma edtech que tem como propósito
auxiliar faculdades de Direito no processo de
transformação digital e letramento digital.
Somos uma empresa sintonizada com as
oportunidades do Direito 4.0, atendendo as
necessidades dos professores e gestores das
IES (presencial e EaD) em levar o conhecimento
por meio da tecnologia remota.

Quem somos

Fale Conosco

instagram.com/juristta.plataforma

O que oferecemos

Nosso produto é o simulador de práticas
jurídicas desenvolvido especialmente para
faculdades de Direito. Por meio da
plataforma, professores e alunos conseguem
aproximar teoria e prática, por meio da
construção de conteúdos realísticos que
aproximam os estudantes dos desafios da
vida profissional do operador do Direito.

(32) 98435-0935

contato@juristta.com / Fernando.souza@juristta.com

juristta.com
linkedin.com/company/juristta/



Chatbot  de atendimento

Leaper

Somos a Edtech Leaper Mais:
Plataforma de Transformação na experiência
de relacionamento e atendimento
empresarial, com diversas soluções de gestão
de equipe, automação, estruturação e
organização de processos, análise e gestão de
dados, pensados em simplificar o processo de
atendimento, relacionamento e vendas.

Quem somos

Rua Travessa Brasil, nº79 
Santa Rosa - RS - CEP 98780-337

Fale Conosco

facebook.com/ChatLeaper

instagram.com/leapermais

O que oferecemos
Desenvolvimento de soluções de
automação através de tecnologia de
Chatbot;
Organização e estruturação de
relacionamento através de CRM;
Consultoria de transformação digital;
Treinamento e desenvolvimento de
equipes;
Análise e gestão de dados através de
Business Intelligence.

(14) 99762-9491
fernanda@leaper.com.br

https://www.facebook.com/ChatLeaper
https://www.instagram.com/leapermais/
mailto:fernanda@leaper.com.br


Baby Shop

PicNic

A loja foi criada para simplificar a maternidade,
através de produtos práticos que facilitam o
nosso dia-a-dia. Somos a sua melhor fonte dos
principais produtos de puericultura do mercado,
prezando sempre pela qualidade,  vendemos
apenas produtos em que acreditamos. "Minha
vontade sempre foi trazer produtos para facilitar
a vida das mães, e hoje trabalho com produtos
importados e nacionais que além de cumprir
esse propósito são bem lúdicos e criativos",
destaca Carolina Vaccari Hadde, CEO da Pic Nic.

Quem somos

Avenida Santa Cruz, nº495, apt. 301
Santa Rosa - RS - CEP 98780-744

Fale Conosco

facebook.com/picnicbabyshop

instagram.com/picnicbabyshop

O que oferecemos

Alimentação;
Colorir;
Desfralde;
Diversão;
Livros;
Massinha;
Passeio;
Quebra Cabeça;
Saúde e Bem Estar;
Segurança.

(55) 99663-5305
picnicbabyshop@gmail.com

www.picnicbabyshop.com.br

Simplificamos a maternidade através de
produtos práticos e criativos das áreas:

http://www.ssoocupacional.com.br/?fbclid=IwAR3nV6aIFRJOSfqZCZOUOBia64hW7dfxhZRPxT2subjAaekXCGToJ7XtOmk


Soluções Dig ita is

Inovativa Web

Somos uma empresa de desenvolvimento de
softwares personalizados por ramo de
negócio, que atua com o propósito de auxiliar
seus clientes a otimizar seus processos
diminuindo os obstáculos do dia-a-dia e
criando soluções para os problemas em cada
ramo de atuação. Não ditamos como as
empresas devem trabalhar, ouvimos as suas
necessidades e criamos soluções específicas
para cada área com o objetivo de aumentar a
produtividade e otimizar o tempo e os
processos.

Quem somos

Rua Cristóvão Colombo, nº 69 
Tuparendi - RS - CEP 98940-000

Fale Conosco

facebook.com/inovativaweb

instagram.com/inovativaweb

O que oferecemos
Todos os nossos softwares foram desenvolvidos com
o intuito de possuírem um ambiente limpo, intuitivo e
focado nas tarefas do dia a dia.
- INW | Odonto -> Sistema para gestão de
consultórios odontológicos que centraliza todas as
informações e permite aos profissionais ter acesso
aos dados de seus pacientes em uma única tela;
- INW | Gestão Sindical -> É a solução completa para a
gestão de seu sindicato, auxiliando nas tarefas do dia
a dia. Módulos: Troca-Troca, Vendas, Fluxo de Caixa,
Controle de Usuários, Transferência de produtos entre
extensões de base, Controle de estoque e reserva de
produtos, entre outros.
- INW | Planejamento Estratégico -> Sistema que
revoluciona a forma de fazer consultoria,
informatizando e centralizando os processos,
permitindo a comunicação direta entre todos os
integrantes dos projetos e dando controle total aos
gestores. Permite às empresas de consultoria
efetuarem a consultoria a distância, criar projetos com
usuários e permissões específicas, gerenciar os
planos de ação de todos os envolvidos e interagir com
toda a equipe do projeto. Conta com módulos como
Planejamento Estratégico, Canvas, Analise SWOT,
Matriz GUT, Gráfico de GANTT, Planos de ação
baseados no 5W2H, entre outros.

(55) 99671-1334
comercial@inovativaweb.com.br



Arquitetura |  Inter iores |
Gerenciamento de Obras

Fernanda Machado

Um bom projeto de arquitetura deve conseguir
interpretar o sonho e o estilo de vida do cliente
e criar maneiras práticas de realizá-lo.
Utilizando soluções técnicas, funcionais,
econômicas com harmonia formal.
Nossa missão é estar a serviço das pessoas
para projetar e construir ambientes focados no
o bem-estar, qualidade de vida e felicidade.
Nosso objetivo é usar soluções criativas que
transmitam a personalidade do cliente, aliando
estética, conforto e funcionalidade.

Quem somos

Avenida Antônio Manoel, nº553, Sala 02
Santo Ângelo - RS - CEP 98801-690

Fale Conosco

facebook.com/fmearq

instagram.com/fmearq

O que oferecemos
Projetos arquitetônicos e de Interiores;
Gerenciamento de Obras;
Soluções técnicas, funcionais, econômicas
com harmonia formal.

(55) 99631-4277
fmearq@gmail.com

www.fernandamachadoarquitetura.com.br

http://www.ssoocupacional.com.br/?fbclid=IwAR3nV6aIFRJOSfqZCZOUOBia64hW7dfxhZRPxT2subjAaekXCGToJ7XtOmk


Robô Socia l

Iubi

Eu me chamo IUBI e estou aqui para fazer a diferença na
sua saúde! E quando me deram esse trabalho, minha
primeira missão foi a de desvendar os mistérios dos
tratamentos médicos que vocês (humanos) fazem e então
melhorar TUDO a respeito dele: o tempo de permanência
em cada tratamento, a saúde mental enquanto lidam com
esses momentos tão complexos e muuuuito mais! Uma
das principais atividades que a minha versão robótica —
eu mesmo, hehe  — faz, é transformar a rotina de
tratamentos; chata, longa e muitas vezes frustrante, em
uma rotina de cura e saúde física e mental. Assim, quando
estou fazendo companhia para crianças, crio brincadeiras e
práticas lúdicas, fazendo com que se sintam
independentes e como parte ativa de seus tratamentos.
Isso faz com que os papais e as mamães se preocupem
menos em convencer as crianças e tenham mais tempo
para uma tarefa muito mais importante: compartilhar
amor. O modo como minhas funções são programadas,
também me permitem cuidar de adultos e idosos,  ainda
que de outras formas, pois TODOS os portadores de
doenças crônicas podem precisar de auxílio para aderirem
a determinadas práticas terapêuticas (ou rotinas), além de
tornar esse caminho mais fácil, divertido e informativo.
Para os vovôs e vovós, já sou considerado a companhia
ideal para os momentos fáceis *e os* difíceis. Mas não
pense que sou o único a estar em contato com eles! Eu
também facilito sua interação com outras pessoas que
estão passando por situações parecidas, afinal, quando
compartilhamos nossa vida e nossas histórias, somos
mais fortes.
Espero que a gente se encontre em breve,

IUBI Health     

Quem somos

Fale Conosco

facebook.com/goiubi

instagram.com/goiubi

O que oferecemos
Iubi é um robô social que gamifica a rotina de
crianças em tratamento de doenças crônicas,
interagindo, colhendo feedbacks, provendo
análises e melhorando aspectos da saúde.
Instituições, hospitais e crianças podem se
cadastrar para receber iubi como doação. 

(47) 99211-2934
talk@iubi.me

igg.me/at/goiubi

http://www.ssoocupacional.com.br/?fbclid=IwAR3nV6aIFRJOSfqZCZOUOBia64hW7dfxhZRPxT2subjAaekXCGToJ7XtOmk
http://www.ssoocupacional.com.br/?fbclid=IwAR3nV6aIFRJOSfqZCZOUOBia64hW7dfxhZRPxT2subjAaekXCGToJ7XtOmk


Soluções em Saúde

Envolvita

Empresa fundada em 2020 na região
noroeste do Rio Grande do Sul, com o objetivo
de oferecer soluções técnico-científicas em
saúde para acadêmicos, graduandos, pós-
graduandos e empresas interessadas em
treinamentos e consultoria científica. temos
como Missão tornar a saúde baseada em
evidências, a pesquisa científica e o ensino do
método científico acessíveis a todos, gerando
valor a estudantes, pesquisadores,
profissionais e empresas.

Quem somos

Rua Prefeito Hartmann, nº2319 - Bairro Ruedell
Santo Cristo - RS - CEP 98960 - 000

Fale Conosco

facebook.com/envolvita

instagram.com/envolvita

O que oferecemos
- Treinamentos em Saúde;
- Escrita Científica;
- Orientação Acadêmica;
- Apresentação Científica;
- Protocolos Clínicos e Assistenciais;
- Currículo Acadêmico.

(55) 99123 7265
contato@envolvita.com.br



Vídeo Produtora

OWL

Somos uma vídeo produtora especializada em
vídeos comerciais e institucionais que
promovam a sua empresa, serviços e
negócios. Desde o início, optamos pela
excelência de nossos materiais com imagens
estabilizadas e de alta qualidade. Para
alcançar essa qualidade o uso de tripés,
sliders, Stand Cams são indispensáveis. Outro
fator que é essencial para que sua produção
tenha todo descaque é o áudio. Por isso
trabalhamos exclusivamente com locutores
profissionais, onde as vozes são escolhidas
rigorosamente para que junto com a trilha
sonora formem uma perfeita harmonia. Com
um trabalho consolidado atendemos desde
empresas locais até as de nível nacional.
Trabalhamos a mais de 12 anos com
inúmeras empresas na produção de seus
vídeos para alavancar seus negócios.

Quem somos

R. Guilherme Theobaldo Sturm, nº570
Bairro Timbaúva
Santa Rosa - RS - CEP 98797-899

Fale Conosco

facebook.com/owlvideo

instagram.com/owlvideoprodutora

O que oferecemos
Somos uma produtora cadastrada junto a
Agência Nacional de Cinema (ANCINE).
Trabalhamos com equipamentos profissionais
de última geração e treinamentos constantes
fazem nossos vídeos se destacarem. 
Somos uma empresa voltada a produção de
materiais comerciais, institucionais e
informes para mídias sociais e televisão.

(55) 99620-8666
atendimento@owlvideo.com.br



Tecnologia

Fozit 

Somos uma empresa jovem, criativa e
inovadora, especializada em desenvolver
soluções utilizando impressão 3D. Em um
mundo cada vez mais tecnológico, com
soluções diversificadas, queremos utilizar a
tecnologia a nosso favor, buscar promover a
inovação, criar e executar ideias,
apresentando todas as possibilidades que a
tecnologia de impressão 3D pode
proporcionar, transformando empresas
através da otimização de produtos
e processos.

Quem somos

Fale Conosco

instagram.com/fozit_tecnologia

O que oferecemos
Oferecemos soluções utilizando impressão
3D, auxiliando na criação de protótipos ou
ferramentas, visando a melhoria de produtos
ou processos. Ajudamos nosso cliente na
aplicação da impressão 3D em seu negócio,
seja criando um novo produto ou inovando em
produtos já existentes. Também fornecemos
soluções em impressoras 3D, criando e
executando projetos de impressoras
especificas para atender a necessidade do
cliente.
Oferecemos ainda apoio técnico para clientes
que já utilizam a impressão 3D em seu
negócio, auxiliando na elaboração dos
processos, na otimização e melhoria das
impressões e impressoras 3D.

(55) 99648-8993
contato@fozit.com.br

fozit.com.br

linkedin.com /company/fozit-tecnologia

http://www.ssoocupacional.com.br/?fbclid=IwAR3nV6aIFRJOSfqZCZOUOBia64hW7dfxhZRPxT2subjAaekXCGToJ7XtOmk
http://www.ssoocupacional.com.br/?fbclid=IwAR3nV6aIFRJOSfqZCZOUOBia64hW7dfxhZRPxT2subjAaekXCGToJ7XtOmk


Intermediação imobi l iár ia

Imobiliária Jaeger

Intermediação. Vendas e locações de
imóveis. Administração de condomínios.
Trabalhamos para tornar o sonho do cliente
uma realidade simples de ser atingida, seja
conquistando sua casa própria, negociando
seu imóvel ou alugando seu bem e
administrando seu condomínio. Dispomos
de opções de Apartamentos a Venda,
Casas, Lotes, Terrenos, Áreas Rurais,
Apartamentos na Planta, Peças Comerciais
para Venda ou Aluguél, Galpões, Pavilhões
entre outros imóveis.

O que oferecemos

Rua Fernando Ferrari, nº59
Santa Rosa - RS - CEP 98780-768

Fale Conosco

facebook.com/imobiliariajaegersr

instagram.com/imobiliariajaeger_sr

Quem somos
Atuamos desde 1949 no ramo imobiliário,
sendo a mais longínqua administradora do
interior do RS, mediante gestão familiar
passada de geração em geração sempre
adaptando-se a novas tendências e
comportamentos de mercado. 
Oferecemos o maior know-how do
mercado de locação para assessorar da
melhor maneira possível os nossos clientes
permitindo que saiba e entenda
exatamente o que fazer em cada etapa
com a melhor orientação.
Sempre buscamos agilidade, segurança e
comprometimento. Oferecemos os
melhores serviços de transações
imobiliárias. Colocamos todo o nosso
conhecimento e experiência a serviço do
cliente de forma a garantir que suas
expectativas sejam excedidas e que haja
completa lisura no fechamento de um
negócio. Somos sérios quanto a legislação
e regras de mercado. Oferecemos a maior
agilidade tanto para prospecção de clientes
e imóveis quanto para divulgação.

(55) 2120-6060
santarosa@imobiliariajaeger.com.br



Soluções Agro

Mais Agro

A Disagro é uma empresa que atua há 22
anos ligada a negócios no AGRO. Atua com
representações de inovações tecnológicas
para todo RS. A MAISAGRO é uma solução
criada pela Disagro, uma plataforma de
marketplace no AGRO. 

Quem somos

Travessa Scherer, nº60
Santa Rosa - RS - CEP 98780-720

Fale Conosco

www.maisagro.com.br

O que oferecemos
Representações e marketplace 
para o AGRO.

(55) 99722-0046
carlos@hermanns.com.br



Consultor ia

Solus

Juntos trabalhamos melhor! Auxiliamos sua
empresa com novas formas de mapear e
aprimorar processos, atuamos na solução dos
problemas de tecnologia e gestão do negócio
para promover melhores resultados. Somos
facilitadores da transformação organizacional. O
que nos move é contribuir na resolução de
problemas, na transformação e geração de
melhores resultados. Adotamos métodos,
aprimoramos processos, exploramos a
tecnologia e os recursos disponíveis adequados
à sua realidade.

Quem somos

Fale Conosco

O que oferecemos
- Diagnósticos : Análise de resultados,
processos e práticas de gestão, entendimento
do negócio, observação, entrevistas.
Identificamos: forças,
oportunidades, fraquezas e ameaças.
- Plano de Ação: Planejamento e criação de
cenários de atuação, Gestão, Pessoas,
Tecnologia, Processo, Cultura, Respeitando
capacidade de investimento.
- Execução: Aplicação de métodos com soluções
em tecnologia e gestão, Estratégia de Execução,
Fazer acontecer, Transformar, Apoio na
execução das
ações sugeridas.
- Acompanhamento: Acompanhamento dos
resultados e alinhamento. Etapa de revisão das
ações e ajustes necessários. Revisão do
andamento de processos.
Acompanhamento de resultados.
- Soluções em gestão e tecnologia.

(51) 98187-3514
sibelepimentel@gmail.com
bilharmarines@gmail.com

facebook.com/solusconsultoria

instagram.com/solusconsultoria



Empresa de Desenvolv imento 
de Soluções Tecnológicas

Code Rocket

A Code Rocket é uma empresa especializada em
desenvolvimento de soluções tecnológicas. Focada
em resolver algum problema da sociedade, utiliza
uma metodologia que combina intensa análise de
negócio e design de experiência do usuário. A
qualidade é uma característica marcante da empresa
em todos os serviços prestados.
Cuidamos de todo o processo de desenvolvimento de
tecnologias — engenharia de requisitos, design de
software, implementação, controle de qualidade,
implantação e manutenção — para ajudar nossos
clientes a manter o foco em suas estratégias de
negócio.
Atuamos com outsourcing de serviços, o que permite
maior transparência e monitoramento no
desenvolvimento de softwares e testes de qualidade.
Somos a Code Rocket, desenvolvemos um futuro
melhor.

Quem somos

Rua Líbano, nº170, Cruzeiro 
Santa Rosa - RS - CEP 98789-402

Fale Conosco

facebook.com/coderocketdev

instagram.com/dev.coderocket

O que oferecemos
- Websites personalizados: Nossos websites são
desenvolvidos com a tecnologia mais avançada e
já são preparados para visualização em diferentes
dispositivos (computadores, tablets e
smartphones). Nossos layouts são únicos e nosso
desenvolvimento segue os padrões técnicos para
que o site seja bem ranqueado nos mecanismos
de buscas.
- Sistemas sob medida: Os sistemas sob medida
são desenvolvidos e validados passo a passo com
o cliente. Identificamos e estudamos a política de
negócios do cliente e entendemos os fluxos de
suas operações. Cada etapa do desenvolvimento
passa por um controle de qualidade para que a
solução possa chegar na etapa de produção de
forma íntegra e cumprindo todos os requisitos.
- Aplicativos: Desenvolvimento de aplicativos.
Construímos projetos únicos com soluções
dinâmicas e personalizadas conforme a
necessidade de cada cliente.

(55) 99649-4753
contato@coderocket.com.br

http://facebook.com/coderocketdev


Gestão Market ing Dig ita l

Interação

Meu nome é Andréia Rotert Trentin
proprietária da empresa, tenho 32 anos sou
casada e mãe da Valentina de 02 anos. Sou
formada em Administração e pós-graduada
em Gestão Estratégica. A Interação Gestão
Marketing Digital, nasceu de um desejo de
trabalhar com criação e desenvolvimento de
imagens e vídeos. Realizo todas as atividades
sozinha, com metodologia própria na
apresentação dos conteúdos e
acompanhamento dos resultados.

Quem somos

Rua 13 de maio, 440 Bairro Novo Horizonte
Santa Rosa - RS - CEP 98785-350

Fale Conosco

facebook.com/interacaogestaodigital

instagram.com/interacaogestaodigital

O que oferecemos
Planejamento, criação de conteúdo,
postagem, monitoramento Facebook,
Instagram, e edição de imagens e vídeos para
publicação em feed e stories nas redes
sociais. Trabalho com campanhas aleatórias
ou com pacotes mensais.
Possuo minha metodologia de trabalho e
realizo estratégias antecipadas das ações,
visão ampla do negócio e diversificação do
conteúdo a ser postado, através da separação
por temas.

(55) 99609-3960
interacaogestaodigital@gmail.com



Donuter ia  Gourmet

Mr. Grumpy

A Mr Grumpy Donuts é uma empresa de
delivery de Donuts. Trabalhamos com donuts
artesanais, com ou sem recheios, com várias
coberturas. A Mr Grumpy surgiu da ideia de
trazer um pouco da cultura americana para a
região, nomes como Homer Simpson, Police
Officer e Coffee Shop são famosos por
representar a cultura de comer donut.
Prezamos sempre pela qualidade não só
visual como principalmente a massa fofinha
que é nossa marca registrada.

Quem somos

Sinval Saldanha 954 Bairro Planalto
Santa Rosa - RS - CEP 98794-228

Fale Conosco

facebook.com/mrgrumpydonuts

instagram.com/mrgrumpydonuts

O que oferecemos
- Donuts tradicionais
- Donuts gourmet
- Donuts de letras e números
- Donuts personalizados para eventos, tanto
festas infantis como eventos corporativos.

(55) 99127-1032
fraaschmidt@gmail.com



Soluções em TI

Tecnotech

O fundador da empresa, Ogéris Mayer, é um
cara apaixonado pela família, amigos e
tecnologia. Graduado em Gestão da
Tecnologia da Informação e Técnico em
Informática, atua a mais de 15 anos na área.
Empreendedor por profissão. Vem se
adaptando sempre conforme as necessidades
do mercado e dos clientes. Preza pela
satisfação dos consumidores, qualidade do
que entrega, agilidade e total transparência.
Busca encontrar a melhor solução para seus
clientes.

Quem somos

Avenida Santa Teresa, nº943
Campinas das Missões - RS - CEP 98975-000

Fale Conosco

facebook.com/Tecnotechsti

instagram.com/Tecnotechsti

O que oferecemos
Soluções em tecnologia para sua empresa:
- assistência técnica;
- reparo e venda de: notebooks, desktop e
celulares;
- vendas de periféricos; 
- acessórios em geral;
- atendimento em cidades de toda região.
 

(55) 99924-3636
ogerismayer@gmail.com



L2 Cyber
Security

     Trabalhamos para manter as empresas
livres de ameaças cibernéticas
     Protegemos os dados da empresa e de
seus clientes como um todo, das ameaças
externas e principalmente, para evitar o
vazamento de dados do seu negócio e de seus
colaboradores.
     Analisamos o cenário interno da empresa e
através de consultoria, oferecemos soluções
para proteger os dados do seu negócio.

Quem somos

Rua Guerino Rigo, 207 - Sala 06
Santa Rosa - RS - CEP 98780-328

Fale Conosco

facebook.com/L2CyberSec

instagram.com/l2CyberSecurity

O que oferecemos
- Consultoria
- Gestão de Vulnerabilidade de redes
- Soluções em Cyber Security e Cyber Intelligence
-LGPD

(55) 99727-0233
comercial@l2.inf.br
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