


APPREALIDADE 
AUMENTADA

REALIDADE 
VIRTUAL

Criamos grandes experiências 
que conectam pessoas a marcas.

GAMES



90% dos consumidores fazem 
pesquisa virtual, antes de comprar 
um produto ou contratar um serviço.

69% dos brasileiros 
passam mais tempo no celular 
do que vendo TV ou lendo jornais revistas.

48% dos consumidores 
preferem ver um vídeo do que
ler um texto para aprender algo.

45% dos consumidores virtuais 
já preferem comprar apenas pela internet.

fonte: SPC BrasilUNIVERSO MÓVEL



A realidade Aumentada oferece uma imersão 
sem igual, com exploração e navegação 

na palma da mão do consumidor.

O mundo real, complementado 
por informações 100% virtuais.

AR

Até 2020, mais de 100 milhões 
de consumidores farão compras 

através desta tecnologia. 



Potencialize o ensino ou treinamento 
de sua equipe. Ou reduza custos, 

alavancando a venda de seus produtos 
e serviços em um ambiente virtual 

que rivaliza com a realidade.

Conteúdo interativo de fácil 
aplicação, gestão e atualização.

VR

Simule o uso de seus produtos em diversos 
ambientes de maneira rápida e eficiente.



Em nossos processos, 
não queremos apenas 
impressionar, mas oferecer 
ao usuário uma experiência 
única, através de uma tela 
ou interação.

APPS Benefícios:
✔ Destaque da concorrência, oferecendo um diferencial ao seu cliente

✔ Posicionamento de uma empresa antenada, que investe no novo, 
com olhos para o futuro (que já chegou!)

✔ Aumento de presença no meio digital

✔ Colocar-se dentro do bolso de seu cliente, conectando-se a ele 
24hs por dia

✔ Encurtar processos e facilitar a relação por um toque

✔ Criar uma experiência de navegabilidade intuitiva e descomplicada, 
transformando-a em negócios divertidos e prazerosos

✔ Ampliar os números do negócio



“Também”
criamos games

de alto nível.

A indústria de games é o mercado 
com o maior faturamento no ramo 
do entretenimento e isto não é 
uma coincidência: é neste segmento 
que a capacidade e criatividade 
da equipe são colocadas à prova 
no mais alto nível. 



DESKTOP

MOBILE

A SOCIAL NETWORK FOR GAMERS

Faça negócios 
inteligentes
e torne o 
planeta 
sustentável. 

Abraçamos e desenvolvemos este conhecimento ímpar 
para criar experiências únicas em cada um dos produtos de nosso portfólio. 



Uma forma divertida de aprimorar 
o aprendizado ou incentivar o consumo 
através dos conceitos de game design.

GAMIFICATION

Engajamento é a palavra chave. 
Adaptar design e interatividade proporcionada 
pelos games aos desafios do cotidiano 
é o caminho cada vez mais percorrido. 
E o motivo é simples: FUNCIONA.



RELACIONAMENTO
COMERCIAL

IDEAÇÃO
ANÁLISE DE RECURSOS 
ORÇAMENTO
CRONOGRAMA

DESENVOLVIMENTO / DOCUMENTAÇÕES

TESTES / QA / MVP

LANÇAMENTO / MANUTENÇÃO

START

$PROCESSOS DO 
DESENVOLVIMENTO $



Nós da Sinergia Studios,
compartilhamos a paixão de criar coisas extraordinárias.



Diretor

Osvaldo Ortega
ortega@sinergiastudios.com

+55 11 98448.5781

Diretor de Produtos

Sandro Morishita
sandro.morishita@sinergiastudios.com

Obrigado!

www.sinergiastudios.com

mailto:ortega@sinergiastudios.com
mailto:sandro.morishita@sinergiastudios.com

