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Nossa Missão

Ser um polo de criação e consolidação de tecnologia em parceria 
com instituições de pesquisa e fomento, contribuindo com 
o pagamento de royalties para a geração de empregos qualificados
e de receita em impostos, levando soluções que ajudem a aumentar 
a produtividade e tragam elevados ganhos para a sociedade.



Nossos “3 desejos” para a plataforma V4H

1. Ter o sistema como a plataforma nas ações ofertadas pela RNP por sua solidez, 
robustez e relação custo-benefício para a sociedade; 

2. Que o licenciamento seja o primeiro de uma série de desenvolvimentos conjuntos; 

3. Que a empresa possa gerar recursos para poder contribuir com a RNP via royalties 
e com novos projetos, seguir criando empregos de qualidade e ajudando no 
desenvolvimento de soluções que tragam valor marginal para a sociedade;



1. Ter o sistema como a plataforma nas ações 
ofertadas pela RNP por sua solidez, robustez e 
relação custo-benefício para a sociedade;



Nossos valores

Somos uma empresa que cria soluções seguras, adaptáveis e 
com acessibilidade para ambientes de colaboração digital.

Pretendemos nos tornar um participante ativo e colaborativo na comunidade 
acadêmica, buscando estabelecer uma ponte entre P&D e o mercado.

Nossa sustentabilidade se dá via a atividade empresarial e os alicerces se 
dão via retribuição ao ecossistema onde estamos inseridos.



2. Que o licenciamento seja o primeiro de uma 
série de desenvolvimentos conjuntos; 



Wisecare Tecnologia

A equipe hoje conta com 27 colaboradores:

● Engenheiros e cientistas da computação: 19

● Doutores: 4

● Mestres: 3

● MBA: 1



3. Que a empresa possa gerar recursos para 
poder contribuir com a RNP em novos 
projetos, seguir criando empregos de 
qualidade e ajudando no desenvolvimento 
de soluções que tragam valor para a 
sociedade;



Diferenciais na evolução e linhas 
de P&D aderentes ao V4H

● Receitas assinadas

● Acessibilidade

● Reconhecimento facial

● Escalabilidade (ex: gravações)



Parceiros

Utilizamos diversas plataformas e softwares para o 
desenvolvimento e operação de nossas soluções, 
dentre elas:



Inovação e Diferenciais

Somos a primeira plataforma de vídeo 
do mercado com Avatar tradutor 
de LIBRAS (Língua Brasileira de 
Sinais) com IA.



Short Demo 
(Acessibilidade)

Uma demonstração dos recursos de 
transcrição de áudio e intérprete em 
Libras.

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DTdtfG_lT0ZQ&sa=D&source=editors&ust=1653400996658822&usg=AOvVaw1W3zUj-IKiZQkxgsSEjr4q


Inovação e Diferenciais

Reconhecimento facial (em breve)



…Recapitulando: Nossos “3 desejos”

1. Ter o sistema como a plataforma nas ações ofertadas pela RNP por sua solidez, 
robustez e relação custo-benefício para a sociedade; 

2. Que o licenciamento seja o primeiro de uma série de desenvolvimentos conjuntos; 

3. Que a empresa possa gerar recursos para poder contribuir com a RNP via royalties 
e com novos projetos, seguir criando empregos de qualidade e ajudando no 
desenvolvimento de soluções que tragam valor marginal para a sociedade;



Obrigado!
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