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Criação de apps

A BgO Mobile Creations conta com a experiência  
do founder Marcelo Catach em empresas  
dealta performance, desde startups como  
o QuintoAndar e a VivaReal, até grandes corporações
como o McDonald’s e Vale. Sua atuação na criação 
de apps esteve voltada desde a concepção
até análise de métricas e gerenciamento das lojas, 
passando pela definição de arquiteturas, design,  
UX, desenvolvimento e garantia de qualidade.  
Esse processo garantiu apps de profundo impacto 
nos negócios e avaliações extremamente positivas 
pelo público consumidor.

Com a confirmação da quarta revolução industrial (Indústria 4.0), 
ter um app  éimprescindível para qualquer negócio que necessite uma interface 
direta com seu cliente. Os apps propiciam um canal direto e sempre aberto, 
promovendo assim, a alavancagem do engajamento e inserção de sua empresa 
no cotidiano dos seus clientes. São inúmeras oportunidades que podemos 
oferecer, de acordo com o seu negócio e indústria. Alguns exemplos:
• Visualização de produtos
• Criação e conversão de leads
• Compra de produtos
• Mensagens diretas via push
• Integração com redes sociais
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Gerenciamento de Equipes Mobile

Caso sua empresa já tenha uma equipe desenvolvendo apps  
ou deseje criar um time de Mobile externo, a BgO pode realizar  
o gerenciamento técnico, de projeto e de produto da parte Mobile 
da sua empresa. As vantagens em contar com a BgO incluem:

• Foco nos motores de crescimento e de entrega de valor
• Visão customizada das necessidades particulares do seu negócio
•  Maior velocidade de entrega, sem limitação de recursos  

ou necessidade de contratação
•  Garantia de que seu produto saia como o esperado,  

no tempo combinado e com qualidade
•  Adoção de metodologias ágeis como scrum, kanban e scrumban, 

de acordo com a necessidade, para melhor gerenciamento  
do projeto e do time

•  Uso de um single point of contact, centralizando a comunicação  
e facilitando seus objetivos

•  Gerenciamento de contratos de outsource e escolha  
do melhor provider para suas soluções

Entre em contato com a gente para que possamos 
trocar ideias e criar uma parceria que coloque sua 

empresa definitivamente no mundo Mobile!
Email: contact@bgomob.com

Fone / WhatsApp: 11-994266570BgO mobile
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