Quem é a RW3 ?

Conheça nossa História e Cases

Quem somos ?
RW3 Tecnologia
Inovação. Agilidade. Responsabilidade. Excelência.
Uma equipe de profissionais dedicados, que acreditam no potencial de transformação da
tecnologia no cotidiano das pessoas, se uniram pelo propósito de fazer a diferença na vida
dos cidadãos, mediante a disponibilização de ferramentas para melhoria de suas experiências
com os meios digitais, e, assim, em 2010, criaram a RW3 Tecnologia.
A RW3 Tecnologia atua em todo o território nacional, tendo sido a primeira, e, segue sendo a
principal parceira Google especializada em atender instituições públicas.
Compreendemos que a sociedade tem passado por mudanças constantes, sobretudo, no que
se refere à dinâmica das relações de trabalho, cada vez mais focadas em uma cultura
colaborativa, que priorizam uma comunicação assertiva, e reconhecem as potencialidades
dos recursos humanos engajados. Dessa forma, torna-se urgente aliar essas diretrizes de
atuação às novas tecnologias, a fim de proporcionar mais agilidade e excelência na prestação
de serviços, inovação e modernidade às instituições públicas, com responsabilidade e
segurança. Acreditamos que a utilização das ferramentas aportadas pela RW3 Tecnologia
auxiliam tanto o servidor público no desenvolvimento de suas atribuições, facilitando o seu
dia-a-dia, como beneficiará o público externo, que será atendido com mais rapidez,
acessibilidade e compromisso.

"Integrando o governo e aproximando o cidadão"
 Roberto Florentino CEO - SECOP -2014 - 06/10/2014

Cases - Rw3 Tecnologia

Primeiro aplicativo de
serviços do governo para
o cidadão
O MT Cidadão foi o primeiro
aplicativo de serviços públicos
lançado no Brasil. Este aplicativo
foi desenvolvido pelo Governo do
Mato Grosso, em parceria com a
RW3 Tecnologia.
www.mtcidadao.mt.gov.br

Parceria e cases realizados com o Governo

O SERPRO iniciou a parceria com a
RW3/Google em novembro de 2017,
com o intuito de desenvolver novos
produtos, sendo a primeira parceria
realizada através da LEI das estatais no
Brasil. Na parceria surgiu o primeiro
produto chamado TeamWork.
https://servicos.serpro.gov.br/serproteamwork/

PARCERIA COM O GOVERNO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

Desde 2013, a RW3 é PARCERIA do estado do
Mato Grosso. Nesta parceria foi desenvolvido o primeiro aplicativo de serviços públicos para o
cidadão, sendo pioneiro no Brasil.
http://www.mtcidadao.mt.gov.br/

Projetos desenvolvidos na parceria

MT Cidadão - Serviços na palma da mão
O MT Cidadão foi o primeiro aplicativo de serviços públicos
lançado no Brasil. Este aplicativo foi desenvolvido pelo
Governo do Mato Grosso em parceria com a RW3 Tecnologia,
sendo lançado em fevereiro de 2014 para a população.

Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro
A PMERJ iniciou a parceria com a RW3
com o objetivo de aparelhar a
corporação com novas tecnologias de
comunicação, compartilhamento e
colaboração, bem como para o
desenvolvimento de soluções para a
melhoria de procedimentos internos da
corporação, bem como para atender e
proteger o cidadão. Com isso foram
desenvolvidos diversos sistemas e
aplicativos que, entre outros, foram
utilizados na inteligência da Copa do
Mundo e dos Jogos Olímpicos de 2014.

Projetos desenvolvidos na parceria

Copa do Mundo de 2014 e
Jogos Olímpicos - Rio de
Janeiro/BR
Na copa do mundo e olimpíadas, foram
desenvolvidos vários sistemas e aplicativos
integrados para gerenciar, em tempo real,
todas as ocorrências dos respectivos
eventos.

Cases Recente - Covid 19
Telemedicina
Com o intuito do combate a convid no Brasil, a RW3 em parceria com a CELEPAR
desenvolveu uma plataforma de teleatendimento, que reduziu drasticamente o avanço da
pandemia no Estado do Paraná.

ATENDIMENTO INTEGRADO
Web online, Aplicativo Mobile e até por Whatsapp.
Realização de atendimento online direto pelo
whatsapp, chat no site, ou videoconferência por
google hangout (gerar link automatizado), integrado
ao prontuário eletrônico do paciente.
Eficiente sistema de comunicação interativo. Envio
de lembretes e recurso AGENDA ONLINE para
otimizar a marcação de consulta.
Evite superlotação informando antecipadamente a
capacidade de atendimento da unidade e permitindo
o
agendamento
online
para
determinado
procedimento.
Para conhecer mais, clique aqui.
https://globoplay.globo.com/v/8536862/
https://globoplay.globo.com/v/8481935/programa/

Governo Digital
Plataforma de Transformação Digital integrada ao X-Via
mt.cidadão
Este aplicativo é desenvolvido pela MTI e traz de forma prática, fácil e segura, em um só
lugar, serviços digitais que facilitarão o dia a dia do Cidadão.
Um novo conceito É a ferramenta de governo digital, que entrega ao cidadão serviços de
grande relevância.

