


Transformamos suas
ideias em realidade.“
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Entregas e faseamento do projeto
Intencionalmente especificamos versões com escopo enxuto, contendo apenas funcionalidades 
essenciais. Além disso, dividimos cada versão em entregas parciais ágeis.

Desta forma, conseguimos, de forma rápida, validar a ideia na prática, identificar e solucionar possíveis 
problemas antes que se tornem grandes.

Você acompanha todas as etapas para ficarmos sempre alinhados com o objetivo do negócio.

Versão 1 (MVP)



O que entregamos
Desenvolvemos sistemas web-based e aplicativos sob 
medida para sua necessidade, feitos do zero, utilizando 
nossa diferenciada capacidade de análise de negócios 
e execução de projetos.

Todo o processo, desde as análises até as entregas, será 
realizado junto a você.

As análises e planejamentos iniciais são sem custo.

Após o início do desenvolvimento, as entregas serão 
feitas de forma faseada, possibilitando que você teste e 
traga feedbacks constantes, evitando ruídos de 
comunicação, entregas inesperadas e atrasos.



Tecnologias utilizadas



Engenheiro com carreira 
fundamentada em TI há mais de 12 
anos. Executou projetos e gerenciou 
equipes em projetos de 
desenvolvimento de software no 
mercado financeiro e em startups, 
garantindo a entrega de dezenas 
de projetos com sucesso.

Rômulo Gomes
CEO & Co-Founder

Sócios

Analista de sistemas há mais de 8 
anos. Desempenhou a execução de 
diversos projetos de 
desenvolvimento de software e a 
gestão de equipes em startups.

Thiago Neves
Partner & Co-Founder

Cariús tem 28+ anos de experiência na área de 
tecnologia, com passagens em posições e empresas 
bem estabelecidas e early stage startups na América 
Latina e EUA ; nos mercados de E-commerce, Fintechs, 
Investimentos, Pagamentos e Games.

Hoje é CTO da Facily; foi o primeiro CTO da VTEX;  CTO e 
depois CEO da Muxi (hoje parte da Dock/Conductor); 
primeiro CTO do Banco Brasil Plural / Genial 
Investimentos; CTO da Bozano/Crescera Investimentos ; 
CEO e/ou co-fundador da Donsoft Entertainment e mais 
2 startups.

Seu papel na Kroonar é de conselheiro/Board member, 
participando de definições e parcerias estratégicas.

André Cariús
Board / Conselho



Alguns de nossos cases e parceiros

    Clique nas logos para saber mais (sistemas internos/privados não contém link ou apontam para o site da empresa)

https://live.store.kroonar.com/
https://www.homer.com.br/
https://www.romie.com.br/
https://vradv.com.br/
https://ms365.kroonar.com/


Como podemos te ajudar?
Entre em contato conosco através dos canais abaixo 
para marcarmos uma conversa. Será um prazer!

     WhatsApp / Telefone:
(21) 99665-9893 (Rômulo)
(21) 97512-9789 (Thiago)

     E-mail:
ns.contato@kroonar.com

     Site:
https://www.kroonar.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5521996659893&text=Ol%C3%A1,%20R%C3%B4mulo!%20Acessei%20o%20site%20da%20Kroonar%20e%20gostaria%20de%20tirar%20uma%20d%C3%BAvida.%20Pode%20me%20ajudar?
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5521975129789&text=Ol%C3%A1,%20Thiago!%20Acessei%20o%20site%20da%20Kroonar%20e%20gostaria%20de%20tirar%20uma%20d%C3%BAvida.%20Pode%20me%20ajudar?
mailto:ns.contato@kroonar.com
https://www.kroonar.com



