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Fundada em 2014, a Codions é uma
empresa de tecnologia com presença
nacional, especializada em criar soluções
sob medida que impulsionam pessoas e
negócios.
Somos especializados no desenvolvimento
de aplicativos, plataformas web e produtos
digitais.
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Somos uma empresa
versátil, especializada
no desenvolvimento de
aplicativos, plataformas
web e produtos digitais,
documentação,
desenvolvimento de
funcionalidades, QA,
CI/CD e manutenção
permanente do projeto.

SISTEMAS

SITES

APLICATIVOS

Desenvolvimento
de Sistemas

Desenvolvimento
de Sites

Desenvolvimento
de Aplicativos

E-COMMERCE

AUTOMAÇÃO

HOSTING

Desenvolvimento
de Lojas Virtuais

Automação do
Fluxo de Trabalho

Hospedagem de
Sites e Sistemas
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1. Exploramos a ideia

2. Exploramos o mercado

Primeiro entendemos o conceito
e o objetivo por trás da ideia,
conectando todos os pontos e
planejando um MVP.

Depois de definir o MVP,
trabalhamos para descobrir e
entender os produtos, negócios e
público-alvo de seus clientes.

3. Criamos o protótipo

4. Desenvolvemos o produto

Nosso processo nos permite
prototipar idéias complexas com
rapidez e precisão, que podem
ser facilmente transformadas em
soluções funcionais.

Depois de ter um protótipo aprovado,
iniciamos o desenvolvimento do
produto. Buscando usar sempre
tecnologias de performance pra
atender da melhor forma os usuários
finais.

5. Testamos e publicamos

6. Manutenção contínua

Uma vez que o produto está
pronto, ele deve iniciar o processo
contínuo de testes e validações
com usuários reais, só assim será
possível identificar ajustes e
correções.

Todos os ajustes e correções
levantados por usuários é levado de
volta pro nosso time de
desenvolvedores, que será corrigido
e enviado para publicação
novamente.

Sempre que desejar, acompanhe online todas as etapas do seu projeto, visualize
detalhadamente o cronograma, equipes envolvidas e monitore o status de cada tarefa.
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Somos flexíveis, mas temos nossas ferramentas favoritas.

Independente do tamanho do seu projeto, analisaremos com cuidado quais são as tecnologias que
devem ser empregadas para a obtenção do melhor resultado. Caso seja um requisito, podemos
trabalhar com outras stacks.

PHP

Java

Node.js

Python

C++

Docker

K8S

VIGÊNCIA: 2019 - ATUAL

Com mais de 70 anos de história, o Jornal Pequeno é um dos grupos de comunicação mais
influentes do Maranhão.
Migramos e reformulamos os sites e portais do grupo para comportar as mais de 4,5 milhões
de requisições mensais, além de refatorar os sistemas de assinaturas e gestão de publicidade.

VIGÊNCIA: 2017 - ATUAL

Com mais de 20 anos, a VAT Tecnologia é uma empresa com premiações nacionais e internacionais,
especializada na elaboração e transmissão de conteúdos educacionais.
Desenvolvemos plataformas de EAD para levar conteúdo online para mais de 600 mil alunos
no Brasil, além de sistemas para gestão acadêmica, automação de processos, sistemas
embarcados, portais de conteúdo e muito mais.

VIGÊNCIA: 2021 - 2024

Desenvolvemos soluções de software, que englobam a modelagem de negócio, a análise e o
levantamento de requisitos, a construção/atualização de artefatos de documentação e do
código-fonte, além da execução de testes.
VIGÊNCIA: 2019 - ATUAL

Desenvolvemos soluções de EAD para capacitação de membros, servidores e alunos do CEAF Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Sistema de Videoconferência para a
realização das sessões do plenário, Processamento de Vídeo e Migração de cursos da
plataforma Moodle para o AVA desenvolvido para o MPPA.
Dentro do MPPA, nossas soluções foram usadas por mais de 7 mil colaboradores e mais de 60
cursos foram promovidos, além diversos eventos presenciais e online.

VIGÊNCIA: 2019 - ATUAL

A Cena2 Produções Digitais é uma produtora de vídeo, TV Corporativa, transmissão ao vivo,
fundada em 2011 que atende clientes em diversas áreas, incluindo construtoras, organizações da
indústria, comércio e órgãos do governo.
Desenvolvemos soluções de EAD, Gestão de Eventos e Videoconferências para atender os
principais clientes.

VIGÊNCIA: 2019 - 2020

Desenvolvemos solução de Videoconferência para capacitação de empreendedores e alunos
da ESE - Escola Superior de Empreendedorismo.
Dentro do SEBRAE-SP, nossas soluções foram usadas por mais de 200 mil pessoas e mais de 6
mil eventos realizados durante a pandemia de COVID-19 em 2020.

MISSÃO
VISÃO

Crescer de maneira sólida, oferecendo
soluções eficientes e sustentáveis e, com
isso, nos tornarmos referência em qualidade
no mercado nacional.

VALORES

Oferecer soluções inovadoras para que
pequenas, médias e grandes empresas
tenham a possibilidade de evoluir de forma
contínua e sustentável.

Compromisso com o cliente
Inovação e criatividade
Desenvolvimento pessoal e profissional
Trabalho em equipe
Busca pela excelência

Codions Tecnologia Criativa LTDA
CNPJ: 24.613.019/0001-71
comercial@codions.com
www.codions.com

