
Mastermaq 
agora é Evo!



O mundo evolui rapidamente e a tecnologia transforma cada vez mais a vida das pessoas e das 
empresas. A Mastermaq, inovando para ser uma empresa além do seu tempo, avança agora para 
a sua próxima fase, aproveitando tudo o que construiu em sua longa jornada de quase 30 anos, 

adicionando novos objetivos e tecnologias para levar aos seus clientes soluções mais completas 
e impactantes, com um novo posicionamento e também uma nova marca: 

Mastermaq agora é Evo.



Evoluir,
Valorizar,
Otimizar

Evoluir agora e sempre. Valorizando as pessoas 
que estão conosco em nossa jornada. 
Otimizando ao máximo os processos dos nossos 
clientes.

Cuidamos dos processos empresariais de 
nossos clientes, os quais consomem muita 
atenção das organizações, para que estas 
possam contar com tempo e recursos para 
cuidar do mais importante: aprimorar e praticar 
seu diferencial, aquilo que ela nasceu para fazer 
bem, potencializando a satisfação de seus 
clientes e sua posição no mercado!

Nós cuidamos de tudo,
para que você possa cuidar

do mais importante.



Assumimos o desafio de criar as melhores soluções de 
processos digitais para as organizações dos nossos clientes, 
sempre embasadas em estudos aprofundados e intensa 
dedicação aos assuntos de Business Process (processos de 
negócio). Usamos toda nossa expertise e experiência para 
construir, entregar e dar suporte às melhores soluções de 
processos de negócio existentes no mercado. 

Usando conceitos avançados como processos digitais e 
distribuídos, paperless, Gestão Eletrônica de Documentos 
(GED), assinatura digital, ecossistemas complexos integrados e 
robotização de processos, criamos uma elaborada camada de 
soluções que implementam a execução, controle e gestão de 
Business Process.

Envolvendo de forma efetiva e ativa todo o ecossistema que 
participa dos processos – funcionários, clientes, fornecedores, 
parceiros, entre outros, Evo traz soluções para que o negócio de 
nossos clientes ganhe em desempenho, eficácia e eficiência, 
possibilitando fazer muito mais por muito menos, com precisão 
e sem descontroles. Venha viver a evolução com a gente!

EVOLUÇÃO



Para alcançar o alto nível pretendido de otimização de 
processos empresariais, não basta usar sistemas tradicionais 
(importantes, mas insuficientes), ou sistemas de fluxos de 
processos genéricos (que não conseguem chegar nem perto de 
todo o potencial de robotização). É necessária uma nova 
abordagem, altamente holística, que vai muito além de 
integração entre softwares isolados de diversos fornecedores.

Este desafio ainda não resolvido no mercado é o que nós, agora 
como Evo, viemos resolver. Em um único fornecedor, ter a 
solução total e completa daquilo que é necessário para que 
estes processos altamente digitais e otimizados possam 

efetivamente ocorrer.

Desta forma, apresentamos diversas novidades em termos de 
conceitos, plataformas e produtos que, juntos, implementam 

nossa visão para a revolução em processos nas organizações.

PRODUTOS,

SOLUÇÕES



Keevo é nossa nova abordagem para 
Soluções de Processos Empresariais em 
Ecossistemas Digitais Complexos e 
Distribuídos.

Com Keevo fica fácil envolver diretamente 
todos os participantes do ecossistema, num 
website ou aplicativo mobile onde, uma vez 
logado, cada participante terá à sua 
disposição processos e informações 
atinentes ao seu papel dentro do 
ecossistema, e desta forma os processos 
podem fluir com facilidade e segurança.

E é muito fácil para cada organização criar 
em seu site a sua  “Área do Cliente”, 
simplesmente apontando para Keevo, e 
economizando assim dezenas de milhares 
de reais no desenvolvimento de soluções 
desta natureza.



E já é hora de usar amplamente o recurso de 
assinaturas digitais, em substituição aos 
arcaicos métodos de assinatura à caneta com 
reconhecimento de firma em cartório.

Tudo isso já existe, porém em soluções dispersas, 
difíceis de serem configuradas e usadas pelas 
empresas e pessoas em geral. Isso tem impedido 
as organizações de adotarem amplamente tais 
soluções, que trazem revolução imediata para as 
empresas, e são pré-requisitos para processos 
digitais super eficientes.

Com nossas soluções EvoPass, ConnectSign e 
ConnectGED, tudo isso se resolve facilmente, e 
são parte integrante das soluções Keevo.

Ecossistemas digitais dependem 
altamente destes pilares do mundo 
digital: Identidade Digital, Assinatura 
Digital de Documentos, e Gestão 
Eletrônica de Documentos (GED).

Não pode mais existir nada em papel, 
documentos devem ser todos 100% 
digitais, e muitos precisam ser digitais 
de forma legalmente correta, para 
terem validade jurídica.

Não se pode lidar com personagens 
diversos num ecossistema, sem saber 
como localizá-los e sem ter segurança 
de identificação dos mesmos.

/ /Sign



Para resolver as questões de digitalização de todo o 
ecossistema, trazemos também outra importante 
inovação de nosso novo momento: a plataforma 
Alpha.

Alpha é uma plataforma de soluções de gestão 
empresarial 100% web, muito fácil de implantar e 
utilizar, que proporciona gestão, controle e 
operações em assuntos clássicos como 
faturamento, estoque e finanças, que constitui uma 
parte muito importante das soluções de 
ecossistemas. 

Um ecossistema digital eficiente requer que todas 
as suas partes estejam funcionando de uma forma 
digital. A junção de Keevo e Alpha traz imensas 
possibilidades, como nunca visto até agora!

Evo traz novas soluções que são definitivamente a 
próxima fronteira em termos de evolução 
empresarial.



Venha EVOluir
com a gente!

www.evosoftware.com.br


