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A Tinbot Robótica amplia portfólio e passa a realizar projetos interativos
para empresas
Maringá - PR, abril de 2021 – Parte do Grupo DB1, a Tinbot Robótica, criada em 2017 e
pioneira no desenvolvimento de robôs no Brasil, anuncia a ampliação de seu portfólio
de soluções em projetos de inovação voltados às experiências e interação.
Desenhado para um cliente, o projeto interativo foi criado para proporcionar uma
experiência totalmente inovadora na recepção de visitantes em sua nova sede. Com a
utilização do robô Tinbot e pela integração com o sistema de checkin W3lcome, são
coletados os dados do visitante via tablet para gerar uma experiência personalizada
durante a visita, incluindo nome, data de aniversário e cor favorita, entre outras
informações.
A integração com o sistema de catraca da Seccullum permite que um QR Code seja
emitido pela W3lcome e reconhecido pela catraca sem intervenção do recepcionista.
Assim que o visitante passa pela catraca, a voz da Daisy, nome escolhido para a
inteligência da sede do grupo dá boas-vindas, chamando a pessoa pelo nome
e configurando a iluminação do corredor com a cor favorita do visitante.
A catraca também envia para o hub de integração os eventos de entrada e saída de
colabores, permitindo que a Daisy faça brincadeiras com quem está saindo cedo ou
chegando tarde ou dê os parabéns no dia do aniversário da pessoa.
Outra integração que merece destaque é com o AD, (Active Directory, da Microsoft),
que permite obter informação dos colaboradores e liberar acesso ao portal WEB sem
precisar criar uma conta. O software é integrado ao sistema de som da empresa com
sintetização de voz robótica futurista e permite o envio de mensagens por meio do
sistema web com a voz da Daisy.
Diversas soluções IoT também vêm sendo empregadas para agregar um visual futurista
à experiência, incluindo controle de LEDs RGB coloridos conectados via wifi (IoT),
controle manual dos LEDs no sistema web e o Daisy Eye, um olho futurista que remete
aos filmes de ficção científica, é capaz de demonstrar expressões e entender
comandos de voz, que são respondidos pela voz da Daisy no corredor principal.
Desenvolvimento de robôs com foco em inovação e experiências
Em 2017 a empresa lançou o Tinbot, o primeiro robô brasileiro e que reúne
Inteligência Artificial e Cognição. Agora em 2021 também anunciou o Tinbot X, um
robô de entrada que serve como opção para empresas que querem introduzir a
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robótica em seu negócio de uma forma inovadora, e o u-Robot, pensado para
empresas que desejam um nível superior de customização.
A Tinbot Robótica nasceu a partir do desenvolvimento do primeiro robô brasileiro. O
Tinbot foi criado a partir da paixão por robótica e do desejo de aliar esta prática ao
desenvolvimento de software de um dos colaboradores da empresa, Marco Diniz
Garcia Gomes. O projeto foi iniciado em junho de 2016 e a área de Inovação da DB1
acelerou a ideia por meio do intraempreendedorismo em uma parceria entre empresa
e colaborador.
Com o novo serviço de desenvolvimento de robôs sob encomenda, a empresa oferece
projetos personalizados com design próprio, nome, cor, gênero, software e o que mais
o cliente desejar em um robô.
Para mais informações e contato com a Tinbot Robótica, basta acessar
https://tinbot.com.br/ ou (44) 3033-6300 ramal 6343.

Sobre a Tinbot Robótica:
Criada em 2017, a Tinbot Robótica é uma startup especializada na fabricação de robôs
inteligentes e customizados. Por meio dos robôs, sua missão é oferecer uma experiência
diferenciada para as pessoas e ajudar empresas a construírem uma imagem inovadora. Como
parte do Grupo DB1, conta com o know-how de 20 anos de experiência no mercado
tecnológico. Foi a desenvolvedora do Tinbot, o primeiro robô brasileiro interativo que reúne
Inteligência Artificial, Cognição e IoT (Internet of Things). A startup também conta com outras
soluções robóticas como o Tinbot X, robô inteligente voltado para empresas que querem
introduzir a robótica em seu negócio de uma forma inovadora, e u-Robot, pensado para
empresas que desejam um nível superior de customização. Também desenvolve Projetos
Interativos, personalizados de inteligência, interação e robótica para promover uma

experiência de inovação exclusiva para cada empresa.
Sobre o Grupo DB1:
O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá - PR Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem 20 anos de
experiência no mercado de tecnologia da informação e oferece software e serviços de
desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços
“premium” e de alta qualidade as empresas do grupo são líderes de mercado como
ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, DUCZ, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O
grupo tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 11 anos
consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work).
O Grupo DB1 também foi reconhecido pelo Financial Times, um dos mais renomados jornais
britânicos, como uma das 500 empresas que mais crescem nas Américas. Com o lema “Sua
luz move o universo DB1”, e como parte do Código de Cultura do grupo, todos na organização
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trabalham com o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas e
organizações por meio das soluções criadas pelo grupo.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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