
Soluções em Tecnologia da Informação no Esporte.

INOVAÇÃO, GESTÃO & PERFORMANCE



A BIGMIDIA

BREVE HISTÓRIA DA EMPRESA

A Bigmidia é uma empresa de Tecnologia da
Informação e Desenvolvimento de Software que
elabora soluções personalizadas e exclusivas para seus
clientes desde 2009. A nossa maior expertise e
atuação é na área do esporte, onde começamos
desenvolvendo o sistema Web Esportes, que otimizou
os processos de gerenciamento de atletas das
modalidades aquáticas.  

Hoje, com 12 anos de mercado, estamos cada vez mais
presentes na potencialização e inovação dos
processos gerenciais inerentes ao esporte. Prestando
serviços com excelência,  estamos ampliando cada
vez mais nossa base de clientes diretos e indiretos,

com alto grau de satisfação.



Utilizar a inovação tecnológica para possibilitar um crescimento na vida das
pessoas através da otimização de seus processos.

Impactar positivamente a comunidade em aspectos ambientais, sociais e
de saúde, desenvolvendo soluções tecnológicas que propiciem a
capacitação de pessoas e potencialização de mecanismos gerenciais. Ser
uma empresa referência na modernização dos processos de gerenciamento
esportivo, que fomente a prática do desporto nacional, com colaboradores
apaixonados e comprometidos com o sucesso dos nossos clientes e a
parcela da sociedade que eles representam.

MISSÃO E VISÃO



PRINCIPAIS CLIENTES

Temos como clientes algumas das maiories confederações esportivas do Brasil.



NOSSOS NÚMEROS SÃO
IMPRESSIONANTES!

São mais de 750 mil pessoas impactadas direta e indiretamente com nossas soluções.

E Mais de 6 MILHÕES de resultados esportivos.

Base com mais de 

530 mil praticantes.

15 mil Entidades de
Administração do Desporto

e Prática Desportiva.

Mais de 2.700 eventos
gerenciados pela plataforma.



140 MIL140 MIL

CRESCIMENTO DA BASE DE
DADOS DE ATLETAS NO
ÚLTIMO ANO:

4 NOVAS MODALIDADES OLÍMPICAS

MAIS DE 20 ESPORTES E 12 ENTIDADES NACIONAIS DO
DESPORTO (CONFEDERAÇÃO)



PLATAFORMA DE GESTÃO - CBDA

Integração entre Federações e CBDA de forma automática

Início do Desenvolvimento em 2009

Sistema de competição online, porém com funcionamento off-line se necessário
e um banco de dados nacional centralizado

Melhoria contínua e desenvolvimento de softwares para as demais modalidades

Disponibilização de infra-estrutura de trabalho para as Federações nos mesmos
padrões da Confederação

Fim das fichas de inscrições de papel com sistema online. Verificação de regras
de inscrição



COMO
FUNCIONA NA
PRÁTICA?

Banco de dados em nuvem

Sites institucionais CBDA e Federações integrados 

Sistemas de Competições (Natação, Maratonas, Pólo e Saltos)

Aplicativo para celulares



DIFICULDADES E
RESPONSABILIDADES

Personalização para cada entidade. Federações não trabalham como Conf.

Armazenamento com responsabilidade e segurança dos dados;

Acesso externo de usuários de cada entidade;

Atendimento e suporte especializado e diferenciado;



DIFICULDADES E
RESPONSABILIDADES

Divulgação de Resultados e competições;

Zelo no fornecimento de credenciais de acesso a usuários;

Impacto direto em todo o sistema em ações realizadas localmente;

Preenchimento adequade de cadastro e informações de seus filiados;



E OS BENEFÍCIOS?

Acesso a um sistema personalizado;

Atualizações tecnológicas constantes;

Novas ferramentas disponibilizada à todos;

Mesma estrutura  nacional pode ser aplicada em cada Estado;

Informações padronizadas e relatórios diversos.



OBJETIVOS

TECNOLÓGICOS
Conhecer os processos e conformidades legais para
desenvolver soluções inertentes ao esporte de alto
rendimento para integrar à plataforma.

APROFUNDAMENTO DO CONHECIMENTO DAS
SOLUÇÕES DE NOVAS DEMANDAS

Criação de ferramentas customizadas para aprimoramento e
potencialização dos processos dos clientes, como exemplo,

apuração de resultados, inscrições de atletas de acordo com
regras de elegibilidade da entidade, dentre outras. 

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS E EXCLUSIVAS PARA
CADA MODALIDADE ESPORTIVA



atendimento@bigmidia.com


