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Não é novidade que os empreendedores brasileiros enfrentam enormes desafios. Apesar 

de sermos um país integrado à economia globalizada, ainda não nos livramos totalmente 

da herança burocrática que coloca inúmeros obstáculos às atividades empresariais e ao 

desenvolvimento econômico. Mas, apesar disso, nossos empreendedores perseveram, 

provando que a inovação e as novas tecnologias são fundamentais para voltarmos a 

crescer e gerar empregos.  

Há alguns anos, notamos que um fenômeno curioso se desenvolvia no país: por um lado 

inúmeras startups surgiam desenvolvendo tecnologias de ponta, mas sem um adequado 

modelo de negócios que fosse atraente para investidores. Isso foi o que motivou a 

criação do InovAtiva Brasil, um programa que surge com o propósito de ajudar no 

progresso tecnológico e crescimento econômico do país, oferecendo gratuitamente 

capacitação, mentorias com especialistas e conexão com atores chave no ecossistema de 

empreendedorismo e inovação.  

Inovar é sempre uma atividade de risco. O InovAtiva trabalha para ajudar os primeiros 

passos dessas startups e construir um ambiente cada vez mais propício ao 

empreendedorismo inovador no Brasil. Para isso, dependemos fortemente da atuação de 

uma grande rede de investidores, executivos experientes e grandes empresas para 

auxiliarem no desenvolvimento dessas startups e se conectarem a elas, ajudando a 

impulsionar a nossa próxima geração de grandes empresas inovadoras. 

Esperamos que neste dia você possa aprofundar seu relacionamento com as startups do 

InovAtiva e fazer negócios que sejam bons para você e para o país. 

 

InovAtiva Brasil 
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BANCA 1 
 

TIC: Soluções B2B, Big Data  

e Internet das coisas 



  BIOMETRIC IT 
Código InovAtiva 11003 
Empreendedor MAURICIO CARVALHO XAVIER 
E-mail mcxavier2@gmail.com 
Telefone (27) 99991-4010 
Localização Petrópolis - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/biometricit2016/ 
Informações do 
Projeto 

A Biometric IT é uma empresa que fornece tecnologia para reconhecimento e 
identificação por pessoas utilizando suas biometrias (digitais, face, dna,...), em especial 
para aplicações em segurança pública. Nosso primeiro produto de software é o AFIS Civil, 
que estrará em prova de conceito na Policia Civil do ES nos próximos dias, e acumulará as 
funções de acumular todo o registro civil do estado, de evitar fraudes na emissão de 
carteiras de identidade, de permitir identificar pessoas a partir de fragmentos de digitais 
encontradas na cena do crime, identificar automaticamente cadáveres de indigentes, e 
manter a base de dados de indivíduos suspeitos (foragidos, com mandados de prisão em 
aberto, e suspeitos em inquéritos policiais).Desde o dia 02 maio estamos instalados na 
Incubadora de Base Tecnológica do LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica) 
em Petrópolis-RJ.Nosso diferencial esta em fornecer produtos prontos, com muita 
expertise policial embarcada, e no custo final menor. 

Site da Empresa: http://www.biometric-it.com 
 

  BirminD Otimização Industrial 
Código InovAtiva 11085 
Empreendedor Diego Mariano de Oliveira 
E-mail diego.mariano@birmind.com.br 
Telefone (15) 99146-6536 
Localização Sorocaba - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/BirminDAuto/?fref=ts 
Informações do 
Projeto 

A BirminD é uma Startup focada em automatizar processos consultivos que hoje são caros 
e/ou carecem de especialistas para serem executados. Justificar o retorno de um 
investimento em melhorias de processos industriais é algo complexo, sendo necessário 
muitas vezes contratar consultores ou utilizar diversos softwares combinados para 
identificar problemas e estimar os ganhos. Converter os dados técnicos em informações 
assertivas e depois validar se as melhorias projetadas foram executadas corretamente é 
sempre um desafio. A BirminD resolve este problema através de um software que se 
conecta automaticamente com o processo, cruza dados financeiros com desempenho de 
malhas, alarmes e ativos para facilitar as decisões dos gestores industriais. 

Site da Empresa: http://www.birmind.com.br 
 

  Chatbot Maker 
Código InovAtiva 12507 
Empreendedor Marlos Távora 
E-mail marlos@chatbotmaker.io 
Telefone (85) 98745-4467 
Localização Fortaleza - Ceará 
Facebook https://www.facebook.com/chatbotmaker.io 



Informações do 
Projeto 

Somos uma plataforma de criação de chatbots para Facebook com um catálogo 
diversificado de bots que poderão ser combinados entre si para que marcas e empresas 
possam se comunicarem com seus consumidores dentro do bate-papo do Facebook 
Messenger. Num mundo onde a utilização de aplicativos de mensagens já superam a 
utilização das redes sociais sua marca ou empresa precisa ter uma presença relevante 
dentro desse canal/plataforma. É uma grande oportunidade e nós nos apresentamos 
como uma solução simples para que você possa ter seu bot no Facebook Messenger, 
apenas "plugando" os bots que mais se adequam ao seu negócio. 

Site da Empresa: http://www.chatbotmaker.io 
 

  Dati Soluções em TI ME 
Código InovAtiva 13869 
Empreendedor Diego Alexandre 
E-mail contato@dati.com.br 
Telefone (47) 99181-7161 
Localização Blumenau - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/Datisolucoes 
Informações do 
Projeto 

Solução de backup em nuvem para micro, pequenas e médias empresas, com preço 
escalável e acessível.Nosso diferencial esta em entregar uma solução de baixo custo com 
recursos disponíveis em ferramentas top de mercado, não acessíveis as micro e pequenas 
empresas.Entregamos compliance e boas práticas de TI com relação a solução de backup 
e a tranquilidade de ter certeza que o dados estão íntegros caso a empresa assim desejar. 

Site da Empresa: https://www.dati.com.br/backup 
 

  Frameyou 
Código InovAtiva 10562 
Empreendedor Marcos Martins Ribeiro 
E-mail marcosmartinsribeiroes@gmail.com 
Telefone (27) 99813-5379 
Localização Vitória - Espírito Santo 
Facebook https://www.facebook.com/frameyouapp/?fref=ts 
Informações do 
Projeto 

A Frameyou é uma empresa de Marketing Simplificado de baixo custo, estamos 
desenvolvendo o "SISTEMA FRAME” (First Round About MKT Experience = Primeiro Nível 
Sobre Experiência em MKT ), uma metodologia simples, de fácil entendimento e operação 
integrado a nossa plataforma . Com orientação, direcionamento atuaremos 
prioritariamente com um público que tenha como entendimento que MKT é apenas 
propaganda! Para os demais nos colocaremos como uma opção para que nos utilizem. O 
nosso negócio resolve e resolverá ainda mais(mediante a desenvolvimento) as ações de 
Marketing Simplificado e primário com baixo custo e risco financeiro, permitindo uma 
iniciação/inclusão, bem como desenvolvimento dessas pessoas e negócios. Hoje se 
encontra gratuita para testes mas com validação já realizada em alguns segmentos 
.Ofereceremos soluções próprias e de parceiros que variarão de R$ 29,90 a R$149,90 
inicialmente. Nossa concorrência mapeada atua de maneira dispersa, custosa e sem 
"soluções simplificadas". 

Site da Empresa: http://frameyou.com 
 



  IlhaPush 
Código InovAtiva 12019 
Empreendedor Leandro Neves 
E-mail leandro@ilhasoft.com.br 
Telefone (82) 99973-8795 
Localização Maceió - Alagoas 
Facebook https://www.facebook.com/ilhapush 
Informações do 
Projeto 

IlhaPush é uma plataforma multicanais (SMS, IVR, Twitter, Facebook Messenger, Line, 
Viber, App, etc) para comunicação em massa e levantamento de dados. O mundo esta 
cada vez mais conectado e as pessoas comunicam-se por diversas ferramentas, as 
empresas por sua vez, tem dificuldade de comunicar-se com seu publico pelos diversos 
canais existentes.Com o IlhaPush é possível automatizar esta comunicação, tanto no 
receptivo quanto no ativo. De forma visual criando fluxos, campanhas, tigres e tirando 
relatórios estatístico em tempo real.A plataforma é escalável não so em número de 
usuários mas em permitir que micro e grandes empresas tenho acesso ao tecnologia. Um 
exemplo simples é o canal SMS Android Chanel. Uma grande empresa pode utilizar um 
gateway de SMS como Zenvia ou Twillo e conectar na plataforma IlhaPush. Uma micro 
empresa poderá instalar o app IlhaPush em um smartphone Android e atingir o mesmo 
resultado. 

Site da Empresa: http://www.ilhapush.com 
 

  Incentiv 
Código InovAtiva 13490 
Empreendedor Douglas Lopes Nicolau 
E-mail douglas@sintonizenacultura.com.br 
Telefone (14) 99784-0620 
Localização São José do Rio Preto - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/incentiv.me/  www.facebook.com/sintonizenacultura 
Informações do 
Projeto 

Viabilizamos projetos que geram benefícios sociais, econômicos e corporativos. 
Ferramenta que permite que pessoas e empresas escolham onde querem investir parte 
de seus impostos através de incentivos fiscais. LIBERDADE DE ESCOLHA e CUSTO ZERO. 
Dos projetos aprovados em leis de incentivo, mais de 50% não são realizados por falta de 
verba. Menos de 0,3% das pessoas físicas fazem a doação e aproximadamente 80% das 
empresas não têm conhecimento das leis de incentivo fiscal. A falta de informação, de 
estímulo e de praticidade são os principais fatores que contribuem para esses resultados. 
A plataforma irá otimizar o ecossistema, gerando eficiência para todos os envolvidos. A 
Incentiv possui uma característica pioneira, que a diferencia de qualquer plataforma de 
financiamento coletivo ou rede social existente no mercado. Permitimos a doação com 
custo zero e retorno positivo para o doador, alem de gerar grande impacto positivo 
potencializando os resultados de instituições filantrópicas. 

Site da Empresa: 0 
 

  iXtract ECM 
Código InovAtiva 10698 
Empreendedor Paulo Henrique Silla Jobim 
E-mail jobim@datamundus.com.br 
Telefone (51) 98133-2391 



Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

Segundo o Gartner nos ambientes corporativos 80% da informação é não estruturada, 
42% dos processos são realizados ainda em papel e os funcionários consomem 30% do 
seu tempo buscando informações para realização das suas atividades. Melhorar estes 
indicadores é o que justifica a utilização de gerenciadores de conteúdos (ECM) que ainda 
estão longe de equacionar satisfatoriamente tais questões. Gerenciar e transformar 
acervos de informações digitais ou analógicas, estruturados ou não, em dados e 
informações úteis, de forma inteiramente automática, rápida, correta e sem stress. O 
iXtract se diferencia por sua simplicidade, pois basta enviar qualquer documento digital 
ou digitalizado para que o sistema reconheça, classifique, indexe e disponibilize 
dinamicamente uma interface de busca e pesquisa, de forma totalmente automática e 
sem intervenção humana. 

Site da Empresa: http://www.datamundus.com.br/ 
 

  LegalBot 
Código InovAtiva 12139 
Empreendedor Jorge Azevedo 
E-mail 1@jorgeazevedo.com 
Telefone (11) 99131-1251 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://web.facebook.com/robolegal/ 
Informações do 
Projeto 

LegalBot visa simplificar o ambiente regulatório, com uso de motores analíticos e 
inteligência artificial, proporcionando uma experiência única aos usuários de Governança, 
Gestão Risco e Compliance:- Produtividade - aumento de eficácia na análise dos 
normativos- Abrangência - acesso a informações e análises não disponíveis nas 
ferramentas atuais- Acurácia - redução do risco operacional- Experiência do usuário - 
ambiente colaborativo, eficiente e de fácil uso. 

Site da Empresa: https://www.legalbot.com.br 
 

  Levus 
Código InovAtiva 14142 
Empreendedor Gabriel Polizelli Brait 
E-mail gabriel@levus.io 
Telefone (17) 98126-6965 
Localização São Carlos - São Paulo 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

O Levus é um sistema de Gestão de Reembolso de Despesas. Funcionários que viajam 
e/ou realizam despesas por conta da empresa - como vendedores, consultores, 
advogados, etc., precisam prestar contas, inclusive para serem reembolsados. Porém, a 
maior parte das empresas não tem uma ferramenta bem definida para isso e acabam 
desperdiçando muita energia com lançamento e conferência dos dados, utilizando 
ferramentas que não resolvem o problema de forma completa: planilhas, e-mails, 
correios, papelada. O Levus oferece um app mobile para lançamento das despesas e um 
web app (aplicativo acessado pelo navegador) para o administrador gerenciar o sistema e 
aprovar despesas. No Brasil, existem poucas soluções específicas para Reembolso, e elas 
focam ou nas grandes e complexas organizações ou em facilitar apenas o lançamento das 



despesas, sem se preocupar com o lado da empresa. O Levus enxerga todo o processo de 
forma integrada e busca atender PMEs, principalmente consultorias. 

Site da Empresa: https://levus.io/ 
 

  loyalnow 
Código InovAtiva 12587 
Empreendedor João Emilio Dambroz Sobotka 
E-mail joao@loyalnow.com 
Telefone (47) 99978-3113 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/Loyalnow-159269301208924/ 
Informações do 
Projeto 

Somos uma plataforma SaaS no modelo de subscrição baseado em uso da solução. 
Estamos mirando o mercado global embora tenhamos um segmento especifico.Ajudamos 
empresas que prestam serviço online a entenderem o sucesso e satisfação que seus 
serviços tem proporcionado a seus clientes. Desta forma elas podem atuar ativamente 
para melhorar seu relacionamento e garantir a fidelidade de seus clientes.Atualmente 
disponibilizamos uma forma simples para empresas colherem feedbacks sobre seus 
serviços online. Através dessas pesquisas proporcionamos insights e segmentações para 
que o cliente possa entender e tomar ações para melhorar sua relação com seus 
clientes.Segmentar por serviço online nos proporcionou criar uma plataforma especifica 
para esse publico.Proporcionamos a nossos clientes um alto nível de detalhamento de 
cada cliente.Também proporcionamos um programa de referal onde clientes do tipo 
promotores podem referenciar o serviço a futuros clientes. 

Site da Empresa: http://www.loyalnow.com 
 

  Makeplace 
Código InovAtiva 13245 
Empreendedor Thiago Calistro 
E-mail tgcalistro@gmail.com 
Telefone (14) 99606-2245 
Localização Presidente Prudente - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/appmakeplace/ 
Informações do 
Projeto 

A Makeplace é um marketplace que reúne o produtor do evento, pessoas que realizam 
serviços e as pessoas que desejam comprar convites, queremos mudar a maneira como 
são feitos os gerenciadores de eventos, observando o mercado atual, os sites de vendas 
de convites focam no produtor e somente fazem a gestão do convite, viemos com o 
objetivo de atingir o público com uma plataforma voltada para o consumidor na área 
externa dando a melhor experiência de busca até o checkout, isso é o que realmente 
importa para o produtor, além de fazer a projeção do evento do produtor antes de o 
evento acontecer realmente, assim conseguimos fazer com que ele tenha um noção 
prévia se o evento vai obter lucro ou prejuízos e também na parte interna o produtor 
contará um sistema de gestão com diversas ferramentas para estruturar seu evento. 

Site da Empresa: https://www.makeplace.com.br/site 
 

 



  MegaSíndico 
Código InovAtiva 12523 
Empreendedor Thiago Medeiros Bonetti 
E-mail thiago@megasindico.com.br 
Telefone (48) 99940-2100 
Localização Tubarão - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/megasindico/ 
Informações do 
Projeto 

Somos uma empresa de base tecnológica e desenvolvemos o MegaSíndico, um sistema de 
gestão condominial que visa promover harmonia e qualidade de vida em condomínio por 
meio tecnologias simples e robustas para comunicação e produtividade. Administradoras 
e síndicos gerenciam o bem comum, são extremamente atarefados e, em geral, têm a 
gestão financeira como a parte mais complexa e improdutiva do seu trabalho. Por essa 
razão, há uma demanda real por simplificação, produtividade, conformidade e 
transparência em relação à informações envolvidas na gestão da vida em condomínio. Há 
também uma demanda real por delegação do problema da gestão financeira para 
administradoras ou profissionais terceirizados, ponderada pelo custo-
benefício.Resolvemos esse problema por meio de uma plataforma freemium para gestão 
simplificada de condomínios e de um serviço inovador de gestão condominial on-line que 
quebra as barreiras geográficas do mercado de administração condominial. A plataforma 
apresenta o diferencial de ter ferramentas altamente simplificadas, focadas na gestão 
condominial e munidas com automações e inteligência de software que garantem 
organização, produtividade e transparência. O serviço on-line assume parte do problema 
do síndico e de pequenas administradoras, separando a parte complexa da parte simples 
da gestão condominial. Assim, síndicos se sentem mais confiantes em assumir a 
autogestão e pequenas administradoras têm maior disponibilidade de tempo para focar 
no crescimento do seu negócio. 

Site da Empresa: http://www.megasindico.com.br 
 

  Multiply 
Código InovAtiva 13666 
Empreendedor Marcos Viana 
E-mail marcos.giuntini@avantare.com.br 
Telefone (21) 97945-2021 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/Avantare/ 
Informações do 
Projeto 

> O negócioSolução de tecnologia de marketing digital, de atuação em grande escala, que 
otimiza a conversão e o resultado de vendas e leads em websites e aplicativos.> 
ProblemaEmpresas que possuem negócios online têm normalmente dificuldade em atrair 
novos clientes e reter os atuais, por possuírem pouco conhecimento sobre seus usuários, 
seus comportamentos e meios apropriados para comunicar suas ofertas e benefícios. > 
Solução e concorrênciaMultiply é uma plataforma de Big Data que otimiza a conversão e 
o resultado de vendas e leads em websites e aplicativos. Como um bom vendedor, 
identifica padrões de comportamento para apresentar comunicação em tempo real no 
site ou no aplicativo, captar dados, além de acionar campanhas de mídia online. Os 
diferenciais são: comunicação em dispositivos móveis, armazenamento de dados 
históricos de comportamento e uso de aprendizado de máquina para identificação de 
usuários com propensão a conversão. 

Site da Empresa: http://www.multiply.com.br 



 

  O SONAR 
Código InovAtiva 11306 
Empreendedor Tales Gontyjo do Couto 
E-mail tales@osonar.com.br 
Telefone (61) 99629-0501 
Localização Brasília - Distrito Federal 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

Plataforma bilateral que conecta órgãos públicos a empresas autorizadas para realizar o 
fornecimento de produtos e serviços sem a necessidade de licitação (procedimento de 
carona). O grande desafio enfrentado pelos órgãos é encontrar empresas atualmente 
autorizadas para cada necessidade de contratação. Esse problema é resolvido pelo O 
Sonar, que através do tratamento de dados públicos identifica essas empresas, 
colocando-as em contato com os órgãos por meio de sua plataforma.Em oposição à 
concorrência, que realiza divulgação dos produtos dos fornecedores através de seus sites 
e email marketing, O Sonar puxa a demanda ao permitir que os órgãos públicos registrem 
suas necessidades de contratação na plataforma. Através da aquisição e tratamento de 
dados públicos, O Sonar identifica as empresas habilitadas a suprir as demandas 
registradas. O serviço é gratuito para os órgãos públicos, sendo cobrado da empresa um 
percentual de cada venda concretizada através da plataforma. 

Site da Empresa: http://www.osonar.com.br 
 

  OFFICE DATA - FOXMANAGER 
Código InovAtiva 11192 
Empreendedor ANTONIO PEREIRA 
E-mail alfa67@alfa67.com 
Telefone (11) 97790-3000 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/safiraerp 
Informações do 
Projeto 

Nós desenvolvemos ERP ONLINE voltado para as médias e grandes empresas; As 
empresas, quando passam a possuir mais de uma unidade, franquia, ou mesmo com mais 
de um estoque, ou simplesmente porque colocou uma loja virtual, como exemplo, sofre 
com a falta de integração entre suas unidades, e esse problema que nós buscamos 
endereçar. Diferentemente dos demais players que atendem basicamente apenas a parte 
financeira e estoque (e portanto, atendem apenas as microempresas), nós vamos muito 
além, cuidando da parte contábil, fiscal, SPED, boleto, NFs, patrimônio, etc, 
imprescindível para as médias e grandes empresas. Ideal para redes de franquias ou redes 
de lojas. 

Site da Empresa: http://www.safiraerp.com.br 
 

  Painel Predial 
Código InovAtiva 11661 
Empreendedor Wagner Esteves de Araujo 
E-mail wagner@sensoragroup.com.br 
Telefone (27) 99237-6501 
Localização Vitória - Espírito Santo 



Facebook https://www.facebook.com/sensoragroup/ 
Informações do 
Projeto 

O Painel Predial é sistema de captura remota de informações para Condomínios e 
Empresas, com software e hardware próprios, que possibilita a identificação de como os 
recursos são utilizados (energia, água, gás, etc) e controlá-los remotamente (acionamento 
de dispositivos elétricos, fechamento de canos, por exemplo). Ele possibilita ao cliente a 
identificação precoce de falta de água e desperdício, com alertas em tempo real via 
sistema e SMS, definidos conforme parametrização individual. Uma vez que o uso dos 
recursos são conhecidos e monitorados pelo sistema, é possível planejar o uso, inclusive 
definindo metas de uso e sendo alertado caso haja tendência de uso acima da média, ou 
quando houver algum desvio dos padrões de uso, antes da conta fechar, trazendo 
economia direta para o cliente. Não identificamos concorrentes diretos com produto 
similar e mesmo valor entregue ao cliente. 

Site da Empresa: http://www.sensoragroup.com.br 
 

  Qiron Robotics 
Código InovAtiva 10856 
Empreendedor Rafael Sebastião Miranda 
E-mail rafael@qironrobotics.com 
Telefone (55) 99941-1342 
Localização Santa Maria - Rio Grande do Sul 
Facebook http://fb.com/qironrobotics 
Informações do 
Projeto 

A Qiron Robotics trabalha desenvolvendo robôs humanoides sociais. Estes robôs são 
projetados para atrair e facilitar a interação com o usuário. O seu uso em ramos como 
educação e varejo traz um diferencial bastante relevante no atendimento ao público. Para 
cada projeto, buscamos parceiros para as atividades de vendas, SAC, produção e 
manutenção. Isso nos permite investir em novos projetos, mantendo margem no 
faturamento das soluções já desenvolvidas. Temos forte relação com a Universidade 
Federal de Santa Maria, o que nos permite fazer captação de talentos muito qualificados 
a baixo custo. Além disso, utilizamos tecnologias abertas, o que traz apelo especial para a 
comunidade de desenvolvedores, ajudando a divulgar nossas soluções. 

Site da Empresa: http://qironrobotics.com 
 

  ScrumHalf Agile Manager 
Código InovAtiva 11922 
Empreendedor José Augusto Rodrigues Neto 
E-mail rneto@myscrumhalf.com 
Telefone (21) 99972-5956 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/ScrumHalf.Tool/ 
Informações do 
Projeto 

Pequenas e médias empresas que necessitam melhorar a eficiência na gestão de seus 
projetos e procuram métodos modernos e mais leves. Nos últimos anos percebemos que 
é grande a procura das pequenas e médias empresas por agilidade em sua gestão. 
Visando apoiar essas empresas criamos o ScrumHalf Agile Manager, um software de 
gestão ágil. No entanto, a agilidade demanda mais do que adquirir uma ferramenta, mas 
preparar a transição e apoiar a empresa durante esse processo. Como uma empresa 
nacional, que tanto conhece a realidade das empresas brasileiras, como está 
geograficamente localizada no mesmo território, somos capazes de apoiar com eficácia a 



melhoria da gestão de projetos e equipes dos nossos clientes. 

Site da Empresa: http://www.scrumhalf.com.br 
 

  SeMudou! 
Código InovAtiva 13535 
Empreendedor Edisio Brandão Sousa 
E-mail adm@semudou.com.br 
Telefone (71) 99901-2570 
Localização Salvador - Bahia 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto Plataforma web multilateral para atualização de dados cadastrais de PFs e PJs. 
Site da Empresa: http://www.semudou.com.br 

 

  Time de Marketing 
Código InovAtiva 12529 
Empreendedor Carlos Albuquerque Lima Junior 
E-mail carlosjr@id5.com.br 
Telefone (82) 99983-2923 
Localização Maceió - Alagoas 
Facebook http://facebook.com/id5web 
Informações do 
Projeto 

O Time de Marketing é uma plataforma que auxilia gestores empresariais a recrutar e 
gerenciar seu time de marketing home-office para alavancar o faturamento do negócio. 
Diferente dos market places que publicam oportunidades para freelancer, a plataforma 
oferece metodologia para prestação e avaliação dos serviços. Para isso, se apoia no 
histórico profissional dos fundadores, união de consultores qualificados, tecnologia 
apoiada no marketing data driven, gestão do conhecimento e da comunicação. Reunidos 
em um só ambiente, cliente e fornecedores se mantêm alinhados na busca pelos 
resultados. 

Site da Empresa: http://www.id5.com.br 
 

  Zeeng 
Código InovAtiva 13750 
Empreendedor Eduardo Luiz Prange Junior 
E-mail eduardo.prange@zeeng.com.br 
Telefone (51) 99559-2408 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/zeengBR/ 
Informações do 
Projeto 

A Zeeng é a primeira Plataforma de Big Data Analytics, 100% voltada para as áreas de 
marketing e comunicação do mercado brasileiro.Temos como principal objetivo levar a 
ciência de dados para empoderar a tomada de decisão, inicialmente dos players 
pertencentes ao setor de alimentos e bebidas, e toda cadeia de comunicação que 
atendem estas empresas e estão carentes desta disciplina.Apresentamos evidências 
informacionais para uma tomada de decisão ágil, amigável e fundamentada eliminando o 
desenvolvimento de ações orientadas por "feeling" e intuição. 



ite da Empresa: http://www.zeeng.com.br 
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TIC: Setor financeiro, Logística,  

Mídia e Serviços 

 



  ampyou 
Código InovAtiva 12548 
Empreendedor Jeniffer Medeiros 
E-mail jeniffer@ampyou.com.br 
Telefone (34) 99129-7922 
Localização Uberlândia - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/aAMPyou 
Informações do 
Projeto 

Um marketplace para contratação de atrações musicais,que oferece ao cliente 
conexão,curadoria eficiente,facilidade de pagamento e segurança. Um dos problemas que 
solucionamos é a falta de busca segmentada para contratação de bandas, artistas e 
DJ`s.Na versão alpha,os artistas já conseguem fazer seu cadastro,inserir suas mídias 
centralizadas em um perfil e gerir sua agenda.Já o contratante tem acesso nessa versão a 
uma busca segmentada,visualização das mídias e curadoria eficiente.Gostando de um 
artista, ele vê se a data que precisa está disponível e envia uma proposta para o mesmo.O 
artista aceitando, geramos um link que traz facilidade de pagamento ao contratante(hoje 
ele paga a vista após a apresentação) e geramos um contrato automático da prestação do 
serviço,o que gera segurança para o cliente de que vai receber o serviço e ao 
músico,garante o recebimento pelo show.Com uma única plataforma, atendemos 
diversos segmentos como casamentos,bares,restaurantes,festivais,eventos, etc. 

Site da Empresa: https://www.ampyou.com.br 
 

  BeYou 
Código InovAtiva 14034 
Empreendedor Romeu hungria rechdan 
E-mail romeu@beyou.com.br 
Telefone (11) 95232-0005 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/BeYouOficial/?fref=ts 
Informações do 
Projeto 

O nossa método de desafios voltados para inovação tem como propósito a resolução de 
problemas dos nossos clientes através do Crowdsource. Sempre que as empresas 
buscarem soluções nos ambientes externos elas precisam de uma sistema digital, assim a 
BeYou surge como a solução definitiva tanto na organização como execução destes 
desafios. Segundo a gartner o crowdsource é um dos top 5 innovation hacks de maior 
impacto mas que ainda é pouco utilizado e por esse motivo temos poucos concorrentes. 
Podendo destacar a sou genial o qual temos como diferencial uma plataforma muito mais 
robusta(a deles é em wordpress) 

Site da Empresa: https://www.talentbrand.com.br/ 
 

  BuzzLead 
Código InovAtiva 12783 
Empreendedor Leandro Pereira Martins 
E-mail leandro@buzzlead.com.br 
Telefone (62) 98418-8333 
Localização Goiânia - Goiás 
Facebook https://www.facebook.com/buzzleadoficial 
Informações do O BuzzLead é uma plataforma para potencializar indicações boca a boca na sua base de 



Projeto clientes. Todos sabem que nada é capaz de influenciar mais uma pessoa a escolher seu 
produto ou serviço do que a indicação de um amigo que já teve uma experiência positiva 
com sua empresa, mesmo assim a maioria das empresas constuma deixar seus clientes 
satisfeitos de fora das suas ações de marketing.Por outro lado, nos últimos anos 
presenciamos algumas empresas que alcançaram escala global, a partir de uma estratégia 
de acesso ao mercado baseada na indicação de clientes.Para ajudar as empresas 
brasileiras a adotarem essa mesma estratégia, criamos o BuzzLead. Agora, qualquer 
empresa pode colocar em prática um programa de indicações sem ter que criar uma 
ferramenta para gerenciá-lo, elas podem usar o BuzzLead como serviço. 

Site da Empresa: http://www.buzzlead.com.br 
 

  Capta Money 
Código InovAtiva 14123 
Empreendedor wolmara gomes 
E-mail wolmara@captamoney.com.br 
Telefone (31) 99404-1118 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/captamoney/?fref=ts 
Informações do 
Projeto 

A Capta Money desenvolveu uma plataforma onde a PME (pequenos e médios 
empresários de acordo com a classificação do BNDES) irá fazer o pedido, acompanhar e 
monitorar todo o processo de financiamento totalmente on line, reduzindo em 70% a 
burocracia. Com apenas o CNPJ da empresa, a plataforma levanta automaticamente 90% 
da documentação exigida e preenche todos os cadastros. Além de elaborar o projeto, a 
CaptaMoney proporciona o monitoramento automatizado que reduz significativamente o 
tempo de liberação do recurso. A CaptaMoney garante o matchmaker entre as suas 
necessidades e a melhor linha de crédito, já que seu algoritmo faz uma varredura em mais 
de 250 instituições financeiras, aumentando suas chances de sucesso e reduzindo taxas 
de juros. Por comissionamento a CaptaMoney retém uma porcentagem de cada 
transação. 

Site da Empresa: http://www.captamoney.com.br/ 
 

  Cloudia 
Código InovAtiva 12760 
Empreendedor Felipe Miranda Costa 
E-mail felipe@cloudia.com.br 
Telefone (11) 97427-9518 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook http://www.fb.com/cloudiabot 
Informações do 
Projeto 

A Cloudia é um sistema voltado para ajudar a melhorar a comunicação do profissional e 
instituição de saúde com os paciente. Para isso disponibilizamos uma secretária chatbot 
responsável por marcações de consultas, lembretes, cancelamentos e mensagens 
importantes. Assim, o profissional pode ficar mais focado na sua especialidade e não em 
problemas operacionais. Resolvemos problemas de comunicação que englobam: 
dificuldade no agendamento, horário de atendimento, custo com RH, mensagens que não 
chegam, falta de comunicação adequada, diminuição do número de pacientes que 
marcam e não aparecem na consulta. Isso é feito através da automatização dos processos 
de comunicação de uma forma inteligente, mantendo o carisma do contato humano 



através de mensagens de texto em aplicativos de comunicação instantânea. 

Site da Empresa: http://www.cloudia.com.br 
 

  Connecting Food 
Código InovAtiva 13364 
Empreendedor Alcione Pereira Silva 
E-mail alcione.silva@gmail.com 
Telefone (11) 98044-5559 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook  
Informações do 
Projeto 

A Connecting Food é uma plataforma colaborativa para conectar negócios que possuem 
excedentes de estoques de alimentos a entidades assistenciais (ONGs), por meio de 
doação ou transações de venda. O Brasil descarta 26 milhões de ton de alimentos todos 
os anos (Akatu) e, somente em 2015, o varejo brasileiro descartou R$2.4 Bilhões em 
alimentos vencidos (ABRAS). Desse modo, torna-se claro que o problema não é a oferta 
de alimentos, e sim restrições ao seu acesso. Por outro lado, dados do IBGE (2013) 
apontam que 52 milhões dos brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, 
sendo 36% crianças e adolescentes de até 17 anos. Parte deste público é atendido por 
entidades assistenciais, onde 70% necessitam de apoio de doadores ou fontes 
alternativas para aquisição de alimentos para suprir sua oferta aos atendidos (Mesa 
Brasil). A solução considera uma abordagem sistêmica, unindo ferramentas tecnológicas, 
otimização dos recursos existentes e expansão em redes colaborativas. 

Site da Empresa: http://connectingfood.com 
 

  Digital Influencers 
Código InovAtiva 11231 
Empreendedor João Felipe Levy 
E-mail joaofelipe@digitalinfluencers.com.br 
Telefone (85) 99184-8427 
Localização Fortaleza - Ceará 
Facebook https://www.facebook.com/digitalinfluencersbrasil/ 
Informações do 
Projeto 

Com a democratização que a internet proporcionou, vários talentos puderam se destacar 
nas redes sociais e conquistar um grande número de seguidores. Essas pessoas são 
consideradas Influenciadores Digitais ou Digital Influencers e são extremamente valiosos 
para empresas nos dias de hoje, no qual blogs e reviews de outras pessoas são a principal 
fonte que os consumidores usam para ajudar na decisão de compra. É como se fosse o 
boca a boca da era digital, pessoas sugerindo e opinando sobre produtos e serviços são 
mais relevantes que qualquer comunicação diretamente da empresa com o consumidor. 
Nossa plataforma faz a gestão de ações com influenciadores. Agimos em todas as etapas, 
da identificação, contratação, pagamento, efetivação da campanha e medição dos 
resultados. Tudo online e de fácil uso. Hoje temos uma base de mais de 800 
influenciadores com alcance de 15 milhões de pessoas em todo o Brasil. 

Site da Empresa: https://digitalinfluencers.com.br 
 

 



  Filazero 
Código InovAtiva 11525 
Empreendedor Gláucio Gonçalves 
E-mail glaucio.mail@gmail.com 
Telefone (79) 99873-2353 
Localização Aracaju - Sergipe 
Facebook http://www.facebook.com/filazero 
Informações do 
Projeto 

O Filazero, resolve o problema de espera nas filas presenciais através da informação da 
previsão de atendimento. A plataforma virtualiza a fila e permite que clientes possam 
acompanhar sua previsão de atendimento fora do estabelecimento, pelo aplicativo 
móvel, ou in-loco pelo painel de chamadas. Atuamos em qualquer estabelecimento que 
possua atendimento presencial, onde os clientes aguardam no local em uma fila de 
espera. Nossa solução contempla o uso de uma plataforma que notifica os clientes sobre 
o melhor momento de comparecer ao estabelecimento para ser atendido, a fim de que o 
cliente aguarde menos tempo presencialmente. Nossa plataforma é um produto de 
software (pronto) que contempla portal web, aplicativo mobile, e borda de atendimento 
com interface com o cliente desde o agendamento do serviço, previsão de atendimento, 
notificação no celular, painel de monitoramento em TV, feedback do cliente, relatórios 
mensais, etc. 

Site da Empresa: http://www.filazero.net 
 

  Havite 
Código InovAtiva 13949 
Empreendedor Julian Simão 
E-mail rodrigo@evomaster.com.br 
Telefone (83) 98822-5199 
Localização João Pessoa - Paraíba 
Facebook http://facebook.com.br/sistemahavite 
Informações do 
Projeto 

O Havite é um software cloud que nasceu com a missão de prover inovações disruptivas 
para o mercado imobiliário. Grande parte das imobiliárias capta seus imóveis via fichas 
impressas, em seguida as lançam em planilhas confusas e difíceis de manter. As que já 
utilizam algum sistema carecem de uma usabilidade intuitiva e de recursos que tragam 
mais produtividade ao seu dia a dia.A divulgação dos imóveis muitas vezes envolve 
bastante retrabalho, além de ser falha no acompanhamento e praticamente não possuir 
inteligência no cruzamento entre interessados e o estoque de imóveis. A gestão de 
aluguel é complexa, com quase nenhum grau de automatização.Utilizando o Havite, a 
imobiliária vai unificar, de forma simples e poderosa, a divulgação e o gerenciamento dos 
imóveis e das locações. O sistema vai trazer inteligência, produtividade e automatizações 
que vão transformar a forma da imobiliária trabalhar! Os reflexos são imediatos na 
produtividade e lucratividade da empresa! 

Site da Empresa: http://havite.com.br 
 

  Juros Baixos 
Código InovAtiva 13964 
Empreendedor Lereno Soares Neto 
E-mail lereno.soares@gmail.com 
Telefone (21) 99491-6587 



Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/jurosbaixos/ 
Informações do 
Projeto 

É um comparador e simulador de empréstimos, que mostra de forma fácil as taxas de 
juros e valores das parcelas entre diversos bancos e fintechs de crédito online. Nossa 
empresa leva transparência ao mercado de crédito brasileiro, facilitamos a compreensão 
do consumidor na hora de pegar um empréstimo, estimulamos a concorrência bancária, 
escrevemos sobre educação financeira e cuidado com fraudes, além de apoiar uma 
iniciativa de educação financeira para jovens. Nosso diferencial em relação aos 
concorrentes consiste na transparência das informações: os demais concorrentes ou 
mostram apenas opções de crédito em empresas (sem simular o empréstimo) ou decidem 
pelo cliente onde pegar o empréstimo (como uma caixa preta). Ainda, queremos 
desenvolver um modelo de risco de crédito para que possamos mostrar a melhor taxa de 
juros de cada indivíduo, levando em consideração o seu score. 

Site da Empresa: https://jurosbaixos.com.br/ 
 

  MAVIP REGISTRO DE MARCAS 
Código InovAtiva 10690 
Empreendedor VINICIUS TRAVASSOS ARAUJO 
E-mail vtravassos@hotmail.com.br 
Telefone (83) 99122-2121 
Localização João Pessoa - Paraíba 
Facebook https://www.facebook.com/maviptecnologia/?ref=bookmarks 
Informações do 
Projeto 

Empresa de tecnologia que desenvolveu um programa de computador que permite a 
qualquer pessoa, realizar por conta própria as 04(quatro) fases do processo de registro de 
uma marca pesquisa, pedido de registro, acompanhamento e registro. Mesmo sem 
conhecimento jurídico, o usuário é capaz de realizar uma pesquisa 100% gratuita de sua 
marca no banco de dados público do INPI, recebendo um diagnóstico interpretado com 
apenas 03(três) resultados possíveis: Inviável, Crítico ou Viável. Segundo o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é um mercado com uma media de 160 mil 
processos depositados por ano, com apenas 73 mil processos deferidos por ano. A 
Mavip.com.br corrige 44% dos erros mais comuns justamente nas duas fases mais 
importantes a Pesquisa e o Pedido de Registro de uma Marca. 

Site da Empresa: http://www.mavip.com.br 
 

  Mercatório 
Código InovAtiva 11503 
Empreendedor Gabriel Amorim Moterani 
E-mail contatomoterani@gmail.com 
Telefone (31) 99118-059 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/mercatorio 
Informações do 
Projeto 

Para entender a nossa solução é preciso saber primeiro o que é Precatório. Precatório é o 
direito, que pode ser vendido, de receber uma quantia do governo em decorrência de 
uma sentença judicial condenatória. A venda desse título já ocorre e existe um mercado 
(mesmo que ultrapassado) consolidado. Todavia, quem deseja comprar precatórios tem 
dificuldade em prospectar bons títulos e gasta muito dinheiro e tempo com isso. Além 
disso, a burocracia limita a popularização do investimento. Por outro lado, o credor que 



deseja vender não tem acesso aos melhores compradores e, assim, não consegue o 
melhor valor na sua venda. O mercado hoje está limitado geograficamente, uma vez que 
é realizado boca a boca e não acompanhou a evolução tecnológica. Além disso, o 
investimento em precatórios é seguro e extremamente rentável, contudo se concentra 
apenas para poucas pessoas devido à complexidade processual do trâmite. Poucos tem 
conhecimento do processo, assim restringe-se o mercado, e, com isso, per 

Site da Empresa: http://www.mercatorio.com.br/ 
 

  MOBQI 
Código InovAtiva 13986 
Empreendedor Ernani Jardim de Miranda Machado 
E-mail ernani1900@gmail.com 
Telefone (31) 99982-9993 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://facebook.com/mobqi 
Informações do 
Projeto 

O MobQI é um sistema integrado entre APP e WEB (pode ser interligado com um device) 
que permite a completa integração, gerenciamento e compartilhamento de dados da 
mobilidade urbana das cidades do mundo, ligando os usuários com os prestadores de 
serviço. Funciona da seguinte forma: Os Veículos de Transporte Público, como ônibus, 
barca, trem, táxi, etc. Baixam um APP em seus Smartphones e ou Tablets e 
automaticamente o sistema começa a operar utilizando INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. O 
sistema além de conectar os usuários com os prestadores de serviço de transporte, ainda 
mapeia os pontos de transporte público, além da possibilidade de chamar um táxi, uma 
ambulância, acionar a polícia ou até os bombeiros, tudo isso utilizando um sistema 
integrado que permite vários serviços para empresas, usuários e governos. 

Site da Empresa: http://www.mobqi.com.br 
 

  MusicMe 
Código InovAtiva 12055 
Empreendedor Gefferson Vivan 
E-mail contato@musicme.com.br 
Telefone (49) 99133-8813 
Localização Chapecó - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/MusicMeOficial/ 
Informações do 
Projeto 

A MusicMe é o Mercado Livre de compra e venda de composições. Conectamos 
compositores, gravadoras, bandas e músicos através de uma plataforma de leilão de 
composições. Evidenciou-se que compositores não encontram um lugar centralizado 
onde possam postar suas composições e vendê-las, bem como bandas e músicos não 
desfrutam de um local para comprar novas composições. Atualmente os compositores 
procuram divulgar suas composições em grupos de WhatsApp, fóruns e redes sociais, 
bem como interpretes também utilizam esses serviços para minerar novas composições 
para seu repertório, gerando grande esforço por ambas as partes.Desta forma, através de 
uma plataforma web, conectamos compositores que queiram vender suas composições, 
oferecendo espaço para que postem suas letras, definindo formato e valor de venda, 
disponibilizando a bandas, músicos e gravadoras um catálogo de composições inéditas 
para aquisição através de um sistema de leilão. 

Site da Empresa: http://musicme.com.br/ 



  OinCoin 
Código InovAtiva 10678 
Empreendedor Mônica Regina Mendes Coelho 
E-mail monica@oincoin.com.br 
Telefone (41) 99196-9297 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/oincoin 
Informações do 
Projeto 

OinCoin é uma fintech para auxiliar na educação financeira de crianças de 8 a 14 anos e 
preparar pais e filhos para a vida financeira da idade adulta. É um app e o que o torna 
especial é o fato de o aprendizado acontecer a partir do relacionamento entre pais e 
filhos, com a definição de objetivos e acompanhamento dos passos para atingi-los. Para 
fazer o acompanhamento dos objetivos, pais e filhos podem criar tarefas bônus, para 
aumentar as receitas da criança para acelerar o objetivo ou guardar dinheiro para novos 
objetivos. 

Site da Empresa: http://www.oincoin.com.br 
 

  OnRoute 
Código InovAtiva 13965 
Empreendedor Suellen Vieira Molina 
E-mail onroute@outlook.com.br 
Telefone (35) 99160 5351 
Localização Varginha - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/onroutebr/ 
Informações do 
Projeto 

A OnRoute é uma plataforma que conecta empresas a viajantes com um objetivo em 
comum, redução de custos através do transporte colaborativo de pequenas cargas.Os 
custos das empresas brasileiras com transporte representam cerca de 12% de suas 
receitas totais. Mesmo com o alto valor destinado aos gastos logísticos, as mesmas estão 
insatisfeitas, principalmente quando se trata de cargas urgentes e requisitos de qualidade 
do transporte.Hoje este problema é resolvido por empresas com foco em grandes 
volumes, o que aumenta muito o custo para quem possui menor volume de envio, há 
ainda empresas no mercado que tem foco em pequenas cargas, porém para empresas 
com pouca demanda é necessário ter um funcionário para se deslocar até o local onde a 
mercadoria será despachada, o que não é necessário com a OnRoute. Desta forma a 
empresa recebe seu material mais rápido e mais barato do que as demais opções do 
mercado, visto que estamos utilizando um espaço antes inutilizado, compartilhando 
recursos. 

Site da Empresa: https://www.onroute.com.br/ 
 

  Présumé 
Código InovAtiva 13318 
Empreendedor Renato Tavares 
E-mail contato@presume.com.br 
Telefone (11) 99908-6011 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/Pr%C3%A9sum%C3%A9-542912895786328/?ref=ts&fref=ts 
Informações do A Présumé é uma plataforma digital de gravação de entrevistas de emprego em vídeo 



Projeto sem a presença do entrevistador. Os processos atuais de seleção de talentos são 
geralmente retrógrados, onerosos e demorados. As empresas perdem muito tempo e 
dinheiro excessivo na realização de entrevistas com candidatos com perfis inadequados a 
determinada vaga. A Présumé aumenta a produtividade destes processos na medida em 
que possibilita, por exemplo, que as entrevistas presenciais ou por recursos como Skype 
passem a ser realizadas somente com candidatos excelentes. A análise prévia de um 
candidato feita exclusivamente através de um currículo nos leva a cometer equívocos 
rotineiramente. 

Site da Empresa: http://presume.com.br/ 
 

  SICOMBUS - Gestão Online de Combustível 
Código InovAtiva 11488 
Empreendedor Marcus Ferreira 
E-mail marcussfn@hotmail.com 
Telefone (91) 99205-6873 
Localização Ananindeua - Pará 
Facebook http://www.facebook.com/enternanet 
Informações do 
Projeto 

O SICOMBUS é uma plataforma de Gestão Online de Combustível que tem como cliente 
qualquer empresa que possua frota de veículos como parte importante de seu negócio - a 
exemplo: transportadoras, empresas de logística, distribuidoras, etc, sejam do tipo 
rodoviário, aquaviário ou aeroviário. O objetivo principal é dar ao gestor da frota uma 
visão rápida e detalhada sobre os custos com combustíveis em tempo real através de 
indicadores e gráficos como: distância percorrida, média de consumo por veículo, 
consumo por condutor, bem como alertas sobre troca de pneus, habilitação vencida, 
veículo com documento vencido ou a vencer. Para isso o gestor se loga na plataforma e 
emite a ordem de abastecimento rapidamente para um determinado posto (que ela já 
tenha uma relação de pagamento). Esta ordem pode ser impressa, enviada por e-mail ou 
por whatsapp para o motorista. O SICOMBUS INOVA a partir do momento em que utiliza 
um APLICATIVO VALIDADOR -APP que verifica (no momento do abastecimento através do 
FRENTISTA ao ler o QRCODE) a autenticidade da ordem de abastecimento, DISPENSANDO 
assim a ASSINATURA FÍSICA do gestor da frota - Tornando desta forma o processo mais 
SEGURO, RÁPIDO e TOTALMENTE DIGITAL.O SICOMBUS "liga" duas "pontas" : A EMPRESA 
que abastece para pagamento a prazo e POSTO que precisa de receita recorrente - CHEGA 
DE BLOQUINHO DE PAPEL! 

Site da Empresa: http://www.sicombus.com.br 
 

  SimpleSound 
Código InovAtiva 11264 
Empreendedor Carlos Diego Melo Nogueira 
E-mail diego@qualihouse.com.br 
Telefone (81) 99139-1398 
Localização Recife - Pernambuco 
Facebook http://www.facebook.com/simplesoundoficial 
Informações do 
Projeto 

O SimpleSound é um sistema distribuído de gestão de todo o conteúdo multimedia 
(áudio, vídeo, anúncios, etc.) através da internet. O foco do SimpleSound são franquias e 
cadeias de lojas. Tais segmentos precisam fortemente mas possuem muita dificuldade em 
criar e manter uma identidade áudio-visual única, entre as lojas. Com o SimpleSound é 



possível controlar e padronizar o conteúdo a ser distribuído isoladamente em cada loja da 
cadeia ou franquia, agendar eventos de marketing (anúncios) e ainda permitir a interação 
dos clientes da loja com o conteúdo áudio-visual. Utilizando-se de um servidor remoto 
(no franqueador ou matriz) ou servidor nas nuvens (em desenvolvimento) e de um 
módulo zone em cada loja, ele permite escolher, pela web, o conteúdo de áudio e vídeo a 
ser reproduzido em cada estabelecimento, em conjunto ou isoladamente. O Sistema 
permite a gestão de músicas (incluindo volume), vídeos, imagens e anúncios bem como 
integração com dispositivos IoT. 

Site da Empresa: http://www.qualihouse.com.br 
 

  SIRIUS APP 
Código InovAtiva 14219 
Empreendedor Mariana Freitas 
E-mail mariana@siriusapp.com.br 
Telefone (11) 98787-6264 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/SiriusAppMakingBusiness/ 
Informações do 
Projeto 

Mobile App de mensagem instantânea e comunicação profissional inter-company e times 
de trabalho, com geração de indicadores de desempenho para gestão e dashboard. 
Empresas e profissionais estão migrando rapidamente do e-mail para aplicativos 
populares de mensagens instantâneas, por exemplo o WhatsApp, para fins corporativos. 
Isto expõe as empresas a questões legais e reputacionais, de compliance e auditoria visto 
que estão usando ferramentas inadequadas para compartilhar informações importantes e 
confidenciais. Sirius App oferece um canal de comunicação simples e dinâmico, com chats 
individuais ou em grupos, com o armazenamento contínuo de dados e arquivos trocados 
em nuvem para futuras consultas. Facilita a rotina e ajuda a solucionar desafios. 
Armazena todo o histórico e fortalece a comunicação corporativa, engajando 
colaboradores e clientes. É totalmente focado para atender às necessidades de 
mobilidade, inspirados pela tendência global de comunicação através de smartphones e 
Apps. 

Site da Empresa: http://siriusapp.com.br/ 
 

  TVeManager 
Código InovAtiva 13151 
Empreendedor Daniel Cozer 
E-mail daniel@tvestore.com 
Telefone (21) 96929-6666 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

Nós tornamos a coprodução audiovisual mais eficiente ao oferecer um Sistema de Gestão 
colaborativa onde Canais de TV e Produtoras Independentes se conectam para trabalhar e 
otimizar a organização de projetos, comunicações e gestão compartilhada na criação de 
conteúdo. O TVeManager é uma plataforma de gestão especializado e objetiva eliminar 
atrasos e orçamentos estourados, comuns na produção para TV. Oferecemos 
transformação organizacional, disruptiva no Mercado Audiovisual ao estruturar a criação 
de conteúdo.Existem no mercado ferramentas de Gestão de Projetos, mas não possuem o 
foco que a TVeManager deposita na criação de conteúdo audiovsual ou as 



funcionalidades específicas oferecidas dentro da TVeManager que solucionam 
necessidades de um nicho específico. 

Site da Empresa: http://www.tvestore.com 
 

  Wezon 
Código InovAtiva 12615 
Empreendedor Ricardo Hase 
E-mail ricardo@wezon.com.br 
Telefone (11) 93803-7169 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/wezon.com.br/?ref=aymt_homepage_panel 
Informações do 
Projeto 

A Wezon é um software Saas, sistema multiplataforma com aplicativo IOS e ANDROID que 
permite o acompanhamento e gestão no controle geral de tarefas e demandas.Gera a 
interface on line entre gestores e colaboradores, garantindo a clareza das informações 
transmitidas através da geo-localização, feedback em tempo real e gestão proátiva na 
minimização de erros/desvios. Resolvemos problemas de comunicação, retrabalhos na 
execução das tarefas e atrasos no envio de informações, relatórios e dados que 
evidenciem o término das tarefas. A ferramenta permite o registro de informações em 
tempo real, envio de fotos e arquivos , gera relatórios com o início, meio e fim dos 
trabalhos e através de chats, garante a comunicação eficaz entre os envolvidos. Nosso 
diferencial está em oferecermos mais uma alternativa de ferramenta que é o 
acompanhamento via IOS, não apenas sistema Android como alguns de nossos 
concorrentes já fazem. Wezon é simples, resolutivo e de fácil manuseio para qualquer 
público. 

Site da Empresa: https://wezon.com.br/ 
 

  Wikinove 
Código InovAtiva 13143 
Empreendedor Dario Alberto Henke 
E-mail dario@wikinove.com 
Telefone (11) 99871-1100 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/awikinove/ 
Informações do 
Projeto 

A Wikinove é uma plataforma de inovação aberta que acelera e organiza os processos de 
desenvolvimento de novos produtos para pequenas e médias indústrias. Através de uma 
abordagem de desenvolvimento estruturada, participativa e transparente, lançamos 
desafios de desenvolvimento de produtos à comunidade de criativos que responde com 
suas propostas. A partir de inúmeras propostas, indústrias podem tomar melhores 
decisões ao entenderem padrões e parâmetros para melhor desenvolverem seus 
produtos.As empresas ao utilizarem a plataforma Wikinove poderão obter os seguintes 
benefícios:(i) Obter grande quantidade de ideias e insights de especialistas;(ii) Validar 
hipóteses de novos produtos junto à comunidade de especialistas;(iii) Gerir o processo de 
desenvolvimento e auxiliar aos gestores na tomada de decisão através de um método 
claro e transparente.(iv) Executar ciclos de desenvolvimento de produtos mais curtos;(v) 
Aumentar as chances de criar e lançar novos 

Site da Empresa: http://www.wikinove.com.br 
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Produtos e soluções B2C,  

Comércio Eletrônico e Varejo 

 



  Alpha Vikings 
Código InovAtiva 12375 
Empreendedor Leonardo Iri Nicola Cristofari Rosenbach 
E-mail contato@alphavikings.com 
Telefone (51) 98621-1002 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/servicolegal/ 
Informações do 
Projeto 

A empresa Alpha Vikings desenvolve uma plataforma de exposição, busca e negociação 
de serviços denominada Serviço Legal, sua principal funcionalidade é facilitar a integração 
entre o prestador de serviço e seus clientes.A plataforma Serviço Legal ajudará na 
captação de clientes para os prestadores, oferecendo um inovador canal de marketing 
com meios para ganhar destaque nas buscas, provendo informações de valor através de 
inteligência de negócio baseado no histórico de buscas e negociações.O diferencial da 
plataforma Serviço Legal está em trazer uma nova forma de estabelecer relacionamento 
entre o fornecedor e consumidor, com um modelo de negócio inovador, através 
flexibilização da negociação e agendamento dos serviços, assim como a distinção dos 
prestadores mais qualificados através de avaliações colaborativas de usuários. 

Site da Empresa: http://www.servicolegal.com.br/ 
 

  Aplicativo SavPrice 
Código InovAtiva 12166 
Empreendedor Ederson Riechelmann 
E-mail ederson@fomentech.com 
Telefone (11) 98158-7972 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/savpriceapp 
Informações do 
Projeto 

O SavPrice é uma solução Inovadora para o Varejo, pois sua principal função é conectar os 
Supermercados com os Consumidores. O SavPrice foi idealizado para estabelecer uma 
conexão de divulgação de Preços, Ofertas e Promoções, de forma assertiva e consistente. 
Com a solução é possível mensurar quem recebeu as ofertas e promoções, e se o 
Consumidor optou por sua loja no momento da escolha da compra. Atualmente a 
comunicação entre Varejistas e Consumidores é efetuada através de Tabloide (jornal 
impresso), esse método é muito custoso, ineficaz, não é ecológico e difícil de mensurar os 
retornos. Com os tabloides impressos não é possível segmentar as ofertas/promoções de 
acordo com a preferência dos Consumidores. Nossa solução permite a criação de 
campanhas segmentadas por idade, sexo, região, preferências de produtos e histórico de 
consumo. Além de mensurar o retorno sobre o valor investido. 

Site da Empresa: https://www.savprice.com 
 

  Beepy Go 
Código InovAtiva 14018 
Empreendedor Thales Gregório 
E-mail thalesgregorio@gmail.com 
Telefone (48) 99626-9446 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/BeepyGo/ 



Informações do 
Projeto 

O Beepy Go é um app disruptivo que otimiza a experiência dos clientes nos super 
mercados, lojas de conveniência etc. A inovação é que, em vez de ter que passar suas 
compras com um atendente no caixa, você mesmo “bipa” seu produtos com o leitor de 
código de barras do app no seu smartphone no momento em que retirar da prateleira o 
produto escolhido. O pagamento final é feito com 1 clique, ativando o cartão de crédito 
pré cadastrado. O recibo chega automaticamente por e-mail para o cliente, e o extrato da 
compra upado para o sistema do super mercado junto com os dados do cliente. 

Site da Empresa: https://www.facebook.com/BeepyGo/ 
 

  BuscaSala 
Código InovAtiva 10577 
Empreendedor José Guilherme Furlan Volpe 
E-mail joseguilherme@buscasala.com.br 
Telefone (11) 98149-1519 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/BuscaSalas/ 
Informações do 
Projeto 

O BuscaSala é uma plataforma, que além de ser um buscador de espaços comerciais 
compartilhado, é um divulgador e impulsionador desse mercado que vem crescendo dia a 
dia em todo o mundo. É uma maneira moderna e eficiente de alugarmos espaços de 
trabalho, diminuindo a ociosidade, custos e ajudando na mobilidade urbana, já que 
através de geolocalização, apresentamos os espaços mais próximos com as caracteristicas 
de quem busca. Além de impulsionarmos esse modelo de espaços compartilhados, para 
que qualquer pessoa que tenha espaço de trabalho ocioso, possa ofertar para quem 
procura, queremos ser o "airbnb" comercial.É um modelo de negócio digital, altamente 
escalavél, hoje já presente em todo o território nacional, e com grandes perspectivas de 
crescimento, já que compartilhamento de espaços e mobilidade urbana, que são nossas 
àreas de atuação, são assuntos atuais e com futuro promissor. 

Site da Empresa: http://buscasala.com.br/ 
 

  comOferta.com 
Código InovAtiva 13505 
Empreendedor Feliciano Abreu 
E-mail feliciano@feliciano.com.br 
Telefone (31) 98866-5444 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/comofertacom 
Informações do 
Projeto 

O comOferta.com é um aplicativo que cadastra ofertas do mundo real e compartilha nas 
redes sociais. Utilizando fotos, checkin e prazo de validade pra que o consumidor possa ir 
a loja próxima. Hoje, são gastos fortunas com panfletos, mídias televisivas entre outras. 
Com isso, muitas vezes o varejo da um tiro de canhão para acertar uma mosca. Com o 
Aplicativo comOferta.com, o estabelecimento comercial poderá direcionar suas ofertas 
de acordo com os interesses do consumidor final e geo-localizado. Assim, teremos uma 
assertividade de dados (ofertas) e maior resultado em vendas do varejo. Além de 
informações precisas sobre o interesse do consumidor final. O consumidor será 
estimulado a cadastrar ofertas espontaneamente do mundo real e compartilha-las, pois 
participará de uma gamificação no aplicativo que vai gerar pontos e prêmios revertidos 
em compras no próprio estabelecimento comercial. 



Site da Empresa: http://www.comoferta.com 
 

  eMercado 
Código InovAtiva 11373 
Empreendedor Flávio Montenegro Filho 
E-mail flaviofilho@hotmail.com 
Telefone (92) 99181-5342 
Localização Manaus - Amazonas 
Facebook https://www.facebook.com/emercadoapp 
Informações do 
Projeto 

Realizamos a coleta de preço nos supermercados por meio de um método eficiente (cerca 
de 200 produtos em 10 min.), o que nos permite levar economia e comodidade aos 
nossos clientes que acessam as informações de preço em uma plataforma web. Em nossa 
plataforma, o cliente do food service (restaurantes, cozinhas industriais, docerias, 
padarias, etc) consegue organizar suas compras, comparar preços, criar alertas e outras 
funcionalidades. Enquanto isso, os supermercados podem ver de forma gráfica e visual 
como está a estratégia dos concorrentes. 

Site da Empresa: http://emercadoapp.com ou http://emercadoapp.com/pro 
 

  FOOD FINDER 
Código InovAtiva 11533 
Empreendedor GRACE ALONSO ARRUDA 
E-mail galagillian@gmail.com 
Telefone (11) 99280-1083 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/FOODFINDER.ECO.BR/?fref=ts 
Informações do 
Projeto 

FOOD FINDER é uma solução de market place B2B, concebida para comercializar 
alimentos que estejam próximos à data de vencimento. Tem como objetivo fomentar a 
economia circular, aumentando as margens dos stakeholders e diminuindo desperdícios. 
Os fornecedores são representados por indústrias, distribuidores, atacadistas e 
supermercados e os compradores são restaurantes, bufês, lanchonete e outros. 

Site da Empresa: https://www.facebook.com/FOODFINDER.ECO.BR/?fref=ts 
 

  Husky 
Código InovAtiva 13283 
Empreendedor Maurício Mariath Corrêa 
E-mail mauricio@gohusky.net 
Telefone (51) 99652-5837 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/huskylog 
Informações do 
Projeto 

A Husky utiliza tecnologia para tornar o delivery de restaurantes mais rápido, barato e 
sustentável. Atualmente, gerenciar o delivery é extremamente complexo e caro, gerando 
problemas frequentes para o consumidor e restaurante. A Husky oferece uma frota 
compartilhada de ciclistas treinados e equipados, ativando o mais próximo e apto para 
realizar a coleta. Nos diferenciamos da concorrência ao possibilitar múltiplos pontos de 
coleta e entrega durante o trajeto do entregador, permitindo um volume maior de 



entregas em menos tempo e um preço mais baixo. 

Site da Empresa: http://www.gohusky.net 
 

  JUBS 
Código InovAtiva 12117 
Empreendedor Gustavo Correia da SIlva Reis 
E-mail contato@appjubs.com 
Telefone (79) 99648-3402 
Localização Aracaju - Sergipe 
Facebook https://www.facebook.com/appjubs/ 
Informações do 
Projeto 

O Jubs é o aplicativo de serviços que busca profissionais até 2º geração da sua rede do 
amigos e oportuniza pagamento facilitado. 

Site da Empresa: https://appjubs.com/ 
 

  LocalChef 
Código InovAtiva 11398 
Empreendedor Celso Misaki 
E-mail cm@localchef.com.br 
Telefone (11) 98141-7838 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/localchefoficial/ 
Informações do 
Projeto 

A LocalChef é um delivery de comida caseira que conecta consumidores a chefs 
autônomos de cozinha. No Brasil, há muitos cozinheiros, estudantes de gastronomia, 
donas de casa que já cozinham e vendem seus pratos para complementar a renda ou até 
mesmo para fazer disso um meio de vida. Com desemprego em alta, muitos restaurantes 
fechando, e sem muitas alternativas, esses chefs precisam de uma solução de logística, 
pois perdem muito tempo com a entrega, e também precisam alavancar suas vendas. O 
mercado de delivery no Brasil cresce a taxas de 10% anuais pelo menos e é estimado em 
R$ 1 bilhão, pelo menos. As grandes plataformas (iFood, Pedidosjá) se concentram em 
restaurantes, enquanto a LocalChef tem o foco no chef que cozinha de casa ou que tenha 
um restaurante pequeno. A diferenciação está na seleção de chefs, já que passam por 
uma curadoria, e na oferta dos produtos que podem ser pratos para almoço, kits para 
refeições semanais, kits customizados, pratos para festas, bolos e doces. 

Site da Empresa: http://www.localchef.com.br 
 

  MyChef App 
Código InovAtiva 12485 
Empreendedor Claiton Jorge de Oliveira Junior 
E-mail claiton.ti@gmail.com 
Telefone (48) 99184-6222 
Localização Palhoça - Santa Catarina 
Facebook http://www.facebook.com/appmychef/ 
Informações do 
Projeto 

O que é o seu negócio?Conectamos os talentos da gastronomia ao cliente final através da 
tecnologia. Resolvemos as dores do Chef de cozinha (e Personal Chefs)! Focamos nossos 
produtos, MyChef, no mercado de gastronomia. Queremos nos colocar no mercado como 



a primeira opção, quando se pensa em experiência gastronômica!Qual o problema você 
resolve?O Chef tem muita dificuldade quanto a sua organização, agendamento dos 
eventos, dificuldade para formalização, recebimento dos seus eventos, controle dos seus 
pratos e, mais importante, captação de clientes.Como você resolve e quais os seus 
diferenciais?Através do MyChef, os profissionais tem, a mão, a oportunidade de estar em 
uma "máquina de prospecção" (vitrine através do app). Hoje a maior dor é a falta de 
eventos. Através do nosso ambiente, não há necessidade de se estressar com relação ao 
recebimento pelo seu trabalho,segunda maior dor de um Chef. Outras facilidades são: 
consulta da sua agenda e a formalização da contratação pelo app. 

Site da Empresa: http://www.mychefapp.com.br 
 

  Plantário 
Código InovAtiva 13158 
Empreendedor Bernardo Mattioda 
E-mail bernardo@plantario.com.br 
Telefone (51) 99739-8061 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook http://www.facebook.com/sejaplantario 
Informações do 
Projeto 

O Plantário é um novo eletrodoméstico que cria, em qualquer lugar dentro de casa, uma 
horta capaz de cultivar todos os tipos de temperos e hortaliças. Vivemos cada vez mais 
em centros urbanos e portanto distantes da fonte de vegetais orgânicos e saborosos. O 
transporte do local de colheita até o momento do consumo acaba por diminuir a 
qualidade dos alimentos além de desperdiçar mais de 30% de toda a produção. Nos 
supermercados não temos a certeza da procedência dos vegetais, a maior parte dos 
alimentos que encontramos estão contaminados com agrotóxicos. As feiras buscam fazer 
essa conexão mas tem abrangência e disponibilidade limitadas. Com o Plantário você 
colhe seus próprios temperos e saladas de dentro do seu apartamento de maneira 
orgânica, prática e com estilo. Sem agrotóxicos, sem filas, sem desperdício. Colha o que 
há de melhor. 

Site da Empresa: http://www.plantario.com.br 
 

  Porthal Sistemas 
Código InovAtiva 10539 
Empreendedor Alex Malmann Becker 
E-mail alex@porthal.com.br 
Telefone (55) 98156-6852 
Localização Alegrete - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/iCodeERP 
Informações do 
Projeto 

A Porthal Sistemas tem como principal objetivo desenvolver soluções Web, desktop e 
mobile para automação comercial/industrial, visando sempre a facilidade e 
automatização das operações. Nosso principal produto é um software web para gestão 
empresarial, o iCode ERP, que tem a proposta inicial de atender as empresas do comércio 
varejista e atacadista de pequeno e médio porte que emitem DFe (Documentos Fiscais 
Eletrônicos) e que sofrem com a complexidade tributária do Brasil. Nosso diferencial está 
na automatização dos processos tributários, permitindo assim que qualquer pessoa com 
pouco conhecimento tributário consiga operar o sistema com facilidade, e assim reduzir 
custos e tempo nas operações da empresa, além de desenvolvermos rotinas específicas 



de cada cliente integrado a nossa solução, fidelizando ainda mais nossos clientes. 

Site da Empresa: http://www.icodeerp.com.br 
 

  ProbioCau 
Código InovAtiva 11642 
Empreendedor Juliana Teixeira de Magalhães 
E-mail julimagaufsj@gmail.com 
Telefone (37) 98845-3999 
Localização Divinópolis - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/ProbioCau-1296494150445509/ 
Informações do 
Projeto 

A ProbioCau é uma empresa que visa elaborar um suco probiótico de cacau que traz 
benefícios à saúde do consumidor devido a presença de Lactobacillus vivos. No mercado 
brasileiro os sucos de polpa de frutas congeladas comercializados não são probióticos e 
todos os alimentos realmente probióticos possuem matriz láctea. Assim, o público que 
não pode ou não deseja consumir produtos lácteos (vegetarianos, veganos, com 
intolerância à lactose, com alergia a proteínas do leite e que evitam colesterol) são 
excluídos dos benefícios desses alimentos. Sendo assim, este produto de fácil e rápido 
preparo, natural e sem adição de aditivos químicos, consegue incluir os consumidores que 
até então eram negligenciados pelos alimentos probióticos do Brasil. 

Site da Empresa: 0 
 

  Projeto MEULANCHE 
Código InovAtiva 10934 
Empreendedor EDUARDO TERRA DUPUY 
E-mail eduardo.t.dupuy@gmail.com 
Telefone (48) 99607-0296 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/artfacto.solucoes/ 
Informações do 
Projeto 

O MEU LANCHE é um sistema para alimentação de cães e gatos que identifica o animal e 
libera somente aos animais autorizados o acesso à comida. Quase todos os donos de mais 
de um animal tem um problema diário: como controlar QUAL ração e QUANTO de ração 
cada um consome? Soma-se a isso o problema com animais externos (gatos de rua, ratos, 
pássaros, baratas) que podem roubar e contaminar o alimento. O MEU LANCHE é um 
alimentador seletivo que consiste em um pote para ração dentro de um gabinete robusto 
com porta de acesso acionada eletricamente. O sistema é programável, podendo 
identificar um ou mais animal autorizado para comer o alimento. Não existem produtos 
similares no mercado nacional. 

Site da Empresa: https://www.facebook.com/artfacto.solucoes/ 
 

  Quem vai? 
Código InovAtiva 11431 
Empreendedor GABRIEL FRANCISCO MEDEIROS BOGO 
E-mail gabrielmedeirosbogo@gmail.com 
Telefone (47) 99165-3355 
Localização Joinville - Santa Catarina 



Facebook https://www.facebook.com/QuemvaiBR/ 
Informações do 
Projeto 

Nós queremos tornar viagens em grupo abundantes, para transformá-las em uma 
maneira eficaz de conectar pessoas e estreitar laços sociais. O problema é que, hoje em 
dia, é muito difícil organizar uma viagem em grupo: é necessário descobrir opções 
interessantes, negociar com o fornecedor, conseguir gente suficiente e cobrar os 
confirmados. Acreditamos que a demanda potencial de viagens em grupo é subexplorada 
devido a estes obstáculos, pois os principais canais de venda de turismo são voltados para 
indivíduos ou casais. Para resolver isso, construímos um marketplace de pacotes turísticos 
para pequenos grupos. Para nossos parceiros (hospedagem, transporte, guias, agências, 
etc.) somos um canal de vendas especializado em pacotes para pequenos grupos, hoje só 
comercializados de forma manual e caso-a-caso. Para os clientes, somos a maneira mais 
fácil e segura de descobrir e comprar, em conjunto, experiências para vivenciar com 
outras pessoas. 

Site da Empresa: https://www.quemvai.com 
 

  Santa Hora 
Código InovAtiva 11571 
Empreendedor Marianna Peretti 
E-mail marianna@santahorasmoothies.com.br 
Telefone (41) 99172-7733 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/SantaHoraSmoothies/ 
Informações do 
Projeto 

Produzimos e comercializamos um smoothie (vitamina) prontas para consumo sem adição 
de agua, açúcar ou qualquer tipo de conservante. Estamos atendendo uma nova 
demanda que satisfaz tanto o consumidor final quanto o ponto de venda. O consumidor 
final quer frescor, o ponto de venda quer vida de prateleira. Nossa pasteurização gentil 
garante que um produto relativamente fresco & natural, mas com validade suficiente 
para ser manuseado pelo ponto de venda sem perda. Hoje, dentro da nossa categoria, 
somos o produto escalável mais fresco no mercado. 

Site da Empresa: http://www.santahorasmoothies.com.br/ 
 

  Spinver 
Código InovAtiva 12470 
Empreendedor Cesar Vinícius Carvalho Rigui 
E-mail cesar.rigui@spinver.com 
Telefone (48) 99133-7006 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/SpinverBrasil/ 
Informações do 
Projeto 

O que é o seu negócio:O Spinver é uma plataforma que centraliza clientes e fornecedores 
capturados em diferentes canais funcionando como um tinder automatizado para 
produtos e serviçosProblema que resolve:Energia (tempo) e custos necessários para que 
clientes e fornecedores certos se encontrem e façam negóciosComo:O Spinver tem como 
missão facilitar a jornada de compra do usuário, atuando como um "coach estratégico" 
automatizando tarefas hoje “manuais”. Para a empresa (fornecedor) o Spinver 
disponibiliza uma base de pessoas (leads) com perfil de compra (desejos e preferências) 
para que a empresa possa abordar os clientes através de um pedido de negociação, sem 
depender do modelo de marketing tradicional.InovaçãoA principal inovação está na 



inversão do fluxo de consumo partindo da necessidade do usuário, na centralização de 
diversos canais, incluindo redes sociais, o usuário não necessitando estar 
necessariamente dentro de nossa plataforma para usar o Spinver 

Site da Empresa: https://www.spinver.com/ 
 

  STANDOUT 
Código InovAtiva 11350 
Empreendedor Andrea Miranda 
E-mail andrea@standout.com.br 
Telefone (11) 98158-8070 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/standoutbr 
Informações do 
Projeto 

Standout® é uma plataforma de trade marketing digital, uma solução para criar vitrines de 
produto diferenciadas para sites de e-commerce, distribuindo conteúdo produzido pelas 
marcas/indústrias em real time diretamente na página de produto, alavancando vendas e 
beneficiando o consumidor com um conteúdo relevante e inspirador. Com STANDOUT os 
conteúdos ficam disponíveis para mais de 40 varejistas (entre eles Wallmart, Magazine 
Luiza, Ricardo Eletro, DPSP, Droga Raia e Drogasil, Fnac, Cultura), reforçando a 
comunicação das campanhas publicitárias e potencializando vendas. Conheça em 
https://www.walmart.com.br/neutrogena-norwegian-hidratante-corporal-com-500-
ml/4212796/pr Com um backoffice moderno, STANDOUT disponibiliza diversas 
informações gerenciais, incluindo STANDOUT HEATMAP para descubrir o comportamento 
do usuário enquanto ele navega pelo site. STANDOUT é e-trade marketing direcionado 
para conversão. É a única ferramenta de distribuição focada em aumento de conversão 
do Brasil. 

Site da Empresa: http://www.standout.com.br 
 

  Surfmappers 
Código InovAtiva 13649 
Empreendedor Victor Fernandes 
E-mail victor@surfmappers.com 
Telefone (84) 98821-2091 
Localização Natal - Rio Grande do Norte 
Facebook https://www.facebook.com/surfmappers 
Informações do 
Projeto 

O Surfmappers é uma plataforma de marketplace para fotógrafos de surfe. Existe surfe 
em 124 países no mundo e uma caracteristica comum aos surfistas é que eles tem 
bastante dificuldade em ter fotos enquanto surfa e para resolver este problema existem 
os fotógrafos de surfe. Fotógrafos especializados em fotografar surfistas durante a ação. 
Porém estes fotógrafos tem dificuldade em realizar a venda na praia pois não tem como 
mostrar e entregar as fotos da câmera na hora, nem o surfista como receber e o que 
acontece que a venda é realizada fora da praia. O produto é digital mas a venda é 
complicada por não ter uma plataforma que facilite o processo. Além disso os fotógrafos 
não conhecem e nem tem o contato de todos os surfistas fotografados. O Surfmappers 
resolve este problema pois é uma plataforma de marketplace onde os fotógrafos postam 
as fotos e os surfistas acham as suas fotos e compram a partir de suas casas sem 
dificuldade e sem mais trabalho para os fotógrafos. 

Site da Empresa: https://www.surfmappers.com 



 

  td limpo 
Código InovAtiva 10869 
Empreendedor Thiago Henrique Santos 
E-mail contato@tdlimpo.com.br 
Telefone (48) 98833-9125 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/empresatdlimpo/ 
Informações do 
Projeto 

A td limpo é uma startup com o objetivo de conectar o cliente a faxineira, facilitando a 
contratação de limpeza residencial. A dor do nosso cliente é encontrar e contratar 
diaristas, com referências, confiáveis e que atendam as necessidades do cliente quanto à 
qualidade do serviço. A td limpo tem uma plataforma que disponibiliza ao cliente a busca 
por faxineiras de forma rápida e segura. Na plataforma, entre as opções de faxineiras, o 
cliente seleciona qual profissional será responsável pela limpeza e, escolhe conforme sua 
disponibilidade, qual o melhor dia e horário para agendar a faxina – sempre levando em 
consideração localização do cliente e da parceira. Por fim, efetua o pagamento online. 
Além de trazer facilidade nesse processo, proporciona segurança e agilidade. As faxineiras 
cadastradas em nosso banco de dados passam por uma seleção, onde são checadas as 
referências, antecedentes criminais e outros dados relevantes para a contração da 
prestação do serviço. 

Site da Empresa: https://www.tdlimpo.com.br 
 

  Ubaia cestas de saúde 
Código InovAtiva 14084 
Empreendedor Guaíra Índia Flor da Rocha 
E-mail guaira@farolconteudo.com.br 
Telefone (61) 99986-8571 
Localização Brasília - Distrito Federal 
Facebook https://www.facebook.com/UbaiaCestasdeSaude/ 
Informações do 
Projeto 

A Ubaia é uma startup social que defende o consumo consciente de alimentos orgânicos. 
Acreditamos que a saúde começa na mesa. Por isso, trabalhamos em parceria com 
profissionais de saúde e produtores rurais para provar que os orgânicos melhoram o 
funcionamento do nosso organismo, previnem doenças e ainda ajudam a cuidar do meio 
ambiente. Nas gôndolas de supermercados, os preços dos orgânicos são abusivos. 
Comprando-os diretamente do produtor rural, podemos adquirir uma maior variedade de 
orgânicos, com mais frequência, e ainda ajudamos a melhorar a renda do pequeno 
produtor rural.Para nos diferenciar da concorrência, estamos desenvolvendo um 
aplicativo que — além de conectar o consumidor ao pequeno produtor rural — ajuda a 
prevenir o desperdício desses alimentos. Vamos ensinar os consumidores a guardar 
corretamente cada produto, para que ele não estrague. Hoje o Brasil é um dos dez países 
que mais desperdiça comida do mundo. São 41 mil toneladas de alimentos jogados no lixo 
por ano 

Site da Empresa: http://portalubaia.com.br/ 
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Educação e Acessibilidade 



  3D Protos (Reabilita3D) 
Código InovAtiva 14138 
Empreendedor Fernando Flores 
E-mail fernando@3dprotos.com.br 
Telefone (51) 99518-8408 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/3dprotos 
Informações do 
Projeto 

A 3D Protos é uma empresa de inovação em tecnologia assistiva. O mercado de 
tecnologia assistiva brasileiro é formado por indústria tradicionais, que produzem suas 
soluções em larga escala. Essa maneira tradicional de produzir, quando voltado à 
pacientes com alguma deficiência temporária ou permanente, não se mostra adequada 
por não respeitar as individualidades de cada um desses pacientes. Muitos pacientes não 
aderem ao tratamento por não se adaptarem aos produtos ou por não solucionarem seus 
problemas. A 3D Protos utiliza a tecnologia de impressão 3D para produzir soluções 
individuais, mantendo o custo dos produtos acessível. 

Site da Empresa: http://www.3dprotos.com.br/ 
 

  A Taba 
Código InovAtiva 13613 
Empreendedor Denise Guilherme Viotto 
E-mail denise@ataba.com.br 
Telefone (11) 99614-2004 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/leituraemredelivros 
Informações do 
Projeto 

A Taba é uma empresa especializada em curadoria de livros infantis e juvenis, com foco 
na formação de leitores.Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2016), quase 
metade dos brasileiros não se considera leitor.Há poucas bibliotecas no país e as livrarias 
estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste.Por outro lado, todos os anos são lançados 
cerca de 7000 títulos apenas de literatura infantil e juvenil.Então, como aproximar os 
bons livros dos leitores? Esse é o papel da Taba. Todos os dias, lemos, selecionamos e 
fazemos recomendações de livros, indicando-os por tipo de leitor e de experiência 
leitora.Produzimos conteúdo aberto e gratuito, online, para qualificar as práticas de 
leitura de pais, professores e mediadores de todo o Brasil.Oferecemos um serviço de 
assinatura de livros por meio do qual os clientes recebem, todos os meses, livros 
selecionados pela nossa equipe. Fazemos curadoria de acervo para bibliotecas e livrarias. 

Site da Empresa: http://ataba.com.br 
 

  Agenduca 
Código InovAtiva 12883 
Empreendedor Silvia Roberta do Rosário Lima 
E-mail silvialima.lima@gmail.com 
Telefone (19) 99909-2382 
Localização Vinhedo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/agenduca/ 
Informações do 
Projeto 

O Agenduca é um app de agenda escolar digital que fornece uma forma simples e rápida, 
para comunicação entre as escolas e os pais de alunos. Dessa forma a escola substitui a 



agenda de papel dos alunos e ganha ao diminuir tempo e trabalho ao verificar todas as 
agendas diariamente, bem como diminui impressão, recorte e colagem de recados e 
comunicados. Ao oferecer o app a escola agrega valor ao nome da instituição e contribui 
para reter e fidelizar os pais. O app permiti ainda a participação dos pais no dia-a-dia dos 
seus filhos na escola, mesmo eles não estando presentes, pois podem visualizar o diário 
do filho, recados, álbuns, cardápio, calendário e comunicados e enviar recados para a 
escola. O mercado ainda está aberto com muitas oportunidades. Alguns concorrentes 
focam em escolas pequenas, e entregam uma solução padronizada, enquanto outros 
buscam escolas médias e maiores, e entregam uma solução personalizada. O Agenduca 
oferece as duas possibilidades, padronizada e personalizada. 

Site da Empresa: http://www.agenduca.com.br/ 
 

  AudioSaga 
Código InovAtiva 13510 
Empreendedor Victor Ferreira Selin 
E-mail victorselin@gmail.com 
Telefone (11) 99197-9234 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/Audio-Saga-1440702399561837/ 
Informações do 
Projeto 

A AudioSaga é uma plataforma que permite o desenvolvimento de áudio livros interativos 
por comandos de voz. Através do fone de ouvido do celular ou pelo bluetooth do carro, o 
usuário “conversa” com o aplicativo e decide o rumo das histórias, tornando a experiencia 
muito mais imersiva. Hoje não existe uma forma de entretenimento eletrônico que 
permita interação nos momentos em que estamos no trânsito, caminhando ou praticando 
exercícios. Também existe escassez de acessibilidade a jogos eletrônicos para deficientes 
visuais e motores. A AudioSaga soluciona estes problemas e torna mais atrativo e 
interativos os áudio livros, que hoje são a modalidade de publicação que mais cresce no 
mundo. A plataforma também permite transformar as mídias de podcasts “storytelling” 
em jogos com valor comercial (estes podcasts são disponibilizados gratuitamente). O 
produto é mídia pioneira, resolve problemas atuais e gera novas necessidades para o 
mercado consumidor. 

Site da Empresa: http://www.audiosaga.com.br 
 

  Clubealuno 
Código InovAtiva 13197 
Empreendedor Matheus Henrique Lopes Pereira Lima 
E-mail sudeste@clubealuno.com.br 
Telefone (16) 98134-8101 
Localização Campinas - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/CLUBEaluno/?fref=ts 
Informações do 
Projeto 

O CLUBEaluno é uma plataforma e aplicativo com professores on line respondendo às 
dúvidas dos alunos de forma individualizada e motivacional, por meio de textos 
explicativos e na linguagem do aluno. Com isso, o aluno que ficou com dúvida na escola 
envia sua pergunta a qualquer momento no aplicativo, sem vergonha ou medo de bulling. 
O Aplicativo é uma REDE SOCIAL DE EDUCAÇÃO GAMIFICADA. Os alunos aprendem 
enquanto se divertem, fazem amigos, compartilham respostas, fazem simulados, montam 
grupos de estudo e ganham pontos (Clubix) a cada interação que promovem e ainda 



convertem os pontos em prêmios. Tudo isso, a baixíssimo custo, pois nossos professores 
não precisam se deslocar do conforto de seus lares. A grande sacada do CLUBE é levar um 
atendimento personalizado, motivacional e gamificado para aluno, desmitificando a 
aridez do estudo e consequentemente garantindo melhor desempenho escolar. Seu baixo 
custo e alto impacto tem mudado vida de alunos, independente da classe social. 

Site da Empresa: https://www.clubealuno.com.br/ 
 

  Clubook 
Código InovAtiva 10560 
Empreendedor Jonathan Ramos Rodrigues Coelho 
E-mail jonathan_ramos@ymail.com 
Telefone (31) 98501-8506 
Localização Sete Lagoas - Minas Gerais 
Facebook Facebook: https://www.facebook.com/curadoriaclubook/ 
Informações do 
Projeto 

O Clubook é um Clube de Curadoria de Conteúdo por Assinatura. O mundo todo vive um 
boom de informações, o tempo todo bilhões de informações são disparadas por diversos 
meios: blogs, revistas, jornais, artigos, publicações, vídeos, entre outros. Isso tem um lado 
positivo por termos a nossa disposição qualquer informação no momento em que 
precisamos, mas o problema se encontra em saber se a informação é de fato relevante e 
autêntica, e na falta de tempo das pessoas em procurar e escolher o que precisam em 
meio a enxurrada de conteúdo que existe por aí. O Clubook resolve esse problema 
atuando em nicho, nós fazemos a curadoria e tradução de conteúdo internacional voltado 
para empreendedorismo, carreiras, negócios e desenvolvimento pessoal. Com uma 
estratégia contemporânea e com a utilização do WhatsApp, nós disponibilizamos ao 
nosso assinante o que existe de melhor no mundo do conteúdo pelo mundo, sem que ele 
precise perder tempo ou fazer um trabalho investigativo na busca pelo mesmo. 

Site da Empresa: https://www.clubook.com.br/ 
 

  Cronos Horários Escolares 
Código InovAtiva 11969 
Empreendedor Leonardo Ciscon 
E-mail leociscon@gmail.com 
Telefone (35) 99108-1679 
Localização Pouso Alegre - Minas Gerais 
Facebook http://www.facebook.com/sistemacronos 
Informações do 
Projeto 

O Cronos é uma solução web para Elaboração de Horários Escolares. É utilizado por 
instituições de ensino, como escolas, faculdades e cursos técnicos para elaborar, de 
maneira automática, seu horário escolar. O Cronos possui algoritmos que automatizam a 
tarefa de elaboração dos horários. O usuário preenche as informações e o sistema cria o 
horário em poucos minutos. A solução elimina choques, horários inviáveis dos professores 
e é capaz de sugerir alterações no cadastro para atingir o horário mais adequado possível. 
O Cronos é o sistema web mais eficiente, fácil de usar e rápido do mercado. Além disso, 
possui um módulo inovador de trocas automáticas no horário gerado, que facilita ainda 
mais esta complexa tarefa para os usuários. Atualmente o Cronos possui mais de 10.000 
usuários cadastrados, tanto do Brasil quanto de outros países. 

Site da Empresa: http://www.cronostimetable.com 
 



  ENEM GAME PREMIUM 
Código InovAtiva 10558 
Empreendedor MARCELO HERZOG SIMÕES 
E-mail mherzog@mitogames.com.br 
Telefone (27) 98152-6699 
Localização Vitória - Espírito Santo 
Facebook https://www.facebook.com/ENEMGAME 
Informações do 
Projeto 

Nosso negócio é um jogo educativo digital para alunos do ensino médio que se preparam 
para a prova do ENEM. No Brasil existem plataformas digitais de conteúdo que se 
propõem a prover o estudo extra sala de aula mas enfrentam o problema da falta de 
adesão e engajamento por parte dos alunos em virtude da grande oferta de 
entretenimento de fácil acesso tais como redes sociais, games, vídeos entre outros. O 
Enem Game Premium resolve este problema da falta de adesão e engajamento criando 
um novo paradigma educacional, transformando a resolução de exercícios em uma 
atividade divertida por meio da gamificação do conteúdo aliando competitividade, 
interatividade, recompensas, motivação e adequação ao formato e aos canais de acesso 
do público alvo, aumentando o tempo de estudo em resolução de exercícios extra sala de 
aula, com consequente aumento da eficiência na aprendizagem, culminando em 
melhores notas no ENEM. 

Site da Empresa: https://www.enemgame.com.br 
 

  Inclusão que acontece! 
Código InovAtiva 10666 
Empreendedor Neandro Perini 
E-mail neandro@pcdemfoco.com.br 
Telefone (48) 98406-2867 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/pcdemfoco/?fref=ts 
Informações do 
Projeto 

- Conectamos profissionais com deficiência a organizações que necessitam contratar;- As 
empresas acima de 100 funcionários não conseguem cumprir a lei de cotas para 
deficientes, que corresponde de 2% a 5% do quadro embora Profissionais com deficiência 
encontram dificuldades em recolocar-se no mercado de trabalho.- Nossa plataforma atrai 
candidatos com deficiência por sua acessibilidade, proximidade com os candidatos e por 
possuir vagas direcionadas somente para este público, nosso facilitador identifica os 
talentos e direciona para as empresas parceiras. Nossa área comercial prospecta e 
identifica empresas potenciais visando estabelecer parcerias voltadas a inclusão desses 
profissionais. 

Site da Empresa: http://www.pcdemfoco.com.br/ 
 

  Ludkids 
Código InovAtiva 10860 
Empreendedor Valéria Saraiva 
E-mail valeriaromanotav@gmail.com 
Telefone (92) 99216-1160 
Localização Manaus - Amazonas 
Facebook https://www.facebook.com/ludkidsapp 



Informações do 
Projeto 

A Ludkids garante qualidade de jogos, tanto em diversão quanto em auxilio de 
aprendizagem para crianças com necessidades especiais, nosso público inicial são crianças 
com síndrome de down, na qual existe mais de 4 milhões de pessoas no mundo com tal 
síndrome. Como a principal dificuldade para um síndrome de down é a fala, a Ludkids 
propões alem de 3 jogos para a educação, um jogo exclusivo desenvolvido junto com uma 
fonoaudióloga onde a criança pode praticar a dicção com o tablet. Os 
pais/mães/responsáveis pela criança são os principais responsáveis pelo aprendizado da 
criança e também nossos principais clientes. Nosso segundo cliente são médicos e 
pedagogos que auxiliam crianças com síndrome de down, a ludkids irá permitir que seja 
enviado dados para os médicos/pais sobre o progresso da criança no jogo. 

Site da Empresa: https://www.ludkids.com 
 

  mLearn Educacao Movel 
Código InovAtiva 13303 
Empreendedor Ricardo Drummond 
E-mail marina@mlearn.com.br 
Telefone (31) 99181-8637 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/moblearn 
Informações do 
Projeto 

A maioria dos sistemas de aprendizado a distância, foram planejados e implementados 
para utilização apenas em computadores, quando, nos dias de hoje, as pessoas estão 
muito mais conectadas através dos seus celulares do que pelos seus computadores. A 
Plataforma mLearn de Educação Móvel é um sistema que permite gerar aplicativos 
Android e IOs com conteúdos de diversos tipos. Textos, vídeos, exercícios de diversos 
tipos, provas, simulados, emissão de certificados. O sistema foi planejado com um 
módulo de gamificação que permite pontuar desafios, conquistas, fornecendo medalhas, 
mudando de níveis e competindo com outros usuários. Além disso, a plataforma tem 
integração com redes sociais e também permite que os usuários baixem os cursos para 
seus aplicativos e possam estudar mesmo estando off-line. A proposta da nossa 
plataforma é aumentar engajamento do aluno com o processo de ensino aprendizagem e, 
consequentemente, aumenta a retenção do conhecimento transmitido. 

Site da Empresa: https://www.mlearn.com.br 
 

  Mova Tecnologia Assistiva 
Código InovAtiva 10996 
Empreendedor Luís Carlos Römer 
E-mail lucaromer@gmail.com 
Telefone (51) 98323-6701 
Localização São Leopoldo - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/Mova-Tecnologia-Assistiva-1293547050699884/ 
Informações do 
Projeto 

A Mova Tecnologia Assistiva desenvolve e monta dispositivos de mobilidade, resolvendo o 
problema de falta de conforto dos mesmos.Os usuários de produtos assistivos além de 
enfrentarem problemas de acessibilidades, também encaram sérias dificuldades 
relacionadas ao conforto dos produtos. Os produtos que possuem um maior nível de 
conforto/ qualidade são acessíveis somente para os públicos de alto poder aquisitivo. A 
Mova desenvolveu uma cadeira de rodas com um sistema de amortecimento que 
proporciona um maior conforto para os usuários da mesma. Além disso o modelo de 



negócio (estratégia de comercialização) da Mova é sustentável, tornando o nosso produto 
acessível a todos os usuários independente da sua classe social. 

Site da Empresa: https://www.movabr.com 
 

  O seu Conteúdo 
Código InovAtiva 11978 
Empreendedor Gleison Rodrigo Andrade da Silva 
E-mail rodrigo@oseuconteudo.com 
Telefone (86) 99994-2110 
Localização Luís Correia - Piauí 
Facebook https://www.facebook.com/oseuconteudo/ 
Informações do 
Projeto 

Somos uma plataforma online para criação de bases de conhecimento corporativo para 
clientes e colaboradores através de vídeos online e outros formatos de conteúdo como 
FAQ, Fóruns e podcasts. Atuamos tanto na parte de criação como na de hospedagem do 
conteúdo em nossa plataforma online que é uma espécie de Netflix corporativo. Atuamos 
com o público B2B e nossa função é melhorar o processo de treinamento dentro das 
empresas com uma experiência de auto treinamento e auto atendimento através do 
consumo de conteúdo dentro da plataforma online. A metodologia que utilizamos é 
entender a necessidade do cliente e buscar realizar o mapeamento do processo que o 
mesmo deseja converter em áudio, vídeo ou outro formato. A partir deste briefing inicial, 
utilizamos o BPM para desenhar o processo, criar o roteiro para produção do conteúdo. 
Caso o cliente queira produzir o conteúdo, não tem problema. Nós liberamos o acesso da 
plataforma e o cliente consegue fazer o gerenciamento e inserção de mídias. 

Site da Empresa: http://www.oseuconteudo.com 
 

  Pernas pra que te quero. 
Código InovAtiva 10534 
Empreendedor Rebeca Paciornik Kuperstein 
E-mail contato@pernaspraquetequero.org 
Telefone (41) 99856-2773 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/CorridaPernasPraQueTeQuero 
Informações do 
Projeto 

O Pernas, pra que te quero desenvolve um dispositivo portátil que se adapta a uma 
cadeira de rodas para manter a estabilidade, resultando em liberdade de ir e vir no meio 
urbano e transformando cadeiras de atividade de vida diária em cadeiras de rodas para 
corrida. Promovemos um evento que inclui crianças e adultos em cadeiras de rodas nas 
corridas de rua através de corredores voluntários, com segurança = ) . Realizamos 
transformação social . 

Site da Empresa: http://pernaspraquetequero.org/ 
 

  proesc.com 
Código InovAtiva 13705 
Empreendedor Felipe Goes Ferreira 
E-mail felipe@proesc.com 
Telefone (96) 99154-7255 



Localização Macapá - Amapá 
Facebook https://www.facebook.com/proesc 
Informações do 
Projeto 

O Proesc.com é uma plataforma online de gestão escolar que integra as atividades 
financeiras, administrativas e pedagógicas de instituições de ensino. O mercado de 
educação é carente de tecnologias que modernize suas atividades e sejam acessíveis 
financeiramente. Foi realizado um estudo que demonstrou que o Brasil possui mais de 
200 instituições de ensino e mais de 70% delas não são informatizadas, geralmente 
instituições de pequeno porte que não tem condições financeiras para investir em 
tecnologia. O Proesc.com resolve esse problema sendo uma plataforma online, escalável, 
acessível e de baixo custo para o mercado da educação, para isso a plataforma oferece 
planos que atendem de instituições de pequeno porte, com menos de 50 alunos, até 
instituições de grande porte com várias unidades. 

Site da Empresa: https://www.proesc.com 
 

  ProlEduca 
Código InovAtiva 13554 
Empreendedor Petrus Vieira 
E-mail petrusvieira@proleduca.com.br 
Telefone (81) 99845-2610 
Localização Jaboatão dos Guararapes - Pernambuco 
Facebook https://www.facebook.com/proleduca/ 
Informações do 
Projeto 

Atuamos no mercado de educação em parceria com instituições de ensinoprivadas nos 
segmentos de ensino: Básico, Técnico, Preparatórios e Ensino Superior(graduação e pós). 
Oferecemos um trabalho de captação de alunos com foco no preenchimentode vagas 
ociosas das turmas já formadas nas instituições de ensino parceiras. Prol Educa resolve, 
nosso foco são pessoas que querem estudar em uma instituição privada ourealizar o 
sonho de estudar nas melhores instituições e viabilizamos esseingresso através dos 
descontos dados nas mensalidades. O nosso diferencial está no procedimento de 
aprovação presencial dos candidatos . São beneficiados estudantes que comprovem 
renda de menor compatibilidade com a mensalidade em seu valor integral, boa 
frequência escolar, boas notas e bomcomportamento. Oferecemos serviços de 
publicidade e ampliamos os serviços de tecnologia e criação de apps para todosos 
parceiros. 

Site da Empresa: http://proleduca.com.br/ 
 

  Redação Online 
Código InovAtiva 13519 
Empreendedor Otavio Augusto Pinheiro Auler Rodrigues 
E-mail otaviao@gmail.com 
Telefone (48) 99978-1618 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://pt-br.facebook.com/redacaonline/ 
Informações do 
Projeto 

O Redação online é uma ferramenta de correções de redação para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), Vestibulares e Concursos. Todos os anos mais de 8 milhões de 
alunos realizam a prova do ENEM, e os dados de 2014 demonstram que 537.000 alunos 
tiraram zero na prova de redação que vale 20% da nota total do exame. O Redação online 
foi a primeira solução para resolver este problema, oferecendo uma plataforma online e 



inovadora com profissionais especializados que corrigem as redações de alunos (B2C), e 
escolas (B2B), com os comentários específicos de cada exame, tutoria e preço acessível. 

Site da Empresa: https://www.redacaonline.com.br 
 

  Treinamento 4.0 
Código InovAtiva 11817 
Empreendedor Priscila dos Santos Moscon 
E-mail priscila.smoscon@gmail.com 
Telefone (41) 99277-0037 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/erugasistemaseducacionais/ 
Informações do 
Projeto 

A Eruga é uma plataforma de gestão de treinamentos que utiliza a Realidade Virtual para 
simular qualquer tipo de situação e através de um algoritmo, diminuímos a curva de 
aprendizado e o turnover operacional.Atualmente os treinamentos nas empresas são 
feitos de forma imprecisa, sem engajamento e apresentam riscos, uma vez que o 
colaborador recém contratado não tem experiência prática. Dessa forma diminuímos os 
riscos e atribuímos valor ao treinamento com a geração de métricas e relatórios para o 
gestor operacional.Não temos concorrentes diretos no Brasil, mas temos alguns 
concorrentes indiretos que trabalham com conteúdos de Realidade Virtual. 

Site da Empresa: http://www.eruga.com.br/ 
 

  UP - Universo de Possibilidades 
Código InovAtiva 12789 
Empreendedor Monique Lemos de Araújo 
E-mail moniquelemos.a@gmail.com 
Telefone (71) 99612-1420 
Localização Salvador - Bahia 
Facebook https://www.facebook.com/upedu.me/ 
Informações do 
Projeto 

O UP é um aplicativo que compartilha experiências, dicas e oportunidades de 
profissionais para estudantes: como um Netflix para a escolha de carreira. Os jovens hoje 
encontram grande dificuldade para a escolha de um curso de graduação e carreira, 
frequentemente tomam decisões pouco conscientes e embasadas, o que gera medo, 
angústia, frustrações, menor aproveitamento do seu potencial e altas taxas de abandono 
ou troca de curso. O UP resolve esse problema por permitir o compartilhamento de 
conhecimento e experiências, a troca de informações entre estudantes e profissionais, a 
inspiração entre pessoas "reais", o pensar na atuação profissional para além da escolha 
do curso e faculdade e o conhecer da realidade (mercado e dia-a-dia) das profissões sob a 
perspectiva de mais de um profissional. Diferente dos nossos concorrentes, portanto, não 
acreditamos em uma fórmula que indique o caminho profissional do jovem ou na ajuda 
de informações genéricas. 

Site da Empresa: http://upedu.com.br 
 

  Welearn 
Código InovAtiva 12570 
Empreendedor Rodrigo Prior Corrêa 
E-mail rodrigo@welearnit.co 



Telefone (13) 99609-2832 
Localização Santos - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/welearnHQ/ 
Informações do 
Projeto 

O Welearn é uma plataforma inteligente para compartilhamento de conhecimento que 
conecta os usuários aos melhores conteúdos nos assuntos de seu interesse pessoal e 
profissional. Ajudamos empresas, instituições de ensino e organizações a distribuir e 
organizar o conhecimento relevante para que seus colaboradores, alunos e membros 
possam alcançar seus objetivos. As plataformas disponíveis atualmente são focadas 
essencialmente em uma virtualização dos ambientes e formatos tradicionais de 
aprendizagem, deixando de lado ou tendo um envolvimento muito superficial com os 
reais objetivos das pessoas, empresas e organizações. Temos um forte apelo na 
experiência de uso, que é pensada nos mínimos detalhes e oferece múltiplos pontos de 
contato com o conhecimento, com o refinamento do nosso “molho secreto” de 
inteligência artificial. 

Site da Empresa: http://br.welearnit.co 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA 5 
 

Saúde, Biotecnologia, Química e 

Agronegócios 



  AgriRent 
Código InovAtiva 12129 
Empreendedor Julian Fuiza da Rocha 
E-mail julian.da.rocha@gmail.com 
Telefone (66) 99699-5808 
Localização Sinop - Mato Grosso 
Facebook https://www.facebook.com/AgriRentBR/ 
Informações do 
Projeto 

Hoje em dia, para se produzir, é necessário ter as melhores tecnologias em Máquinas e 
implementos agrícolas operando nas propriedades, porém, o alto custo, tanto na 
aquisição, manutenção e mão de obra especializada, acaba dificultando a vida do 
produtor. Dessa forma, o aluguel/terceirização de máquinas e implementos agrícolas 
acaba sendo uma opção mais interessante, mas este é um mercado informal, e o 
produtor muitas vezes se sente inseguro de apostar nessa modalidade, pois possui poucas 
informações das empresas desse segmento.a AgriRent tem o objetivo de conectar 
produtores e locadores de Máquinas e implementos agrícolas, disponibilizando uma rede 
de colaboradores de diversas regiões do país, para atender as demandas das 
propriedades rurais. “Nossa intenção é oferecer uma segunda opção para o produtor, 
onde ao invés de comprar, ele poderá alugar o maquinário, semelhante ao modelo de 
negócio do Uber e Airbnb. 

Site da Empresa: http://agrirent.com.br 
 

  Agrocodex Sistemas 
Código InovAtiva 10889 
Empreendedor André Festugatto Amant 
E-mail andre@agrocodex.com.br 
Telefone (49) 99905-9138 
Localização Concórdia - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/agrocodex/ 
Informações do 
Projeto 

A Agrocodex Sistemas desenvolve softwares para a cadeia produtiva do leite. A produção 
de leite é uma das principais atividades econômicas do Brasil, com maior crescimento na 
região sul, porém, a gestão dessas propriedades ainda é rudimentar. Isso impacta em 
menor produtividade, por não se adotarem as melhores práticas de manejo do rebanho e 
também no desconhecimento dos custos de produção do leite. Nossa solução auxilia o 
produtor de leite na gestão de seu rebanho, aumentando a produtividade e a qualidade 
do produto, gerando maior rentabilidade. Nosso produto possibilita que gestores de 
agroindústrias acompanhem os índices zootécnicos e econômicos, podendo atuar junto 
aos produtores com problemas. Nosso principal diferencial está na gestão completa dos 
custos de produção do leite, o que é fundamental para a sustentabilidade da atividade e 
no atendimento presencial nas propriedades, através da atuação dos técnicos das 
agroindústrias, os quais são treinados no uso da nossa solução. 

Site da Empresa: http://www.agrocodex.com.br 
 

  BANHO NO LEITO SELÁH 
Código InovAtiva 12377 
Empreendedor SORAIA BENAVIDES 
E-mail atendimento@banhonoleitoselah.com.br 
Telefone (15) 99858-8749 



Localização Tatuí - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/banhoselah/ 
Informações do 
Projeto 

Somos uma pequena empresa – BANHO NO LEITO SELÁH, CNPJ. Nº 22.812.412/0001-69, 
sediada na cidade de Tatuí/SP. Nosso kit transforma a cama hospitalar numa banheira, 
permitindo assim, um banho completo com ducha (banho de aspersão), com água em 
abundância, proporcionando mais qualidade de vida aos pacientes acamados, bem como, 
um banho mais higiênico e prazeroso, sem riscos de queda e sem constrangimentos. Além 
de prevenir escaras, assaduras, infecção urinária, entre outros, traz frescor e dignidade. 
Trata-se de um produto inovador, patenteado e extremamente prático. Por incrível que 
pareça, ainda cuidamos dos nossos doentes com bacia e paninhos, quem já passou por 
isso, sabe do que eu estou falando. Entre no site www.banhonoleitoselah.com.br, desça 
até o vídeo ilustrativo e conheça o Banho Seláh. Temos uma loja virtual (e-commerce) 
onde comercializamos um kit de banho. Somos uma empresa incubada pelo programa 
Hubiz do Parque tecnológico de Sorocaba. 

Site da Empresa: https://www.banhonoleitoselah.com.br 
 

  BIODROP 
Código InovAtiva 13004 
Empreendedor GABRIELA VIEIRA SILVA 
E-mail gabriela1vieirasilva@gmail.com 
Telefone (43) 99903-1297 
Localização Londrina - Paraná 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

O controle biológico é uma alternativa crescente frente ao uso de agrotóxicos e, os 
inimigos naturais, como parasitoides, são liberados em pequenas áreas. Porém, devido a 
falhas nos sistemas atuais de liberação, sua utilização se limitam a estas pequenas áreas. 
Assim, o Biodrop vem como uma forma de preencher as lacunas existentes entre as 
exigências dos consumidores e os recursos, muitas vezes escassos, no tocante ao controle 
de pragas agrícolas, independente do tamanho da área cultivada. Em suma, o Biodrop, 
desenvolvido pela empresa Agribela, é um sistema de liberação eficiente e viável, desde 
sua instalação até a fase final de funcionamento, englobando fatores como: facilidade de 
utilização, redução da mão-de-obra empregada para o controle biológico, redução do 
tempo de liberação dos parasitoides e, como ponto central e exclusivo do sistema, as 
cápsulas biodegradáveis e adequadas à soltura via aérea. 

Site da Empresa: 0 
 

  Bioplace Suite- módulo hERG 
Código InovAtiva 12806 
Empreendedor Arthur Scalzitti Duarte 
E-mail arthur@bioplace.com.br 
Telefone (62) 98215-8575 
Localização Goiânia - Goiás 
Facebook https://www.facebook.com/bioplace.com.br/ 
Informações do 
Projeto 

Existem diversos testes de segurança obrigatórios realizados nas moléculas para que um 
medicamento possa chegar ao mercado, sendo um deles o de inibição da enzima hERG, 
que modula nossos batimentos cardíacos.O Modulo hERG da Bioplace Suite é um 
software que realiza a predição da inibição da enzima hERG por qualquer molécula, e 



ainda indica qual a região dela é responsável por essa característica.Nosso software 
permite que nas fases iniciais de pesquisa para o desenvolvimento de um novo 
medicamento, a indústria farmacêutica identifique quais destes compostos podem 
apresentar alta inibição para a enzima hERG, e indica qual a região da molécula é 
responsável pela inibição permitindo trabalhar sua estrutura para suprimir esta 
característica negativa, com redução de tempo e custos para a indústria 
farmacêutica.Como diferencial temos: tecnologia premiada pela "American Chemical 
Society", mais de 8.000 compostos utilizados nas análises( o concorrente utiliza 400), 
validação científica. 

Site da Empresa: https://www.bioplace.com.br 
 

  CELLEN 
Código InovAtiva 13258 
Empreendedor Luciana Rodrigues de Almeida Figueiredo 
E-mail luciana.procep@gmail.com 
Telefone (21) 99801-4476 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

A proposta da Cellen é disponibilizar CÉLULAS-TRONCO para o tratamento de cães, gatos 
e cavalos sendo a primeira empresa a propor a Medicina Regenerativa para o segmento 
veterinário no Estado do Rio de Janeiro. O público-alvo a ser atendido pela empresa são 
veterinários e proprietários de animais portadores de lesões e doenças agudas e crônicas 
sem perspectiva de cura ou recuperação funcional (regeneração) através do tratamento 
convencional, levando muitas vezes à eutanásia do animal. O tratamento convencional 
normalmente é o uso contínuo de fármacos e intervenções cirúrgicas. As CTs oferecem 
perspectiva de cura e melhora significativa da qualidade de vida do animal, visto seu 
potencial de estimular a regeneração tecidual sem riscos de efeitos colaterais, sem 
procedimento invasivo e com custo acessível. Nenhum outro tratamento disponível 
apresenta potencial semelhante na recuperação funcional de tecidos e órgãos. 

Site da Empresa: http://cellen.com.br 
 

  Cuida Mais 
Código InovAtiva 12108 
Empreendedor José Carlos de Rezende Pereira 
E-mail contato@cuidamais.com.br 
Telefone (21) 98480-8610 
Localização Niterói - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/cartaocuidamais 
Informações do 
Projeto 

A Cuida Mais é um marketplace que une a oferta de profissionais de saúde com a 
demanda por atendimento médico ambulatorial a preços acessíveis (assinatura de apenas 
R$ 10/mês). Segundo a ANS, somente 22% da população brasileira possui plano de saúde. 
O restante da população sofre com infinitas filas de espera no sistema público de saúde. 
Com a Cuida Mais, é possível escolher o profissional de saúde de sua preferência e ser 
acompanhado por ele no seu próprio consultório por um preço acessível. Também, 
poderá realizar os exames complementares em clínica particulares também por valores 
acessíveis. Nossos principais diferenciais são: modelo de negócios escalável e baseado em 
receitas recorrentes, maior variedade de locais de atendimento e especialidades, em 



relação às clínicas populares, possibilidade dos pacientes escolherem diretamente os 
profissionais de sua preferência e sistema de pagamento ao profissional e à empresa de 
saúde simplificado, sem intermediação da Cuida Mais. 

Site da Empresa: http://www.cuidamais.com.br/ 
 

  DosemedChart 
Código InovAtiva 10755 
Empreendedor Carlos Eduardo Borges de Queiroz 
E-mail carlosqueiroz@live.com 
Telefone (48) 99159-9030 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

A radioterapia utiliza radiação ionizante para destruir ou controlar o crescimento do 
Câncer. Em 2015 foi publicada a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear - NN 
CNEN 6.10 a qual exige que todo serviço possua um segundo sistema de cálculo de dose 
para verificação do planejamento de tratamento além da elaboração automática das 
fichas técnicas de pacientes, as quais são utilizadas para configuração do aparelho que 
tratará o paciente com raios-x.O DosemedChart realiza conferência de cálculo de Unidade 
Monitora e geração da ficha de tratamento. Projetado para atender as legislações 
brasileiras, as quais se não cumpridas geram multas e interdição do serviço, ele reduz 
para 1/3 o tempo de elaboração da ficha de tratamento do paciente, o que atualmente é 
realizado de forma manual pelo médico. Esta automatização reduz significativamente os 
custos, tempo e aumenta a segurança do tratamento radioterápico. 

Site da Empresa: https://www.youtube.com/watch?v=vSWUPFTGAT0 
 

  Energié Care 
Código InovAtiva 10548 
Empreendedor Georgia Oliveira 
E-mail georgia.oliveira@energienutricao.com.br 
Telefone (41) 99236-1370 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook http://www.facebook.com/energienutricao 
Informações do 
Projeto 

A Energié trabalha com o desenvolvimento e implantação de programas de qualidade de 
vida in company. As médias e grandes empresas apresentam custos cada vez mais altos 
com saúde, decorrente em principal as doenças crônicas e stress no trabalho. As 
principais ações preventivas focam a mudança de hábitos, onde a Nutrição exerce papel 
fundamental. Trazemos dois grandes diferenciais: montamos planos alimentares 12x mais 
rapidamente com nosso software e aumentamos em 100% a produtividade da equipe 
através de atendimentos também online. 

Site da Empresa: http://energienutricao.com.br 
 

  FARMÁCIA DO BEM 
Código InovAtiva 10650 
Empreendedor Luciana Oliveira 
E-mail farmaciadobem@gmail.com 
Telefone (31) 99158-9472 



Localização Sete Lagoas - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/farmaciadobemsl 
Informações do 
Projeto 

Somos uma Startup de impacto social e ambiental. Coletamos medicamentos em 
desuso(dentro do prazo de validade) e os doamos para a população, aliando tecnologia. 
Paralelamente encaminhamos os medicamentos vencidos para o descarte correto . Os 
principais problemas são:1) Desperdício de medicamentos: Para se ter uma ideia,os 
governos Federal, Estaduais e Municipais desperdiçam anualmente cerca de 1 Bilhão de 
reais com medicamentos. Essa estimativa é do Conselho Federal de Farmácia , que calcula 
que ,em média, 20% dos medicamentos comprados no varejo pelo Poder Público e pelos 
hospitais privados são desperdiçados por ano. 2) Falta de medicamentos: Atualmente, 
apenas 7% dos medicamentos que deveriam estar disponíveis à população, são 
encontrados no SUS. 3) Descarte incorreto dos medicamentos: Aproximadamente 70% da 
população brasileira joga seus medicamentos no lixo comum. Um quilo de medicamento 
no lixo comum pode poluir cerca de 450 mil litros de água.Não temos concorrentes 
diretos. 

Site da Empresa: http://www.farmaciadobem.com.br 
 

  Farmtrader 
Código InovAtiva 13373 
Empreendedor Jonatas Brito do N de Souza 
E-mail jonatas@techsoil.com.br 
Telefone (77) 999428739 
Localização Luís Eduardo Magalhães - Bahia 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

O Farmtrader é um aplicativo para gerenciamento de commodities agrícolas. Segundo a 
FAO a produção de alimentos precisará crescer 60% até 2050 para atender a demanda 
mundial. Porém, o crescimento da produção como resultado de investimentos 
tecnológicos, nem sempre significa rentabilidade e, sem rentabilidade não há 
sustentabilidade. Essa dor é perceptível no momento da comercialização das 
commodities agrícolas, em que, por falta de uma ferramenta e estratégias os agricultores 
perdem, em média, 25% do resultado bruto das negociações em movimentos 
especulativos. O Farmtrader resolve essa dor de modo intuitivo, com praticidade, 
segurança e mobilidade, disponibilizando às mãos do usuário toda a precificação das 
commodities, gerenciamento da propriedade e comercialização, integrando em uma 
estratégia que busca garantir a margem de rentabilidade do negócio. 

Site da Empresa: http://www.techsoil.com.br 
 

  Grão Direto 
Código InovAtiva 11407 
Empreendedor Pedro Paiva 
E-mail contato@graodireto.com.br 
Telefone (34) 99194-1140 
Localização Uberaba - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/graodireto/ 
Informações do 
Projeto 

A Grão Direto conecta produtores e compradores de grãos de maneira mais fácil, mais 
rápida e gerando muito mais informações para tornar o mercado físico de grãos mais 
eficiente e transparente. Somente em 2015 o Valor Bruto da Produção (VBP) de grãos no 



Brasil superou R$190 bilhões.Problema: O agronegócio se revolucionou tecnicamente nos 
últimos 20 anos com colheitadeiras modernas, drones e muito mais tecnologia para 
ampliar a produtividade. Todavia, em termos de comercialização, continua fazendo 
negócios como antigamente: pelo telefone. Este processo, além de arcaico e ineficiente, 
gera muita assimetria de informação no mercado físico de grãos. Solução: A Grão Direto 
forma uma teia entre compradores e produtores de grãos conectados de forma muito 
mais inteligente. Através de um aplicativo mobile os produtores recebem notificações 
sobre oportunidades cadastradas pelos compradores, os quais conseguem alcançar um 
número muito maior de produtores e de forma muito mais rápida e eficient 

Site da Empresa: http://www.graodireto.com.br 
 

  INSPIRA MTK - PROJETO MAGUEY DO CERRADO 
Código InovAtiva 11624 
Empreendedor Ian Gabriel Parada de Castro 
E-mail maguey.do.cerrado@gmail.com 
Telefone (62) 981271405 
Localização Goiânia - Absolut Bussiness Center, Av. T-4, Bueno 
Facebook https://www.facebook.com/maguey.docerrado.52 
Informações do 
Projeto 

A Plataforma de Produtos de Maguey do Cerrado é um projeto coletivo, independente e 
colaborativo, que reúne pessoas em torno de uma ideia em comum: a produção de 
compostos bioativos a partir de um sistema de desenvolvimento ético, saudável, com 
métodos ecológicos e tecnológicos de produção. O MPV que apresentamos aqui faz parte 
da carteira de P&D: “Licenciamento de patentes de compostos biotecnológicos de 
Maguey do Cerrado”. Abrangendo as áreas de conhecimento da Biotecnologia, 
Engenharia de Processos e Desenvolvimento Industrial são desenvolvidos protocolos 
eficientes de utilização da seiva de MaGoya do Cerrado, como fonte de carbono e 
nutrientes para o desenvolvimento consorciado de microorganismos que compõem a sua 
microbiota, utilizando métodos polifásicos de processamento bioativos. Os produtos 
derivados desse metabolismo (biopolímeros, enzimas e grupos fenolicos) agregam 
propriedades tecnológicas e medicinais e reúnem uma ampla gama de substâncias 
nutracêuticas e farmacológicas com potencial para desenvolver compostos para seres 
humanos e animais, passíveis de serem reproduzidos industrialmente.IMPACTO SOCIO 
AMBIENTAL: O Maguey do Cerrado é um ecotipo local de Agave, fonte de alimentos e 
bioinsumos, que a partir de uma interação com o meio ambiente requer menos volume 
de água para seu desenvolvimento. Nesse sentido, o Maguey do Cerrado apresenta-se 
como uma excelente alternativa de sustentabilidade territorial em regiões semi-áridas 
com baixa produtividade.IMPACTO ECONÔMICO: a plataforma desenvolve produtos 
biotecnológicos pioneiros no Brasil, rentáveis, provenientes de um sistema de 
desenvolvimento mais saudável, com métodos ecológicos de produção, que respeitam as 
pessoas e o meio ambiente desde o início do processo.SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO - 
Em 2016 tivemos conquistas importantes: O Registro definitivo do ecotipo Maguey do 
Cerrado no Registro Nacional de Cultivares (MAPA); A seleção no Prêmio Brasil Criativo do 
“Concentrado de Aguamiel 100% Maguey do Cerrado” entre os três melhores projetos de 
gastronomia do Brasil; A assinatura de Termo de Cooperação Técnica com o SENAI para o 
desenvolvimento (protótipo) de adoçante probiótico "Concentrado de Aguamiel 100% 
Maguey do Cerrado”; A seleção no Edital SENAI SESI de Inovação (2016.3) para o 
desenvolvimento (protótipo) de fibra alimentar.SOBRE NÓS: A INSPIRA MTK é uma 
Sturtup de base tecnológica que propõe soluções inovadoras de desenvolvimento local 
sustentável, que sejam abrangentes, escaláveis e replicáveis para o aproveitamento do 
orçamento ecológico como ativo duradouro que criará oportunidades sócio econômicas 



futuras. Têm como missão criar estratégias e soluções para promover o desenvolvimento 
territorial por meio de processos, produtos e gestão de ativos intangíveis que gerem 
impactos socioambientais e ao mesmo tempo gerem resultados financeiros positivos, de 
forma sustentável. Atua sob a lógica econômica de desenvolvimento de produtos e 
serviços de qualidade, que gerem o equilíbrio e a sustentabilidade do negócio e de toda a 
cadeia de valor. Os projetos da empresa são estruturados a partir da confluência entre 
benefício econômico corporativo e impactos positivos no meio ambiente, sociais 
(desenvolvimento territorial) e para o consumidor. Tais impactos são mensurados por 
meio de indicadores de performance e de resultado, incluindo a voz das populações 
atendidas para dentro dos modelos decisórios. 

Site da Empresa: http://culturadigital.br/maguey/ 
 

  Integra Bioprocessos e Análises 
Código InovAtiva 13041 
Empreendedor Nadia Parachin 
E-mail nadiasp@gmail.com 
Telefone (61) 98130-0442 
Localização Brasília - Distrito Federal 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

A Integra Bioprocessos e Análises é uma startup que foca no desenvolvimento de 
químicos de alto valor agregado por meio de rotas biotecnológicas, usando fontes de 
matéria prima renováveis, principalmente resíduos agroindustriais. Um de seus projetos, 
o Young Yeast, visa produzir ácido hialurônico, muito utilizado na formulação de 
cosméticos, em leveduras. Esse projeto surge da demanda do setor por produtos que não 
sejam de origem animal, que sejam sustentáveis e ainda assim atendam à 
regulamentação dos métodos de produção. Os diferenciais da Integra especificamente 
nesse processo são a utilização de um microrganismo que já é adaptado a ambientes 
industriais, é mais robusto e já é utilizado na produção de alimentos, o que garante um 
produto final livre de toxinas. O microrganismo geneticamente modificado pela Integra já 
foi patenteado e o processo validado em escala de bancada. 

Site da Empresa: http://www.integrabio.com.br/ 
 

  KIT hospitalar (Biodetergente + Luminol-UFRJ) 
Código InovAtiva 13898 
Empreendedor Anderson Fragoso dos Santos 
E-mail andersonfdossantos@hotmail.com 
Telefone (21) 96917-2404 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

O setor principal de atuação da startup é na área de saúde, englobando hospitais e 
clínicas tanto da rede pública quanto privada, podendo ser utilizado nas centrais de 
material esterilizado, centros cirúrgicos, unidades de terapia intensiva, aparelhos de 
endoscopia, cateteres e outros pontos designados pela Comissão de Controle da 
Contaminação Hospitalar. Outro setor de atuação também é na área comercial, onde o Kit 
pode ser utilizado como parte de um programa de controle de qualidade promovendo a 
limpeza e atestando processos de descontaminação em frigoríficos. O nosso 
Biodetergente a ser utilizado no KIT é produzido utilizando resíduos agroindustriais, 



portanto, é um produto de custo reduzido comparado aos concorrentes, além de ser um 
produto biodegradável e ambientalmente amigável. O luminol-UFRJ apresenta a maior 
sensibilidade de detecção de sangue oculto entre as opções disponíveis no mercado, é de 
fácil utilização e um produto de baixo custo. 

Site da Empresa: http://www.lasape.iq.ufrj.br ; www.labim.iq.ufrj.br 
 

  MedVep 
Código InovAtiva 12331 
Empreendedor Eduardo Luiz de Campos Assumpção 
E-mail gdi2001@hotmail.com 
Telefone (31) 98306-1214 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/Medvepboonpet-215262822231048 
Informações do 
Projeto 

Medvep é um app de compartilhamento de casos clínicos para veterinários e 
universitários utilizando o reconhecimento de imagem para pesquisaNós criamos um 
banco de dados colaborativo, baseado em imagens (inclusive com reconhecimento de 
imagens) para pesquisa e atualização dos profissionais e estudantes da área veterinária. 
Através do nosso aplicativo vamos facilitar a pesquisa, economizando horas e horas em 
frente à internet. E como é colaborativo, será atualizado a todo momento, ao contrário de 
revistas e publicações que tem intervalos grandes entre uma publicação e outra.Não 
existe um espaço colaborativo específico para a área veterinária. Hoje são utilizadas 
páginas no facebook, em fóruns ou sites de revistas que demandam muito tempo para 
fazer a pesquisa e encontrar o que precisam. Nós temos 3 diferenciais importantes:1 - 
Nosso algoritmo de reconhecimento de imagens que vai ser refinado para a área 
veterinária.2 - A parceria com a editora MedVep, que fornece vasto material 

Site da Empresa: http://medvep.boon.pet 
 

  Nucleário - Sistema de plantio Florestal 
Código InovAtiva 12181 
Empreendedor Bruno Pagnoncelli 
E-mail brunorutman@gmail.com 
Telefone (21) 98855-2468 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/nucleario/ 
Informações do 
Projeto 

O Nucleário é um sistema de produtos inovador que aumenta a eficiência de plantios 
florestais em larga escala. Com o aquecimento global e crise hídrica em vigor, a demanda 
por projetos recuperação de áreas degradadas é gigantesca. Atualmente os 
reflorestamentos são executados da maneira tradicional, onde apresentam longa duração 
e diversos gargalos que geram ineficiência aos projetos. A utilização do Nucleário em 
campo beneficia o cliente reduzindo os custos com mão de obra, irrigação, transporte, 
fertilizantes e inseticidas. Seu design inovador prevê o acúmulo de água da chuva, 
sombreamento inicial, barreira física contra formigas cortadeiras e coroamento contra 
mato competição. 

Site da Empresa: http://www.nucleario.com/ 
 

 



  Pickcells 
Código InovAtiva 11255 
Empreendedor Paulo Melo 
E-mail paulo@indk.me 
Telefone (81) 99764-8605 
Localização Recife - Pernambuco 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

A Pickcells é uma startup que faz diagnósticos laboratoriais utilizando visão 
computacional. A idéia original veio através da tese de Mestrado do nosso cientista, 
André Caetano, e foi validado junto à Fiocruz (inclusive ganhando um prêmio 
internacional). Na época, a solução resolvia os três principais problemas relativos aos 
exames de esquistossomose: 1 - Diagnósticos demorados para esquistossomose (levam 
horas entre a execução e o resultado);2 - Custo dos insumos para o exame;3 - Exames 
suscetíveis a erros de interpretação. Através de um device e de um software que realiza 
diagnósticos utilizando visão computacional, nosso algoritmo consegue detectar e 
quantificar os ovos de Schistosoma (esquistossomose) na lâmina, praticamente em tempo 
real.Atualmente estamos dentro do Labend (Laboratório de Endemias de Pernambuco), 
captando mais imagens de ovos de Schistosoma para aumentar a acuracidade e já 
captando imagens de outras geo-helmintíases (verminoses). 

Site da Empresa: http://www.pickcells.com.br 
 

  R-Dicom 
Código InovAtiva 11185 
Empreendedor Robson Adão Fagundes 
E-mail robsonfagundes@gmail.com 
Telefone (45) 99107-6400 
Localização Cascavel - Paraná 
Facebook https://facebook.com/rdicom 
Informações do 
Projeto 

R-Dicom é um visualizador web de imagens médicas que fornece um conjunto de 
ferramentas necessárias para imagiologia médica. R-Dicom auxilia Hospitais, Institutos de 
Radiologia e Clínicas de Radiologia no compartilhamento de imagens DICOM com 
médicos, especialistas e pacientes possibilitando que as informações dos exames de 
pacientes e suas respectivas imagens digitalizadas e, armazenadas em sistemas PACS 
possam ser visualizadas externamente e manipuladas através de navegadores com 
suporte a HTML5 via web sem a necessidade de envio de CD/DVD's e ou programas 
terceiros. 

Site da Empresa: https://rdicom.com.br/ 
 

  RHIZOTECH 
Código InovAtiva 12869 
Empreendedor André Luiz Martinez de Oliveira 
E-mail almoliva@gmail.com 
Telefone (43) 98052-547 
Localização Londrina - Paraná 
Facebook https://pt-br.facebook.com/rhizotech/ 
Informações do A Rhizotech utiliza a Biotecnologia para o desenvolvimento de insumos biológicos para a 



Projeto agricultura: biofertilizantes, biocontrole para doenças e pragas, e bioprotetores. 
Buscamos desenvolver alternativas eficientes aos insumos químicos, que possuam menor 
custo (econômico e ambiental) e contribuam para uma agricultura sustentável. Existem 
produtos finalizados e outros em diferentes etapas de desenvolvimento. Os produtos 
finalizados são inoculantes, que substituem (parcial ou totalmente) fertilizantes 
nitrogenados em cultivos de cereais e grãos. O mercado de inoculantes no Brasil alcança 
pouco mais da metade dos cultivos de grãos, e os produtos comercializados possuem 
características muito similares. Os inoculantes Rhizotech são desenvolvidos com bases 
científicas que proporcionam maior viabilidade e eficácia aos agentes biológicos quando 
aplicados no campo, maior viabilidade no solo mesmo na ausência da planta, e possuem 
flexibilidade na forma de utilização. 

Site da Empresa: http://rhizotech.com.br/ 
 

  SISLAT 
Código InovAtiva 12366 
Empreendedor Heron Eduardo de Lima Ávila 
E-mail heron.eduardo.avila@gmail.com 
Telefone (48) 99836-8363 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook http://www.facebook.com/sislat 
Informações do 
Projeto 

A Sislat é uma empresa especialista em automação para laticínios. No Brasil, cerca de 90% 
das indústrias de laticínios não possui sistemas inteligentes de supervisão e controle para 
a otimização dos processos de produção. A ineficiência dos processos tem impacto direto 
na qualidade final dos produtos e no aumento de desperdícios de insumos de valor. A 
Sislat resolve este problema a partir de soluções de software e hardware, com tecnologia 
própria, focados na otimização de todos os processos envolvidos na etapa de 
beneficiamento do leite e produção de derivados. 

Site da Empresa: http://www.heroneduardoavila.wixsite.com/sislat 
 

  Surface 
Código InovAtiva 10757 
Empreendedor Bruno Bellotti 
E-mail bruno@surfacebrasil.com.br 
Telefone (19) 99784-2506 
Localização Campinas - São Paulo 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

A Surface é uma indústria de equipamentos de plasma. Plasma é um feixe iônico de cor 
azulada, formato de tocha, frio (30°C), 15 mm de comprimento e 5 mm de largura que é 
ejetado na extremidade de um aplicador. Este aplicador é conectado através de cabos à 
uma fonte de energia. O plasma (pequeno feixe) ao entrar em contato com o ar 
atmosférico promove recombinação dos componentes do ar (Nitrogênio e Oxigênio) 
formando espécies que regulam e estimulam o processo de cicatrização da pele. Por sua 
vez, pode ser utilizado como terapia para úlceras de difícil cicatrização como pé diabético, 
pós operatório cardíaco, etc. Os insumos do equipamento são energia elétrica e gás 
Argônio, ambos de baixo custo. A terapia é feita sem contato com a pele e sem o uso de 
remédios o que torna-se um equipamento disruptivo em relação às tecnologias existentes 
para cicatrização. 



Site da Empresa: http://www.surfacebrasil.com.br 
 

  Termoplex 
Código InovAtiva 14059 
Empreendedor Vinicius Ortiz dos Santos 
E-mail vinicius.oaw@gmail.com 
Telefone (43) 99653-0856 
Localização Londrina - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/termoplex.automacao/?fref=ts 
Informações do 
Projeto 

A Termoplex tem a missão de levar a tecnologia ao campo, aplicando soluções precisas e 
de fácil operação. O resultado desse empenho foi a criação de um sistema diferenciado 
de termometria e automação de aeração de grãos. Nossa tecnologia possibilita o controle 
inteligente da umidade e temperatura nos silos, afim de otimizar a qualidade do produto, 
evitar perdas e economizar energia. 

Site da Empresa: http://termoplex.com.br 
 

  Turnit Healthcare 
Código InovAtiva 13115 
Empreendedor Camila Tavares Mota 
E-mail kmila.tavares@hotmail.com 
Telefone (31) 99236-1328 
Localização Patos de Minas - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/turnithealthcare 
Informações do 
Projeto 

A Turnit Healthcare desenvolveu um sistema de monitoramento inteligente para 
diminuição de lesões por pressão de pacientes acamados no ambiente hospitalar com 
utilização e sensores e um software gerenciador. Atualmente nossos clientes realizam o 
monitoramento da posição do paciente através de formulários impressos de checklist, 
onde o profissional responsável pela mudança da posição deve preencher o horário e 
assinar. Com o Turnit Smart Monitoring será possível diminuir a incidência dessas lesões, 
que geram alto custo aos hospitais, e assim contribuir na melhora dos indicadores da 
qualidade da assistência prestada ao paciente. No Brasil desconhecemos soluções 
similares. Já no exterior, nosso concorrente é o "Leaf Patient Monitoring System" da 
empresa americana Leaf Healthcare, que não atua no Brasil pois não possuem 
homologação na Anvisa. 

Site da Empresa: http://www.turnithealthcare.com 
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Indústria: Soluções para a indústria, 

Infraestrutura e construção civil, Energia, 

Telecomunicações e Automotivo 



  4ºR - Plásticos Resignificados 
Código InovAtiva 12378 
Empreendedor LILIANE DOS SANTOS LINHARES 
E-mail ecosouvenir@ecosouvenir.com.br 
Telefone (51) 99642-5244 
Localização São Leopoldo - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/cicloreversoinovacao 
Informações do 
Projeto 

A 4ºR-Plásticos Resignificados é uma empresa de prestação de serviços em Modelo de 
Negócio de beneficiamento de resíduos sólidos com base no tripé da sustentabilidade. A 
inovação está em oferecer ao gerador a possibilidade de reutilização do seu próprio 
resíduo, eliminando a destinação a recicladores e aterros. A proposta é dar suporte ao 
cliente para que possa se tornar um negócio de impacto socioambiental e não apenas 
uma solução para o resíduo, agregando valor á sua imagem pela ação ambiental e ação 
social a grupos vulneráveis e desenvolvimento local. O propósito é resignificar resíduos 
resignificando vidas! 

Site da Empresa: http://www.cicloreverso.com.br 
 

  Baliza Fácil 
Código InovAtiva 10681 
Empreendedor Sérgio Miranda 
E-mail sergiolms@gmail.com 
Telefone (12) 98868-6766 
Localização São José dos Campos - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/Baliza-F%C3%A1cil-290164188069827/ 
Informações do 
Projeto 

Pesquisas nacionais e internacionais mostram que pelo menos 30% dos motoristas 
apresentam muita dificuldade para fazer balizas. Uma pequena parcela da população 
contorna esse problema adquirindo carros novos que possuem tecnologias de Park Assist. 
O Baliza Fácil é uma alternativa de solução que pode ser utilizada tanto em carros novos 
quanto usados. O sistema utiliza um sensor (que o usuário facilmente cola no seu veículo) 
que se comunica com um aplicativo. O aplicativo provê instruções para o usuário realizar 
a baliza e também informa se o veículo cabe na vaga. Utilizando o aplicativo qualquer 
usuário é capaz de realizar a baliza; já gravamos um vídeo mostrando que é possível fazer 
a baliza até com os olhos fechados quando usamos o baliza fácil. Os diferenciais do Baliza 
fácil são o baixo custo (entre 150 e 300 reais), facilidade de instalação e a possibilidade de 
instalar em veículos usados. De fato o baliza fácil será o único assistente de baliza 
disponível no mercado que pode ser instalado em veículos usados. 

Site da Empresa: https://www.balizafacil.com.br 
 

  CivilControl 
Código InovAtiva 12820 
Empreendedor Eduardo Azevedo 
E-mail eduazev@hotmail.com 
Telefone (41) 99838-9946 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/www.civilcontrol.com.br 
Informações do Uma plataforma online para simplificar e organizar a gestão de obras públicas, eficiente e 



Projeto inovador, permite o gerenciamento compartilhado das informações entre todas as 
pessoas envolvidas na gestão e execução da obra, orçamentos, medições, aditivos, diário 
de obras, entregando transparência na aplicação dos recursos públicos com a prestação 
de contas junto ao Tribunal de Contas do Paraná e o acompanhamento do histórico de 
evolução da obra pela população através do portal de obras públicas. 

Site da Empresa: http://www.civilcontrol.com.br 
 

  COSOL 
Código InovAtiva 11033 
Empreendedor Csaba Sulyok 
E-mail info@cosol.com.br 
Telefone (71) 99382-7744 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/cosolbrasil/ 
Informações do 
Projeto 

A COSOL é o mercado da geração distribuída de energia renovável. Muitos Brasileiros 
gostariam de usar energia solar ou eólica mas o consumidor não tem capital para o alto 
investimento inicial, não tem acesso ao telhado ou sofre de sombreamento em cidades 
verticais, não conhece marcas que possa confiar e acha o processo complicado e 
burocrático.Como solução a COSOL oferece lotes solares e quotas eólicas em usinas 
compartilhadas quais o consumidor pode alugar, gerando a energia limpa remotamente, 
sem precisar se preocupar com a manutenção ou furto dos equipamentos. O processo é 
um simples cadastro na plataforma online. Além de alugar os lotes solares, a plataforma 
COSOL também facilita a compra para autoconsumo ou como investimento financeiro 
tipo crowdfunding. A plataforma intermedia entre proprietários dos lotes solares e 
consumidores de energia alugando eles. A plataforma oferece a gerenciamento e 
administração dos créditos de energia e os valores do aluguel. 

Site da Empresa: https://www.cosol.com.br/ 
 

  EMOVE 
Código InovAtiva 12444 
Empreendedor SILVINO AMARO 
E-mail silvino@emove.eco.br 
Telefone (11) 99629-2322 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

A EMOVE é uma empresa de tecnologia determinada em criar e desenvolver soluções 
móveis para geração de Energia Solar. O segmento "solar" está em franco crescimento no 
Brasil e no mundo, que busca soluções criativas e inovadoras para geração de energia 
elétrica sustentável, em harmonia com o meio ambiente. Neste nicho de mercado ainda 
pouco explorado, buscamos um diferencial importante face às características continentais 
do nosso país e a impossibilidade física e financeira do estado em levar energia elétrica 
para os mais distantes pontos, desta forma privando milhões de brasileiros aos confortos 
e segurança proporcionados pela energia elétrica.Criamos equipamentos de fácil 
transporte, uso e instalação, sempre com múltiplas utilidades, sejam elas nas cidades, 
campo, praia, etc. Não temos concorrentes importantes neste segmento de Energia 
Móvel, apostamos na inovação e estamos saindo na frente! 

Site da Empresa: 0 



 

  Enercred 
Código InovAtiva 13552 
Empreendedor José Otávio Bustamante 
E-mail zotaviocb@gmail.com 
Telefone (35) 99152-2869 
Localização Pedralva - Minas Gerais 
Facebook http://www.facebook.com/enercred 
Informações do 
Projeto 

A Enercred é uma plataforma digital de compartilhamento de créditos de energia limpa. 
Embora hoje no Brasil já seja possível o consumidor gerar sua própria energia, muitas 
pessoas não tem acesso à sistemas de energia renovável (seja solar, eólica, biomassa ou 
micro centrais hidrelétricas) tanto por falta de recursos financeiros, quanto por falta de 
condições estruturais (não possuir terreno, seu telhado não possui boas condições para 
instalação de um sistema ou esta pessoa mora em casa ou apartamento alugados). A 
Enercred veio para solucionar este problema através de geração compartilhada. Na nossa 
plataforma, o cliente residencial se cadastra e participa de uma cooperativa de 
consumidores de energia. Com isso, ele poderá assinar um contrato de locação de um 
percentual da usina renovável e receber créditos que se transformam em desconto na sua 
conta de luz, sendo que a mensalidade é menor do que o desconto recebido! 

Site da Empresa: http://www.enercred.com.br 
 

  GoEpik 
Código InovAtiva 13978 
Empreendedor Wellington Moscon 
E-mail wellington@goepik.com.br 
Telefone (41) 91320-037 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/goepikcompany/ 
Informações do 
Projeto 

Atuamos com o conceito de indústria 4.0 que visa aumentar a produtividade da indústria 
através de digitalização de processos e utilizamos para isso tecnologias como realidade 
aumentada e manutenção preditiva utilizando sensores IoT.O problema que resolvemos 
está relacionado à baixa produtividade da industria e o grande custo envolvendo 
manutenção de equipamentos e treinamento de mão de obra.Somos pioneiros no Brasil 
no uso de realidade aumentada, tanto para aplicação em educação quanto na industria. 
Nosso produto digitaliza processos e máquinas e utiliza realidade aumentada, IoT e 
inteligência artificial, com a combinação de tecnologias guiamos visualmente o operador 
durante a execução de um processo (qualidade, manutenção etc) e nosso objetivo é 
aplicar no Brasil e no mundo a lean factory/indústria 4.0. Nosso diferencial é a experiência 
e algoritmos que estamos desenvolvendo. 

Site da Empresa: http://www.goepik.com.br 
 

  HydroBytes Technologies 
Código InovAtiva 11844 
Empreendedor Guilherme Battisti 
E-mail guilherme@hydrobytes.com.br 
Telefone (48) 99903-2291 



Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/hydrobytes/ 
Informações do 
Projeto 

Facilitamos o gerenciamento de ativos industriais de maneira personalizada e inteligente 
utilizando conceitos de internet das coisas e indústria 4.0.Atualmente a maioria das 
máquinas na indústria mundial não possuem uma interface de controle (CLP) que 
possibilite enviar os parâmetros monitorados da máquina para um sistema de 
gerenciamento web. Mesmo quando estes CLPs são munidos de webservers, é necessário 
utilizar softwares proprietários e empenhar uma equipe de TI para fazer a integração 
destes dados.A Hydrobytes oferece um ecossistema de soluções inovadoras que permite 
a conexão de máquinas, incluindo até mesmo máquinas que não possuem uma IHM ou 
sistema de controle, a um sistema de gerenciamento web de forma robusta e flexível. A 
conexão destes equipamentos é feita por um hardware commodity que roda a plataforma 
HyO: uma customização proprietária de SO Linux aliada ao software de comunicação 
proprietário HyO io. Nosso diferencial é oferecer um ecossistema isentos de licenças a 
parte da plataforma, com soluções robustas e flexíveis, permitindo a conexão com 
qualquer tipo de máquina ou equipamento, de forma acessível para atuar em pequenos e 
médios produtores. 

Site da Empresa: http://www.hydrobytes.com.br 
 

  LiteMe - Inteligência Energética 
Código InovAtiva 10840 
Empreendedor Eloi Rocha Neto 
E-mail eloi@smartiks.com 
Telefone (83) 98868-7025 
Localização Campina Grande - Paraíba 
Facebook 0 
Informações do 
Projeto 

O LiteMe é uma solução que ajuda consumidores residenciais, comerciais e industriais a 
reduzir o consumo de energia. Atualmente, quando recebemos nossas contas de energia, 
não sabemos onde está o vilão da conta, não sabemos quando consumimos mais energia, 
bem não como temos dificuldades para entender o que poderia ser feito para reduzir o 
consumo e quanto poderia ser economizado. O LiteMe resolve esse problema com um 
único sensor, que coleta informações sobre o consumo, e uma plataforma na nuvem, que 
recebe e processa os dados coletados, apresentando para o consumidor onde e quando 
está consumindo mais, e como e quanto pode ser economizado. Existem outras soluções 
semelhantes, mas ainda não estão disponíveis para vendas em massa e estão focados 
apenas em empresas pequenas e médias. O LiteMe também está focado em clientes 
industriais, o que inclui um conjunto de telas e cálculos diferenciados para tais clientes, 
além disso nosso medidor está adequado às características industriais. 

Site da Empresa: http://www.smartiks.com 
 

  Litro de Luz Brasil 
Código InovAtiva 13039 
Empreendedor Eric Aoki 
E-mail ericaoki@litrodeluz.com 
Telefone (11) 98973-4438 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/umlitrodeluzbrasil/ 



Informações do 
Projeto 

Somos uma organização não-governamental internacional operando em mais de 20 
países. Levamos luz até comunidades locais que não possuem acesso à energia elétrica ou 
que vivem sem luz em suas casas, através do uso de uma tecnologia simples, econômica e 
ecologicamente sustentável, composta por garrafas plásticas, painéis solares e lâmpadas 
de LED. Trabalhamos com iniciativas como workshops, voluntariado corporativo, ações 
específicas patrocinadas por parceiras. Tudo isso usando uma metodologia de 
Desenvolvimento Social que permite mapear comunidades, entender necessidades, 
capacitar moradores e mobilizar voluntários para as ações. 

Site da Empresa: https://www.litrodeluz.com 
 

  LZ energia 
Código InovAtiva 11331 
Empreendedor Igor Zanella 
E-mail lzenergy2016@gmail.com 
Telefone (44) 99862-1468 
Localização Maringá - Paraná 
Facebook https://www.linkedin.com/in/lz-energia-energia-8147ba139/ 
Informações do 
Projeto 

A L&Z Energia é uma empresa de tecnologia que tem como pilares o desenvolvimento 
sustentável, inovação e gestão eficiente dos recursos. A partir do desenvolvimento da 
célula de hidrogênio plug and play, a empresa promove um consumo eficiente em 
motores á combustão interna, como em caminhões, ônibus e grupos geradores, o que 
gera uma significativa economia de combustível e redução na emissão de gases poluentes 
e particulados. Garantindo segurança e se diferenciando pela suporte na instalação e 
manutenção, a empresa oferece aos seus consumidores fácil uso do produto, economia 
dos recursos financeiros e contribui para o meio ambiente. 

Site da Empresa: https://www.linkedin.com/in/lz-energia-energia-8147ba139/ 
 

  MiniTrat 
Código InovAtiva 12560 
Empreendedor Ricardo Soares de Azevedo Lima 
E-mail ri@ectas.com.br 
Telefone (11) 96452-0098 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/ECTASSANEAMENTO/?ref=br_rs 
Informações do 
Projeto 

MiniTrat é uma estação ultracompacta de tratamento de esgoto para uso unifamiliar. Visa 
atender uma demanda por soluções de tratamento de efluentes, uma vez que no Brasil 
apenas 38% da população conta com este serviço. Com custo similar a uma fossa séptica, 
que possui insuficiente capacidade de tratamento, MiniTrat pretende introduzir o 
conceito do micro-saneamento como caminho para resultados rápidos e custo-eficientes 
para a mudança deste cenário no Brasil. 

Site da Empresa: http://www.ectas.com.br 
 

  Molegolar 
Código InovAtiva 14073 
Empreendedor Saulo Suassuna Fernandes Filho 
E-mail diretoria@molegolar.com.br 



Telefone (81) 99436-0510 
Localização Recife - Pernambuco 
Facebook https://www.facebook.com/molegolar/ 
Informações do 
Projeto 

A Molegolar é empresa criadora da solução global para o primeiro e principal problema 
do mercado imobiliário: oferecer um produto estático para uma demanda dinâmica. A 
partir de uma concepção de projeto com módulos flexíveis que podem ser combinados, 
formando diversos tamanhos de unidades, proporcionamos um leque de clientes mais 
amplo, acelerando as vendas e reduzindo os riscos do empreendimento. Também é 
possível fazer o distrato parcialmente e a fácil partilha de bens em heranças e divórcios. O 
cliente também poderá aumentar ou diminuir sua residência conforme as fases de sua 
vida. 

Site da Empresa: http://www.molegolar.com.br 
 

  NextCAD Soluções Inteligentes 
Código InovAtiva 10797 
Empreendedor Tiago Zonta 
E-mail tiago@divcad.com.br 
Telefone (49) 99993-6737 
Localização Chapecó - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/divcadsolution/ 
Informações do 
Projeto 

Buscamos ocupar os espaços existente em soluções para construção a seco. A construção 
seca cresce com força no Brasil. O consumo de chapas de gesso para Drywall continua 
subindo acima dos índices de expansão da construção civil. Nos últimos três anos, cresceu 
74% (foram 70 milhões de m² somente em 2016), enquanto a construção expandiu 20%. 
Este modelo de construção seca possibilita uma redução de custo de 30% e 80% no 
tempo de execução da obra (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DRYWALL, 2015). Neste 
cenário, o desafio é melhorar a elaboração dos projetos e orçamentos a partir de nossas 
soluções, com base no projeto da obra, possibilitamos a extração de informações 
necessárias para projetar e calcular o orçamento final, além de manter a padronização 
exigida pelos manuais dos fornecedores focamos na agilidade e transparência de entrega 
ao consumidor. 

Site da Empresa: http://www.divcad.com.br 
 

  OFFSITE BRASIL 
Código InovAtiva 10527 
Empreendedor Eduardo Werneck Senger 
E-mail eduardowsenger@hotmail.com 
Telefone (41) 99207-9821 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/offsitebrasil/ 
Informações do 
Projeto 

Inserida no setor da construção civil, a Offsite Brasil oferece uma solução de banheiros 
prontos para habitações populares, isto é, banheiros manufaturados em escala industrial 
para posterior instalação nas residências. Cada unidade é executada com as mesmas 
características do banheiro final da obra (estrutura e acabamentos), mas com controle 
rígido de processos, mão de obra especializada e linha de produção especificamente 
planejada para atingir maior eficiência e eficácia. Com a transferência deste serviço do 
canteiro para a indústria, obtêm-se vantagens como: redução do tempo de obra; redução 



do custo global do empreendimento; acréscimo de qualidade; redução dos impactos 
ambientais (desperdícios e emissões); canteiro limpo; facilidade na gestão do canteiro de 
obras. A Offsite Brasil é a primeira empresa paranaense do ramo e pioneira nacional no 
mercado popular. Além destas diferenciações, a empresa traz um conceito inovador de 
piso “slim” e estrutura enxuta, conferindo redução da sobrecarga estrutural e 
adaptabilidade aos projetos convencionais. 

Site da Empresa: https://www.offsitebrasil.com.br/ 
 

  PaintCase 
Código InovAtiva 11091 
Empreendedor Jonas Freitas Kuhlkamp 
E-mail jonas@paintcase.com.br 
Telefone (48) 99607-4969 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/Estojo.PaintCase/ 
Informações do 
Projeto 

O estojo de pintura PaintCase oferece ganho de produtividade e praticidade ao pintor, 
eliminando a necessidade de limpeza dos rolos e pincéis de pintura. O pintor a cada 
intervalo de pintura precisa lavar suas ferramentas, caso não o faça ele corre risco de 
perder seu rolo ou pincel de pintura devido ao endurecimento das cerdas/espuma com a 
secagem da tinta. Além disso, ele desperdiça tempo, água e tinta executando esse 
processo rotineiro.O estojo de pintura PaintCase elimina a necessidade de limpeza dos 
rolos e pincéis de pintura. Dentro do nosso estojo a tinta/massa corrida/massa acrílica 
permanece fresca durante semanas. https://youtu.be/oIgjMoGCntw 

Site da Empresa: http://paintcase.com.br/ 
 

  PrintGreen3D 
Código InovAtiva 12098 
Empreendedor William Lima 
E-mail contato@printgreen3d.com.br 
Telefone (11) 98851-2598 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/printgreen3d/ 
Informações do 
Projeto 

A PrintGreen3D é uma startup que desenvolve e pretende comercializar filamentos 
sustentáveis, utilizamos como matéria prima plástico reciclado. A PrintGreen3D visa 
oferecer produto com preço mais acessível e de qualidade igual ou superior ao do 
filamento feito a partir de matéria prima “virgem” encontrado no mercado, com isso 
incentivando o consumo de plástico reciclado e a popularização da tecnologia 3D. Nosso 
diferencial é o investimento em tecnologia e pesquisa para combinação de polímeros 
reciclados, parcerias com instituições de pesquisa e empresas na área de polímeros, 
melhorando a qualidade da matéria prima reciclada..Em resumo queremos resolver (i) 
ajudar a diminuir a quantidade de lixo plástico; (ii) aumentar a quantidade do uso de 
plástico reciclado; (iii) tornar mais acessível a tecnologia de impressão 3d; (iv) ótima 
qualidade do filamento, (v) popularizar o consumo de produtos sustentáveis; (vi) 
agregação de valor ao produto final. 

Site da Empresa: https://www.printgreen3d.com.br/ 
 



  PROGRAMA DOCE LAR 
Código InovAtiva 11313 
Empreendedor Régis Chrystian Silva 
E-mail contato@projeto-a.com 
Telefone (47) 99755-4909 
Localização Navegantes - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/programadocelar/?fref=ts 
Informações do 
Projeto 

Somos o PROGRAMA DOCE LAR, uma empresa social que por meio do capitalismo, sim o 
capitalismo, transformamos vidas através de serviços de melhorias habitacionais, 
reformas, ampliações e pequenas construções de baixa complexidade. O Brasil possui um 
deficit de precariedade habitacional na ordem de 40 milhões de moradias e para 
contribuir com a cura dessa dor o PROGRAMA DOCE LAR desenvolveu um sistema 
informatizado e operacional de franquias para prestação de serviços capaz de empoderar 
e fornecer para seus clientes soluções completas desde projeto, orçamento, materiais de 
construção a preço de atacado, mão de obra qualificada, acompanhamento técnico e o 
financiamento completo da obra em até 48 vezes de forma descomplicada. O PROGRAMA 
DOCE LAR foi capaz de organizar um segmento econômico da sociedade que sempre foi 
sinônimo de informalidade (pedreiros e serventes), tornando essa mão de obra formal e 
regionalizando a oferta de trabalho com a demanda de melhorias habitacionais. 

Site da Empresa: https://www.programadocelar.com/ 
 

  Safe Trace S/A 
Código InovAtiva 13087 
Empreendedor Vasco Varanda Picchi 
E-mail vasco@safetrace.com.br 
Telefone (35) 98431-0709 
Localização Jundiaí - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/SafeTrace/ 
Informações do 
Projeto 

A Safe Trace é uma empresa dedicada à rastreabilidade, gestão de fornecedores e 
monitoramento da qualidade de alimentos. Seu principal produto atualmente consiste em 
uma Plataforma colaborativa (SaaS) para informações de Responsabilidade 
Socioambiental, rastreabilidade e monitoramento de qualidade. Essa plataforma é 
utilizada hoje pelos 3 maiores varejistas de alimentos, seja para produtos de marcas 
exclusivas, seja para mitigação de riscos e coordenação da cadeia de fornecimento. A 
maior atividade no momento se refere à cadeia de carne bovina, devido aos riscos 
socioambientais envolvidos. 

Site da Empresa: http://www.safetrace.com.br 
 

  Senset by PackID 
Código InovAtiva 10563 
Empreendedor Caroline Dallacorte 
E-mail caroline@packid.com.br 
Telefone (49) 98804-0179 
Localização Chapecó - Santa Catarina 
Facebook http://facebook.com/packidsolucoes 
Informações do A solução Senset da PackID tem como objetivo auxiliar empresas de produtos perecíveis a 



Projeto assegurarem a qualidade de suas mercadorias através de um monitoramento de 
temperatura online prático e confiável. O controle do processo em toda a cadeia de 
distribuição é essencial para garantir a qualidade e eficácia dos produtos, assegurando a 
saúde dos consumidores ou pacientes, porém, isto nem sempre é garantido. Podemos 
citar como exemplo, os desafios encontrados na fiscalização, conforme mostrou a 
operação Carne Fraca, que questiona a rigidez neste processos em determinadas 
situações. Assim, a solução da PackID pretende contribuir no controle rigoroso de 
parâmetros de qualidade, como temperatura, para que todo o histórico da informação 
seja armazenado e possa ser acessado com segurança e sem manipulação dos dados. 
Diferencia-se do que hoje existe no mercado principalmente por permitir esta avaliação 
em tempo real e com alertas, apresentando total confiança nos resultados . 

Site da Empresa: http://www.packid.com.br 
 

  TAD SUB 1GB 
Código InovAtiva 11820 
Empreendedor Rubens Carlos Cortes 
E-mail projetos@zaruc.com.br 
Telefone (27) 99949-2019 
Localização Serra - Espírito Santo 
Facebook https://www.facebook.com/zaruc.com.br/ 
Informações do 
Projeto 

A Zaruc atua nacionalmente na automatização dos processos convencionais de leitura e 
faturamento dos setores elétricos para isto o produto ofertado concentra-se seus 
esforços desde a captação dos dados dos medidores eletrônicos até sua transmissão 
informações com vista eliminar erros ao formato convencional de faturamento 
garantindo maior efetividade e o aumento de receita das concessionárias. Atualmente o 
mercado conta com as mais variadas tecnologias no entanto nos diferenciamos dos 
demais no fato de oferecer equipamentos com baixo custo flexíveis e com longo alcance, 
o que economicamente viabiliza sua utilização nos consumidores massivos denominado 
Grupo B.Os equipamentos de leitura no fato de serem flexíveis aos diversos 
equipamentos de medição,não requerendo configurações prévias para entrarem em 
funcionamento e ainda sem necessidade de substituição do equipamentos de 
medição.Por fim,cita-se ainda o recurso de controle e acionamento remoto de 
fornecimento nas unidades telemedidas. 

Site da Empresa: http://www.zaruc.com.br 
 

  Woca 
Código InovAtiva 13252 
Empreendedor Ramon Villar Monte Palma Pantoja 
E-mail ramon.villar@ocalev.com 
Telefone (91) 98394-7199 
Localização Ananindeua - Pará 
Facebook https://facebook.com/Ocalev 
Informações do 
Projeto 

A Ocalev desenvolveu um aplicativo CAD online chamado Woca, que contém uma 
inteligência artificial que auxilia o usuário a elaborar um projeto elétrico residencial 
completo em questão de minutos. Nossa missão é melhorar o padrão de qualidade das 
instalações elétricas residenciais brasileiras, que é comprovadamente precária. O modelo 
de negócios principal será baseado na venda de planos de assinatura do software. O 



grande diferencial do Woca é o seu sistema especialista, que automatiza quase todo o 
processo de elaboração de projetos , permitindo que tanto profissionais como leigos 
possam utilizá-lo para criação de projetos elétricos normatizados em questão de minutos. 
Esta característica não é oferecida por nenhum produto conhecido no mercado, e por 
esse motivo acreditamos poder atingir um público maior que os softwares concorrentes. 

Site da Empresa: http://woca.ocalev.com.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA 7 
 

InovAtiva de Impacto 



  .Connecting Food 
Código InovAtiva 13364 
Empreendedor Alcione Pereira Silva 
E-mail alcione.silva@gmail.com 
Telefone (11) 98044-5559 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook  
Informações do 
Projeto 

A Connecting Food é uma plataforma colaborativa para conectar negócios que possuem 
excedentes de estoques de alimentos a entidades assistenciais (ONGs), por meio de 
doação ou transações de venda. O Brasil descarta 26 milhões de ton de alimentos todos 
os anos (Akatu) e, somente em 2015, o varejo brasileiro descartou R$2.4 Bilhões em 
alimentos vencidos (ABRAS). Desse modo, torna-se claro que o problema não é a oferta 
de alimentos, e sim restrições ao seu acesso. Por outro lado, dados do IBGE (2013) 
apontam que 52 milhões dos brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, 
sendo 36% crianças e adolescentes de até 17 anos. Parte deste público é atendido por 
entidades assistenciais, onde 70% necessitam de apoio de doadores ou fontes 
alternativas para aquisição de alimentos para suprir sua oferta aos atendidos (Mesa 
Brasil). A solução considera uma abordagem sistêmica, unindo ferramentas tecnológicas, 
otimização dos recursos existentes e expansão em redes colaborativas. 

Site da Empresa: http://connectingfood.com 
 

  .Cuida Mais 
Código InovAtiva 12108 
Empreendedor José Carlos de Rezende Pereira 
E-mail contato@cuidamais.com.br 
Telefone (21) 98480-8610 
Localização Niterói - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/cartaocuidamais 
Informações do 
Projeto 

A Cuida Mais é um marketplace que une a oferta de profissionais de saúde com a 
demanda por atendimento médico ambulatorial a preços acessíveis (assinatura de apenas 
R$ 10/mês). Segundo a ANS, somente 22% da população brasileira possui plano de saúde. 
O restante da população sofre com infinitas filas de espera no sistema público de saúde. 
Com a Cuida Mais, é possível escolher o profissional de saúde de sua preferência e ser 
acompanhado por ele no seu próprio consultório por um preço acessível. Também, 
poderá realizar os exames complementares em clínica particulares também por valores 
acessíveis. Nossos principais diferenciais são: modelo de negócios escalável e baseado em 
receitas recorrentes, maior variedade de locais de atendimento e especialidades, em 
relação às clínicas populares, possibilidade dos pacientes escolherem diretamente os 
profissionais de sua preferência e sistema de pagamento ao profissional e à empresa de 
saúde simplificado, sem intermediação da Cuida Mais. 

Site da Empresa: http://www.cuidamais.com.br/ 
 

  .Enercred 
Código InovAtiva 13552 
Empreendedor José Otávio Bustamante 
E-mail zotaviocb@gmail.com 
Telefone (35) 99152-2869 



Localização Pedralva - Minas Gerais 
Facebook http://www.facebook.com/enercred 
Informações do 
Projeto 

A Enercred oferece assinatura de energia limpa, mais barata e sustentável por meio de 
tecnologia. Embora hoje no Brasil já é possível que o consumidor gere sua própria 
energia, muitas pessoas não tem acesso à sistemas de energia renovável (seja solar, 
eólica, biomassa ou micro centrais hidrelétricas) tanto por falta de recursos financeiros, 
quanto por falta de condições estruturais (não possuir terreno, seu telhado não possui 
boas condições para instalação de um sistema ou esta pessoa mora em casa ou 
apartamento alugados). A Enercred veio para solucionar este problema através de 
geração compartilhada. Na nossa plataforma, o cliente se cadastra e efetua a assinatura 
do contrato totalmente online. Assim, ele começa a receber créditos na forma de 
desconto na sua conta de luz da concessionária local, mas a mensalidade que ele paga é 
menor do que o desconto que recebe, 10 a 15%! Então já no primeiro mês nosso cliente 
economiza e ajuda o meio ambiente! 

Site da Empresa: http://www.enercred.com.br 
 

  .FARMÁCIA DO BEM 
Código InovAtiva 10650 
Empreendedor Luciana Oliveira 
E-mail farmaciadobem@gmail.com 
Telefone (31) 99158-9472 
Localização Sete Lagoas - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/farmaciadobemsl 
Informações do 
Projeto 

Somos uma Startup de impacto social e ambiental. Coletamos medicamentos em 
desuso(dentro do prazo de validade) e os doamos para a população, aliando tecnologia. 
Paralelamente encaminhamos os medicamentos vencidos para o descarte correto . Os 
principais problemas são:1) Desperdício de medicamentos: Para se ter uma ideia,os 
governos Federal, Estaduais e Municipais desperdiçam anualmente cerca de 1 Bilhão de 
reais com medicamentos. Essa estimativa é do Conselho Federal de Farmácia , que calcula 
que ,em média, 20% dos medicamentos comprados no varejo pelo Poder Público e pelos 
hospitais privados são desperdiçados por ano. 2) Falta de medicamentos: 
Atualmente, apenas  7% dos medicamentos que deveriam estar disponíveis à população, 
são encontrados no SUS. 3) Descarte incorreto dos medicamentos: Aproximadamente 
70% da população brasileira joga seus medicamentos no lixo comum. Um quilo de 
medicamento no lixo comum pode poluir cerca de 450 mil litros de água.Não temos 
concorrentes diretos.Atualmente somos a solução para a gestão de medicamentos para o 
poder público, gerando economia para os cofres públicos na aquisição de medicamentos 
pelo município e diminuindo os gastos com ações judiciais destinadas a compras de 
medicamentos 

Site da Empresa: http://www.farmaciadobem.com.br 
 

  .Incentiv 
Código InovAtiva 13490 
Empreendedor Douglas Lopes Nicolau 
E-mail douglas@sintonizenacultura.com.br 
Telefone (14) 99784-0620 
Localização São José do Rio Preto - São Paulo 



Facebook https://www.facebook.com/incentiv.me/  www.facebook.com/sintonizenacultura 
Informações do 
Projeto 

Viabilizamos projetos que geram benefícios sociais, econômicos e corporativos. 
Ferramenta que permite que pessoas e empresas escolham onde querem investir parte 
de seus impostos através de incentivos fiscais. LIBERDADE DE ESCOLHA e CUSTO ZERO. 
Dos projetos aprovados em leis de incentivo, mais de 50% não são realizados por falta de 
verba. Menos de 0,3% das pessoas físicas fazem a doação e aproximadamente 80% das 
empresas não têm conhecimento das leis de incentivo fiscal. A falta de informação, de 
estímulo e de praticidade são os principais fatores que contribuem para esses resultados. 
A plataforma irá otimizar o ecossistema, gerando eficiência para todos os envolvidos. A 
Incentiv possui uma característica pioneira, que a diferencia de qualquer plataforma de 
financiamento coletivo ou rede social existente no mercado. Permitimos a doação com 
custo zero e retorno positivo para o doador, alem de gerar grande impacto positivo 
potencializando os resultados de instituições filantrópicas. 

Site da Empresa: 0 
 

  .Inclusão que acontece! 
Código InovAtiva 10666 
Empreendedor Neandro Perini 
E-mail neandro@pcdemfoco.com.br 
Telefone (48) 98406-2867 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/pcdemfoco/?fref=ts 
Informações do 
Projeto 

- Conectamos profissionais com deficiência a organizações que necessitam contratar;- As 
empresas acima de 100 funcionários não conseguem cumprir a lei de cotas para 
deficientes, que corresponde de 2% a 5% do quadro embora Profissionais com deficiência 
encontram dificuldades em recolocar-se no mercado de trabalho.- Nossa plataforma atrai 
candidatos com deficiência por sua acessibilidade, proximidade com os candidatos e por 
possuir vagas direcionadas somente para este público, nosso facilitador identifica os 
talentos e direciona para as empresas parceiras. Nossa área comercial prospecta e 
identifica empresas potenciais visando estabelecer parcerias voltadas a inclusão desses 
profissionais.  

Site da Empresa: http://www.pcdemfoco.com.br/ 
 

  .Litro de Luz Brasil 
Código InovAtiva 13039 
Empreendedor Eric Aoki 
E-mail ericaoki@litrodeluz.com 
Telefone (11) 98973-4438 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/umlitrodeluzbrasil/ 
Informações do 
Projeto 

Somos uma organização não-governamental internacional operando em mais de 20 
países. Levamos luz até comunidades locais que não possuem acesso à energia elétrica ou 
que vivem sem luz em suas casas, através do uso de uma tecnologia simples, econômica e 
ecologicamente sustentável, composta por garrafas plásticas, painéis solares e lâmpadas 
de LED. Trabalhamos com iniciativas como workshops, voluntariado corporativo, ações 
específicas patrocinadas por parceiras. Tudo isso usando uma metodologia de 
Desenvolvimento Social que permite mapear comunidades, entender necessidades, 



capacitar moradores e mobilizar voluntários para as ações. 

Site da Empresa: https://www.litrodeluz.com 
 

  .Ludkids 
Código InovAtiva 10860 
Empreendedor Valéria Saraiva 
E-mail valeriaromanotav@gmail.com 
Telefone (92) 99216-1160 
Localização Manaus - Amazonas 
Facebook https://www.facebook.com/ludkidsapp 
Informações do 
Projeto 

A  Ludkids garante qualidade de jogos, tanto em diversão quanto em auxilio de 
aprendizagem para crianças com necessidades especiais, nosso público inicial são crianças 
com síndrome de down, na qual existe mais de 4 milhões de pessoas no mundo com tal 
síndrome. Como a principal dificuldade para um síndrome de down é a fala, a Ludkids 
propões alem de 3 jogos para a educação, um jogo exclusivo desenvolvido junto com uma 
fonoaudióloga onde a criança pode praticar a dicção com o tablet.  Os 
pais/mães/responsáveis pela criança são os principais responsáveis pelo aprendizado da 
criança e também nossos principais clientes. Nosso segundo cliente são médicos e 
pedagogos que auxiliam crianças com síndrome de down,  a ludkids irá permitir que seja 
enviado dados para os médicos/pais  sobre o progresso da criança no jogo. 

Site da Empresa: https://www.ludkids.com 
 

  .MiniTrat 
Código InovAtiva 12560 
Empreendedor Ricardo Soares de Azevedo Lima 
E-mail ri@ectas.com.br 
Telefone (11) 96452-0098 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/ECTASSANEAMENTO/?ref=br_rs 
Informações do 
Projeto 

MiniTrat é uma estação ultracompacta de tratamento de esgoto para uso unifamiliar. Visa 
atender uma demanda por soluções de tratamento de efluentes, uma vez que no Brasil 
apenas 38% da população conta com este serviço. Com custo similar a uma fossa séptica, 
que possui insuficiente capacidade de tratamento, MiniTrat pretende introduzir o 
conceito do micro-saneamento como caminho para resultados rápidos e custo-eficientes 
para a mudança deste cenário no Brasil. 

Site da Empresa: http://www.ectas.com.br 
 

  .Nucleário  
Código InovAtiva 12181 
Empreendedor Bruno Pagnoncelli 
E-mail brunorutman@gmail.com 
Telefone (21) 98855-2468 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/nucleario/ 
Informações do O Nucleário é um sistema de produtos inovador que aumenta a eficiência de plantios 



Projeto florestais em larga escala. Com o aquecimento global e crise hídrica em vigor, a demanda 
por projetos recuperação de áreas degradadas é gigantesca. Atualmente os 
reflorestamentos são executados da maneira tradicional, onde apresentam longa duração 
e diversos gargalos que geram ineficiência aos projetos. A utilização do Nucleário em 
campo beneficia o cliente reduzindo os custos com mão de obra, irrigação, transporte, 
fertilizantes e inseticidas. Seu design inovador prevê o acúmulo de água da chuva, 
sombreamento inicial, barreira física contra formigas cortadeiras e coroamento contra 
mato competição. 

Site da Empresa: http://www.nucleario.com/ 
 

  .Pernas pra que te quero. 
Código InovAtiva 10534 
Empreendedor Rebeca Paciornik Kuperstein 
E-mail contato@pernaspraquetequero.org 
Telefone (41) 99856-2773 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/CorridaPernasPraQueTeQuero 
Informações do 
Projeto 

O Pernas, pra que te quero desenvolve um dispositivo portátil que se adapta a uma 
cadeira de rodas para manter a estabilidade, resultando em liberdade de ir e vir no meio 
urbano e transformando cadeiras de atividade de vida diária em cadeiras de rodas para 
corrida. Promovemos um evento que inclui crianças e adultos em cadeiras de rodas nas 
corridas de rua através de corredores voluntários, com segurança = ) . Realizamos 
transformação social . 

Site da Empresa: http://pernaspraquetequero.org/ 
 

  .Pickcells 
Código InovAtiva 11255 
Empreendedor Paulo Melo 
E-mail paulo@indk.me 
Telefone (81) 99764-8605 
Localização Recife - Pernambuco 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

A Pickcells teve origem na tese de Mestrado do nosso cientista, André Caetano, que foi 
validada junto à Fiocruz (inclusive ganhando um prêmio internacional). Nossa primeira 
solução identifica de forma precisa, rápida e com baixo custo, ovos de schistosoma e geo-
helmintos, reduzindo a demora na entrega dos exames, erros de interpretações e custo 
de armazenamento de lâminas. Através de um device e de um software que usa visão 
computacional, inteligência artificial e redes neurais, conseguimos identificar, marcar e 
quantificar - com precisão, rapidez e baixo custo - coisas que estão sendo procuradas por 
profissionais que atuam em laboratórios de análises (clínicas, patológicas, imagens, etc).A 
técnica que utilizamos é replicável para várias áreas como saúde humana, animal, 
agricultura, etc.Atualmente estamos concluindo os testes finais (Agosto/2017), no 
Laboratório Central de Pernambuco (LACEN-PE), com o uso de um novo device. 
Pretendemos iniciar a venda do serviço (saas), a partir do segundo semestre de 2017. 

Site da Empresa: http://www.pickcells.com.br 
 



  .PrintGreen3D 
Código InovAtiva 12098 
Empreendedor William Lima 
E-mail contato@printgreen3d.com.br 
Telefone (11) 98851-2598 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/printgreen3d/ 
Informações do 
Projeto 

A PrintGreen3D é uma startup que desenvolve e pretende comercializar filamentos 
sustentáveis, utilizamos como matéria prima plástico reciclado. A PrintGreen3D visa 
oferecer produto com preço mais acessível e de qualidade igual ou superior ao do 
filamento feito a partir de matéria prima “virgem” encontrado no mercado, com isso 
incentivando o consumo de plástico reciclado e a popularização da tecnologia 3D. Nosso 
diferencial é o investimento em tecnologia e pesquisa para combinação de polímeros 
reciclados, parcerias com instituições de pesquisa e empresas na área de polímeros, 
melhorando a qualidade da matéria prima reciclada..Em resumo queremos resolver (i) 
ajudar a diminuir a quantidade de lixo plástico; (ii) aumentar a quantidade do uso de 
plástico reciclado; (iii) tornar mais acessível a tecnologia de impressão 3d; (iv) ótima 
qualidade do filamento, (v) popularizar o consumo de produtos sustentáveis; (vi) 
agregação de valor ao produto final. 

Site da Empresa: https://www.printgreen3d.com.br/ 
 

  .PROGRAMA DOCE LAR 
Código InovAtiva 11313 
Empreendedor Régis Chrystian Silva 
E-mail contato@projeto-a.com 
Telefone (47) 99755-4909 
Localização Navegantes - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/programadocelar/?fref=ts 
Informações do 
Projeto 

Somos o PROGRAMA DOCE LAR, uma empresa social que por meio do capitalismo, sim o 
capitalismo, transformamos vidas através de serviços de melhorias habitacionais, 
reformas, ampliações e pequenas construções de baixa complexidade. O Brasil possui um 
deficit de precariedade habitacional na ordem de 40 milhões de moradias e para 
contribuir com a cura dessa dor o PROGRAMA DOCE LAR desenvolveu um sistema 
informatizado e operacional de franquias para prestação de serviços capaz de empoderar 
e  fornecer para seus clientes soluções completas desde projeto, orçamento, materiais de 
construção a preço de atacado, mão de obra qualificada, acompanhamento técnico e o 
financiamento completo da obra em até 48 vezes de forma descomplicada. O PROGRAMA 
DOCE LAR foi capaz de organizar um segmento econômico da sociedade que sempre foi 
sinônimo de informalidade (pedreiros e serventes), tornando essa mão de obra formal e 
regionalizando a oferta de trabalho com a demanda de melhorias habitacionais. 

Site da Empresa: https://www.programadocelar.com/ 
 

 

 

 



  .Ubaia cestas de saúde 
Código InovAtiva 14084 
Empreendedor Guaíra Índia Flor da Rocha 
E-mail guaira@farolconteudo.com.br 
Telefone (61) 99986-8571 
Localização Brasília - Distrito Federal 
Facebook https://www.facebook.com/UbaiaCestasdeSaude/ 
Informações do 
Projeto 

A Ubaia é uma startup social que defende o consumo consciente de alimentos orgânicos. 
Acreditamos que a saúde começa na mesa. Por isso, trabalhamos em parceria com 
profissionais de saúde e produtores rurais para provar que os orgânicos melhoram o 
funcionamento do nosso organismo, previnem doenças e ainda ajudam a cuidar do meio 
ambiente. Nas gôndolas de supermercados, os preços dos orgânicos são abusivos. 
Comprando-os diretamente do produtor rural, podemos adquirir uma maior variedade de 
orgânicos, com mais frequência, e ainda ajudamos a melhorar a renda do pequeno 
produtor rural.Para nos diferenciar da concorrência, estamos desenvolvendo um 
aplicativo que — além de conectar o consumidor ao pequeno produtor rural — ajuda a 
prevenir o desperdício desses alimentos. Vamos ensinar os consumidores a guardar 
corretamente cada produto, para que ele não estrague. Hoje o Brasil é um dos dez países 
que mais desperdiça comida do mundo. São 41 mil toneladas de alimentos jogados no lixo 
por ano  

Site da Empresa: http://portalubaia.com.br/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


