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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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  99labs 
Código InovAtiva 15980 
Empreendedor Pedro Shioga 
E-mail pedro.shioga@99labs.net 
Telefone (48) 99941-4384 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/rede99labs/ 
Informações do 
Projeto 

A 99labs ajuda empresas a se conectarem com laboratórios qualificados, para inovar 
tecnologicamente com custo de P&D competitivo. Universidade e indústria brasileiras 
têm dificuldade de se conectarem. De um lado, os professores têm dificuldade em 
prospectar projetos, pois não possuem expertise em marketing e vendas. De outro, as 
empresas desconhecem que realizar P&D junto a ICTs é uma forma competitiva de inovar 
em termos de custo. A 99labs ajuda universidades e empresas a estabelecerem e 
desenvolverem parcerias de sucesso para estimular a inovação tecnológica da indústria 
brasileira. Prospectamos ativamente novas parcerias universidade-indústria e oferecemos 
suporte em gestão para o desenvolvimento de relações de confiança, que resultam em 
parcerias duradouras e de sucesso. Diferentemente de outras plataformas de desafios e 
soluções tecnológicas, nós realizamos o trabalho ativamente entrando em contato com os 
grupos de pesquisa e as empresas. 

Site da Empresa: https://www.99labs.com.br 
 

  AbsamBOX 
Código InovAtiva 14296 
Empreendedor Reinaldo Silva Mascarenhas Junior 
E-mail atendimento@absamhost.com.br 
Telefone (75) 99200-1692 
Localização Feira de Santana - Bahia 
Facebook http://facebook.com/absamhost 
Informações do 
Projeto 

A partir dos anos 2000, milhares de empresas de Hospedagem de Sites foram criadas. 
Essas pequenas empresas hospedam pelo menos 80% de todos os sites do mundo, e elas 
estão morrendo dia após dia devido a migração em massa para servidores em nuvem. 
Nosso negócio é fornecer tecnologia de nuvem para empresas de hospedagem de site, 
dessa forma essas empresas não precisam investir em infraestrutura e desenvolvimento 
da tecnologia de nuvem para se manterem no mercado e poder competir com outros 
players como Digital Ocean, Linode, etc. 

Site da Empresa: https://www.absambox.com.br 
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  Amezze 
Código InovAtiva 15942 
Empreendedor Alberto Silveira Carilo 
E-mail albertos.carilo@gmail.com 
Telefone (19) 3656-6458 
Localização Alfenas - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/amezze/ 
Informações do 
Projeto 

O Amezze é um sistema SaaS, com foco no setor de Beleza e Bem-estar. O Brasil é o 3º 
maior mercado de beleza do mundo, movimenta R$38 bi ao ano com 600mil salões e 4 
milhões de profissionais. Todos os dias, os profissionais de beleza sofrem com o excesso 
de mensagens (Whatsapp) e telefonemas, interrompendo frequentemente serviços, 
esquecendo ou demorando para responder clientes, além de sofrer com a sua gestão 
financeira e administração, que é inexistente ou toda feita no papel. Profissional divulga 
seu link de agendamento em qualquer meio ou envia a quem pedir horário e aceita 
agendamentos em 1 clique. Cliente agenda em 3 cliques (não precisa nem baixar App), 
não fica refém de horário comercial e nem espera horas por resposta. O diferencial é o 
foco no profissional: Business Intelligence com Inteligência Artificial usando dados do 
estabelecimento para mostrar sugestões baseadas em indicadores, para maximizar a 
rentabilidade com mudanças em posicionamento e estratégias. 

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

  Aurea Robotics 
Código InovAtiva 15875 
Empreendedor Renata Fernandes de Pinho 
E-mail renata@aurearobotics.com 
Telefone (21) 99119-8170 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook - 
Informações do 
Projeto 

A Aurea Robotics desafia o modelo convencional de trabalho com uma abordagem 
inteligente, flexível e econômica (modelo SaaS). Automatizamos processos acreditando 
que pessoas pensam, robôs fazem. Na visão de recursos humanos, liberamos tempo das 
pessoas para tarefas mais prazerosas, menos repetitivas e operacionais. Enquanto que na 
visão corporativa, otimizamos os custos operacionais do negócio, resolvemos problemas 
ligados à escalabilidade e produtividade e reduzimos a margem de erro na execução dos 
processos. Nossos robôs se adequam aos sistemas já existentes, integram plataformas, 
otimizam custos, geram escala, aumentam produtividade e não erram em seus processos. 

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

 

 

 

 

 



 
6 

  Brapi.com 
Código InovAtiva 15111 
Empreendedor Jean Frank Nunes Silva 
E-mail jean@brapi.com 
Telefone (31) 98477-7600 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/brapicom 
Informações do 
Projeto 

Os departamentos de marketing de empresas do varejo tem dificuldades e problemas ao 
tentar obter imagens de todos os produtos que comercializam (comumente acima de 
10.000 itens, de mais de 500 fornecedores diferentes). Não só obter, mas saber se estão 
atualizadas, armazenar e organizar estas imagens para usar em suas ações, compartilhar 
com agências, produtoras e outros. Enfim, gerenciar de forma concisa imagens de 
produtos de todas essas origens e formatos, alguns até, desconhecidos. 
Nós, do Brapi, disponibilizamos uma plataforma web para manter, gerir, encontrar e 
compartilhar imagens de produtos da empresa (Brapi Workspace), que trabalha em 
conexão com outro módulo onde nós organizamos e fornecemos as imagens de produtos 
dos fabricantes (Brapi Engine) e também oferecemos serviços específicos para inclusão de 
imagens do varejo na plataforma, fotografia e mesmo tratamento de imagens em 
produtos (Brapi Services). 
Somos focados nisso! Já temos mais de 15.000 imagens catalogadas. 
 

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

 

  CyberSecurity++ 
Código InovAtiva 14334 
Empreendedor Wagner Aparecido Monteverde 
E-mail wagner.ap.monteverde@gmail.com 
Telefone (44) 99953-9690 
Localização Campo Mourão - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/CyberSecPlus/ 
Informações do 
Projeto 

A  CyberSecurity++  é uma Startup que procura antecipar incidentes de segurança 
computacionais  e vulnerabilidades por meio da análise de informações públicas 
disponíveis na internet, tais como redes sociais, salas de bate papo,  blogs especializados, 
bem como qualquer fonte de dados não estruturados encontrados na Web.   Nossa 
Startup por sua vez, busca antecipar ao máximo o incidente ou reportar o mesmo o mais 
rápido possível para o cliente. Nosso principal produto é o sistema Hórus que utiliza 
técnicas de processamento de linguagem natural e aprendizagem de máquina para emitir 
alertas de segurança  (quase em tempo real).  Utilizando o conceito de sistema de alertas 
antecipados, o captura filtra e analisa grande quantidade de informações, poupando 
tempo de vários analistas ao examinar tais fontes.  A principal diferença do sistema Hórus  
é que o mesmo efetua processamento de linguagem natural para o português 
identificando entidades, como pessoas, empresas e software e suas falhas. 

Site da Empresa: http://cybersecurityplus.com.br/ 
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  Evalab 
Código InovAtiva 14652 
Empreendedor Vinicius Galindo de Mello 
E-mail Vinicius.g.mello@hotmail.com 
Telefone (44) 3293-6746 
Localização Maringá - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/evalabgroup/ 
Informações do 
Projeto 

A EvaLab é um sistema que tem a capacidade de alinhar a proposta da aceleradora com as 
necessidades da startup . Ao mensurar e exibir as áreas de desenvolvimento de uma 
startup durante o processo de aceleração, atuando como um filtro e um registro para o 
programa. Racionalizando o processo com análises quantitativas, registro de avaliações, 
compilação dos feedback, contraposição de diferentes perspectivas e estratégias, para 
gerar informações sobre o impacto e a eficiência gerados pelo programa nas startups. No 
Brasil, existem mais de 200 modelos de aceleração (públicos: Inovativa; privados: Hotmilk; 
e corporativos: Renault), eles aceleram mais de 1500 projetos/startups, movimentando 
cerca de 50 milhões de reais em investimentos. Deste modo, a EvaLab tem o objetivo de 
atuar nos principais programas de aceleração, inicialmente buscaremos atuar nas regiões 
Sudeste e Sul, com serviços do software para se utilizarem durante programas de 
aceleração na seleção e na evolução da startup . 

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

 

 

  Evertech 
Código InovAtiva 16404 
Empreendedor Henrique Vila Real Pereira 
E-mail hvilareal@gmail.com 
Telefone (31) 3166-6190 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/evertechBR/ 
Informações do 
Projeto 

A Evertech é um marketplace de softwares SaaS onde MPEs encontram os softwares 
ideais para seu negócio. Ao invés de pesquisar páginas de diversos fornecedores, fazer 
inúmeros trials e assistir várias demos de produtos, o pequeno empresário pode utilizar 
as ferramentas gratuitas da Evertech fazer a escolha do software mais adequado à sua 
realidade, economizando tempo e dinheiro nesta contratação. Através de comparação de 
funcionalidades, preço, perfil de clientes, análise de especialistas e de usuários reais dos 
softwares, fornecemos um panorama e recomendações de software para uma tomada de 
decisão mais segura e embasada. 

Site da Empresa: https://evertech.com.br 
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  G4D (graphics for decision) 
Código InovAtiva 15831 
Empreendedor Roberta Timboni Kuzolitz 
E-mail roberta@palmsoft.com.br 
Telefone (48) 3024-4759 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/graphics4decision/?ref=bookmarks 
Informações do 
Projeto 

O G4D simplifica o processo de análise de grandes volumes de dados, possibilitando que 
empresas pequenas que não possuem especialistas em Data Science possam realizar 
análises sobre seus dados e cruzando-os com dados oriundos das mais diversas fontes. E 
com isso possuam embasamento para tomada de suas decisões estratégicas. Atuamos 
com Big Data e Inteligência artificial para segmentos como Franquias, Educacional, Saúde 
e Imobiliário. Para Franquias estamos como SaaS, para os outros ainda como consultorias. 
Trabalhamos com os dados da própria empresa e dados do mercado, trazendo Big Data e 
Inteligência Artificial para o dia-a-dia das mesmas, para que interpretem o passado e o 
presente e com isso possam tomar decisões estratégicas, como escolher melhores locais 
para expandir seus negócios, investir em marketing, direcionar equipes comerciais, 
posicionar produtos, entender perfis de clientes e alunos, dentre outros. 

Site da Empresa: https://www.g4decision.com.br/ 
 

 

 

 

 

  Gaudii Tecnologia 
Código InovAtiva 15985 
Empreendedor Alex Mariano 
E-mail alexmariano@gmail.com 
Telefone (48) 98825-2528 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/gaudii.com.br/ 
Informações do 
Projeto 

O Gaudii é uma plataforma online para maximizar a eficiência dos escritórios de 
arquitetura e design de interiores. Os profissionais dessa área são extremamente 
capacitados tecnicamente, porém lhes falta conhecimento de gestão financeira e padrões 
de interação com seus clientes. Nossa solução permite que o profissional cadastre seus 
projetos (imagens e outros documentos) e compartilhe-os com seus clientes para obter o 
feedback de forma rápida e padronizada, evitando as longas e desorganizadas trocas de e-
mail. Adicionalmente, o Gaudii permite o acompanhamento das receitas, despesas e 
tarefas de cada projeto, sendo um guia para o profissional gerir diarimente o seu 
escritório. Com relação à concorrência, estamos à frente por disponibilizarmos a solução 
totalmente na nuvem e a um preço acessível, tanto para profissionais estabelecidos 
quanto para quem está começando.  
 

Site da Empresa: http://www.gaudii.com.br 
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  Geobee - Software by Geo 
Código InovAtiva 15882 
Empreendedor Felipe Alencar de Carvalho 
E-mail felipecarvalho@geobeesoftware.com.br 
Telefone (31) 2535-4629 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/GeobeeSoftware/ 
Informações do 
Projeto 

O Easymapp é um Saas, desenvolvido para prover órgãos municipais de tecnologia de 
informação geográfica de alto desempenho, excelente usabilidade e custo acessível. 
Nossa equipe pesquisa dados geográficos em mais de 1.000 fontes geradoras, 
disponibilizando-os no Easymapp. Estes dados são acessados pelo cliente de acordo com 
seu perfil, podendo interagir com a informação através de ferramentas de análise, 
obtenção de relatórios, mapas e geração de Inteligência Geográfica. Uma má gestão da 
informação espacial implica em uma arrecadação menor, uma fiscalização deficitária e 
maiores gastos no planejamento de programas e projetos. Isto é uma dor para gestores 
públicos, uma vez que há carência de tecnologias de alto desempenho, de excelente 
usabilidade, custo acessível e principalmente, que organizem o volume gigantesco de 
dados e informações produzidas pelo próprio município principalmente quando se trata 
de Tecnologias e Informação Geográfica. 

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

 

 

  Hubblefy 
Código InovAtiva 14447 
Empreendedor Julio Vidotti 
E-mail hubblefy@hubblefy.com 
Telefone (11) 99138-7759 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/hubblefy 
Informações do 
Projeto 

Hubblefy é um Hub para informações, integrando informações dispersas que estão em 
diversas ferramentas, tais como google drive, slack, gmail, dropbox, pipedrive, trello 
dentre outras. Em primeiro lugar ele facilita você encontrar o que é muito dificil encontrar 
porque nunca se sabe onde está. Você consegue fazer merge de informações, tipo reunir 
um video do youtube, um arquivo do drive, um pdf do seu desktop e dar relevancia a ser 
consumido por equipes especificas. 
 

Site da Empresa: http://hubblefy.com 
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  Kaztor 
Código InovAtiva 14393 
Empreendedor Jefferson de Araújo Alves 
E-mail jefferson@kaztor.com.br 
Telefone (83) 99956-7988 
Localização João Pessoa - Paraíba 
Facebook http://facebook.com/kaztorts/ 
Informações do 
Projeto 

O Showkase é uma inovadora plataforma digital B2B na nuvem, com foco nos pequenos e 
médios empresários do setor de varejo, que tem a necessidade de expor seus produtos 
em oferta na web para prospectar clientes e divulgar sua marca, sem precisar dominar 
grandes ferramentas tecnológicas. Nossos concorrentes são indiretos, e possuímos um 
nicho de mercado ainda não explorado, com um público específico de pessoas que 
frequentam o comércio local.  Conseguimos vender para vários segmentos sem aumentar 
nossos custos, e proporcionamos aos pequenos e médios empresários do varejo uma 
maneira de disponibilizar de forma simples, rápida e atraente as ofertas da sua loja física 
na web. Promovendo visibilidade, publicidade e rastreabilidade da sua marca e de seus 
produtos através da criação de panfletos virtuais com ofertas que podem ser resgatadas 
na loja física através de cupons de desconto. 

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

 

 

 

 

  OIANA 
Código InovAtiva 15863 
Empreendedor Edson Luiz Saviski Junior 
E-mail edson@oiana.com.br 
Telefone (41) 3020-2784 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/oiana.io/ 
Informações do 
Projeto 

A OIANA é uma plataforma web e mobile de assistente digital para profissionais liberais e 
prestadores de serviços. Somos um jeito fácil de cuidar dos seus clientes. 
O que resolvemos é automatização do atendimento e relacionamento com os clientes 
destes profissionais.  
Automatizamos uma série de tarefas, mudando quem faz, onde faz e quando faz. Tarefas 
antes executadas pelo profissional ou assistente passam agora para o aplicativo ou 
cliente. Queremos ser a plataforma de relacionamento e atendimento para profissionais 
liberais. Ajudamos os profissionais a terem mais controle, a aumentar a sua produtividade 
a aprimorar o relacionamento com os seus clientes. O nosso diferencial em relação a 
concorrência está nas funcionalidades de relacionamento e no posicionamento de 
assistente digital. 

Site da Empresa: http://oiana.com.br 
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  Parlo 
Código InovAtiva 15712 
Empreendedor Luiz Arão Araújo Carvalho 
E-mail maximusmano@gmail.com 
Telefone (63) 98132-9588 
Localização Palmas - Tocantins 
Facebook https://www.facebook.com/parlochat 
Informações do 
Projeto 

O Parlo é um chatbot de interação entre às pessoas em estabelecimentos.  
Contamos com serviços de chat entre os usuários, visualização de cardápio e promoções 
do dia, além de um link direto com o gerente do local! 
Nosso objetivo é que às pessoas possam se conhecer e ter uma relação amigável com o 
estabelecimento! 

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

 

 

 

  Pris 
Código InovAtiva 16463 
Empreendedor Daniel Teixeira Eloi Santos 
E-mail daniel.eloi@pris.com.br 
Telefone (31) 2526-6040 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/Ilupi-629011134155490/ 
Informações do 
Projeto 

Nós percebemos que muitas inventores e empresas (em especial as pequenas) têm 
dificuldade em registrar e monitorar seus ativos de propriedade intelectual visto que são 
processos complexos e que exigem um grande gasto de tempo e capital. Boa parte das 
pessoas faz o monitoramento manual lendo semanalmente a revista do INPI, onde são 
publicadas informações sobre os processos ou optam por contratar escritórios de 
advocacia para terceirizar essa tarefa. O problema é que tais soluções são caras e nem 
sempre confiáveis.  
O Pris Ip Monitor é um serviço que simplifica todo o processo de depósito e 
acompanhamento de Marcas e Patentes junto ao INPI, automatizando e digitalizando 
todas as etapas possíveis, o que garante um preço muito competitivo para os clientes. 
 

Site da Empresa: http://www.ilupi.com.br 
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  QR POINT 
Código InovAtiva 15354 
Empreendedor Eduardo Fiuza Lobo 
E-mail EDUARDO@QRPOINT.COM.BR 
Telefone (71) 3561-5830 
Localização Salvador - Bahia 
Facebook https://www.facebook.com/qrpoint/ 
Informações do 
Projeto 

O que é seu negócio? 
QRPoint é um aplicativo que registra o ponto através de um smartphone. Essa solução é 
integrada ao QR Code, onde informa a geo-localização no momento do registro, 
facilitando o acompanhamento e garantindo a presença no local e horário marcado. Pode 
ser utilizado em qualquer empresa que tenha CNPJ. Temos também o QRPoint For Home, 
focado para funcionários do lar (empregadas domésticas, motorista). 
Qual problema resolve? 
O QRPoint substitui os métodos tradicionais de controle de ponto (folha de papel ou 
relógio de ponto), permitindo maior segurança e eficiência no controle de ponto, 
ajudando a evitar possíveis fraudes, rasuras e diminuindo futuros processos trabalhistas. 
Diferenciais perante a concorrência? 
Baixo custo, dados em nuvem, segurança jurídica (aderente a legislação, portaria 373 do 
TEM, precisão na informação, facilidade de uso, mobilidade, informação em tempo real, 
geração de relatórios, tratamento do ponto, Geolocalização, atualização constante, etc 

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

 

  Real Networking 
Código InovAtiva 16383 
Empreendedor Diego Falcão Peruchi 
E-mail diego@realnetworking.co 
Telefone (51) 3372-0860 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/realnetworking.co 
Informações do 
Projeto 

Somos uma rede de compartilhamento de conhecimento entre empresas. Temos uma 
plataforma web que permite que o colaborador de uma empresa possa trocar 
experiências com colaboradores de outras empresas. As trocas acontecem através de 
visitas presenciais, videoconferências e fórum de discussão. 
Criamos um canal independente entre empresas para que se relacionem de forma muito 
mais organizada e eficiente. Dentro da plataforma, todas as ações funcionam através de 
gamification (quando a empresa colabora para a rede ela recebe pontos, quando ela 
usufrui da plataforma ela utiliza pontos). Nós centralizamos e organizamos interesses de 
forma a facilitar o match entre empresas para que interajam quando, como e o que e será 
aprendido/compartilhado. 
Os maiores concorrentes são indiretos: Linkedin e Meetup. Somos um híbrido entre as 
duas plataformas, providenciamos a conexão entre as empresas e a interação presencial. 
Ficamos em 28º lugar do Ranking OpenStartups de 2017. 
 

Site da Empresa: https://www.realnetworking.co 
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  Resultys 
Código InovAtiva 16305 
Empreendedor Ivan Luís Lopes Gonçalves 
E-mail ivan@resultys.com.br 
Telefone (62) 4104-0048 
Localização Goiânia - Goiás 
Facebook http://www.facebook.com/resultys 
Informações do 
Projeto 

A Resultys é uma solução de que gera potenciais clientes para as empresas. Empresas que 
trabalham com vendas gastam em média 10 horas por semana, por colaborador, 
buscando potenciais clientes, e quando os encontram percebem que muitas das 
informações estão erradas, o que gera uma baixa conversão em vendas. 
A Resultys resolve esse problema atuando na qualificação dos dados, gerando potenciais 
clientes reais, economizando tempo da equipe comercial, que pode focar só na venda. 
Conseguimos taxas em torno de 80% de assertividade e conversão de até 5 vezes mais 
vendas. 

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

 

  Web Robot Apps 
Código InovAtiva 15061 
Empreendedor Mariana da Costa Antunes 
E-mail projeto@spacebits.com.br 
Telefone (21) 3068-5090 
Localização Niterói - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/WebRobotApps/ 
Informações do 
Projeto 

A Web Robot Apps é uma plataforma de criação de aplicativos "low code", ou seja, o 
usuário pode criar sem ter conhecimento nenhum de código. Temos o objetivo de ser o 
Wix dos aplicativos mobile. Nosso negócio é escalável e proporcionado para as PMEs 
acesso para a criação de um um app com melhor custo-benefício, criando uma nova 
forma de comunicação com seus clientes. Futuramente temos o objetivo de criar um 
marketplace para desenvolvedores e designers criarem módulos para a plataforma. 

Site da Empresa: http://www.webrobotapps.com 
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TIC: Soluções B2B, Big Data  

e Internet das coisas 

BANCA 2 
 

Tecnologia da Informação e Comunicação: 

Serviços, Setor financeiro, Legal, Eventos, 

Mídia e Marketing 
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  ajudaJUS 
Código InovAtiva 14466 
Empreendedor Bruno Vieira Maia Arruda 
E-mail bruno@ajudajus.com.br 
Telefone (85) 3242-4724 
Localização Fortaleza - Ceará 
Facebook https://www.facebook.com/ajudaJUS-381163955569654/ 
Informações do 
Projeto 

O ajudaJUS é uma legaltech de Direito do Consumidor, que simplifica e desburocratiza o 
acesso à justiça de forma totalmente online, sem juridiquês, e o mais importante, sem 
pagar nada antes por isso! 
No Brasil, as grandes empresas não costumam respeitar os seus consumidores, inúmeras 
vezes, desrespeitando seus direitos. Porém estes, ainda veem a justiça como algo 
extremamente burocrático, custoso e não sabem como proceder, então acabam não 
sendo indenizados por suas dores de cabeças e se sentem impotentes quanto a isso. 
O ajudaJUS veio para empoderar o consumidor, simplificando o  acesso à justiça, fazendo 
com que qualquer consumidor, não importa sua condição financeira, possa entrar na 
justiça e ser indenizado pelo problema que passou, pois ele só paga se ganhar. A proposta 
é simples: o consumidor faz o cadastro de reclamação no site, envia os documentos e  só 
paga um percentual se vencer a ação, sendo o ajudaJUS, o único do Brasil a atuar desta 
forma. 

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

 

  Ativee 
Código InovAtiva 16182 
Empreendedor Glauber Guilherme Signori 
E-mail guisignori@gmail.com 
Telefone (54) 3601-2537 
Localização Passo Fundo - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/Ativee-1421515244778040/ 
Informações do 
Projeto 

O que é o seu negócio? 
Queremos gamificar a vida através de uma plataforma de desafios. 
Problema 
1) Muitas pessoas estão se sentindo desmotivadas, desconectadas e depressivas; 
2) Muitas empresas têm dificuldades em conhecer e de se comunicar com seus clientes. 
Solução 
1) Aproximar as pessoas ao encontro de seu propósito e a atingir os seus objetivos por 
meio da Ativee, uma plataforma gamificada; 
2) Proporcionar às empresas uma nova forma de se comunicar e de conhecer a fundo os 
seus clientes.  
Diferenciais 
Gamificação para aumentar o engajamento e motivação dos envolvidos, identificação de 
tendências de consumo, medir a fidelidade dos clientes, customização de emblemas 
virtuais. 

Site da Empresa: http://www.ativee.com 
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  Best - Soluções Financeiras 
Código InovAtiva 16327 
Empreendedor Eduardo Canova de Quadro 
E-mail eduardo_canova@hotmail.com 
Telefone (47) 3514-6191 
Localização Balneário Camboriú - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/bestsolucoesfinanceiras 
Informações do 
Projeto 

A Best Soluções Financeiras é uma plataforma digital multibancos. Nossa proposta de 
valor é encontrar a melhor solução financeira de acordo com o perfil de cada cliente. 
Possuímos contratos com diversas instituições e estruturamos operações de crédito com 
a melhor taxa e consições para nossos clientes. Nosso diferencial perante à concorrência 
atualmente é a diversificação de produtos financeiros, enquanto os concorrentes focam 
em somente 1 ou 2 produtos. 

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

 

 

 

 

  Buzzpage 
Código InovAtiva 16554 
Empreendedor Reginaldo Pereira da Silva 
E-mail preginaldo@hotmail.com 
Telefone (11) 5572-0111 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/buzzpageoficial 
Informações do 
Projeto 

A BuzzPage é uma rede social que remunera os posts dos usuários, a captação de receita 
vem através da venda de publicidade online na plataforma, e das adesões ao plano Micro 
Empreendedor Digital, onde o usuário pode usar a plataforma como seu escritório virtual 
e desenvolver atividades de empreendedorismo digital tais como a venda de publicidade, 
revenda de adesões ao Micro Empreendedor Digital e criação de conteúdo/captação de 
novos criadores de conteúdos. 

Site da Empresa: https://www.buzzpage.com.br 
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  CONGRESSY 
Código InovAtiva 14919 
Empreendedor WYNDSON OLIVEIRA 
E-mail wyndson@inovelink.com 
Telefone (11) 3042-8161 
Localização Goiânia - Goiás 
Facebook http://www.facebook.com/congressycom 
Informações do 
Projeto 

Nós ajudamos organizadores de eventos corporativos, nos momentos mais críticos do 
evento, para que ele se preocupe com o que é mais importante pra ele, fazendo o evento 
ser um sucesso, e nós nos bastidores cuidamos da parte mais pesada. 
Provendo soluções de ponta a ponta. 
- Checkin express integrado com QR-Code / Webcam / Impressora Zebra (emissão de 
crachás em 3 segundos) 
- Módulo Off-line com independência de internet no dia do evento. 
- Gestão de auditórios simultâneos com limite de vagas por horários e sessões 
antecipadas. 
- Submissão de Artigos Científicos 
- Split de pagamentos no ato da inscrição do participante, para mais de um promotor de 
evento ou parceiro. 
- Pagamentos em até 205 países 
- Inscrições em até 4 idiomas 
 

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

 

 

  Crebit 
Código InovAtiva 15850 
Empreendedor William Tadeu Hitomi Junior 
E-mail wil909@hotmail.com 
Telefone (11) 99216-5016 
Localização Santo André - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/crebitoficial/ 
Informações do 
Projeto 

Hoje no brasil muitas pessoas, principalmente jovens, trabalham,  tem seu dinheiro e 
vontade/necessidade de comprar serviços online que dependem de um cartão de crédito 
para serem acessados. Muitas vezes o jovem por não consegue comprovar renda e 
consequentemente tem sua solicitação de crédito negada, tendo que pedir emprestado, 
pagar com boleto ou aceitar que não vai poder comprar. 
Nos da CREBIT estamos desenvolvendo o cartão digital que promove a inclusão do público 
jovem que não tem acesso a crédito tradicional mas quer e precisa comprar servições e 
produtos online. Tudo isso com uma experiência financeira diferente, simples mas 
completa, com taxas revertidas em bônus no celular, games, cinema, etc e sem chance de 
dividas. 

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

 



 
18 

  Effecti Tecnologia para Licitantes 
Código InovAtiva 16500 
Empreendedor Fernando Salla 
E-mail fernando.salla@effecti.com.br 
Telefone (47) 3521-3402 
Localização Rio do Sul - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/effectisistemas/ 
Informações do 
Projeto 

O monitoramento de chat de pregões eletrônicos é uma ferramenta que ajuda os 
fornecedores do Governo a aumentar o seu faturamento e reduzir suas despesas. 
Diversas empresas acabam perdendo excelentes oportunidades de negócio simplesmente 
por não responderem as convocações feitas pelo pregoeiro no chat dos pregões 
eletrônicos. Além de deixarem de vender mais para o Governo, essas empresas ainda 
tendem a ser penalizadas por tal ação e acabam ficando impedidas de participar de 
licitações por um período, muitas vezes esta punição dura de 6 meses a 1 ano. O serviço 
de monitoramento da Effecti analisa o chat de pregões eletrônicos e emite alertas sempre 
que a empresa for convocada. Em um único ambiente é possível acompanhar a 
movimentação de pregões eletrônicos de vários portais de compras. Também é possível 
monitorar qualquer palavra-chave que seja de interesse da empresa. Atualmente o 
Governo conta com mais de 450 mil fornecedores e um orçamento de R$ 3,4 trilhões. 

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

 

  EFICIÊNCIA FISCAL 
Código InovAtiva 15768 
Empreendedor EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER 
E-mail edgar@cbk.com.br 
Telefone (69) 3422-5219 
Localização Ji-Paraná - Rondônia 
Facebook https://www.facebook.com/eficienciafiscal 
Informações do 
Projeto 

Somos uma empresa de outsourcing em matéria tributária PIS, COFINS e ICMS. Frente à 
escassez e alto custo de profissionais especialistas tributários, buscamos resolver o 
problema da falta de conhecimento para lidar com a complexidade da legislação 
tributária brasileira. Considerando que conhecimento em matéria tributária não é 
commodity, ou seja, leva tempo, gasto de muita energia e dinheiro para sua aquisição, 
nós possibilitamos que pequenas, médias ou grandes empresas varejistas, tenham acesso 
à conhecimento qualificado em matéria tributária através de uma plataforma (SaaS), 
baseada em inteligência artificial, acessível e com um custo de investimento compatível 
com a realidade financeira de cada negócio. Em resumo, prestamos consultoria tributária 
nas operações de compra e revenda de mercadorias, antes mesmo que o tributo seja 
pago errado ao fisco. 

Site da Empresa: http://www.eficienciafiscal.com.br/ 
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  Jus Advogados 
Código InovAtiva 15610 
Empreendedor Paulo Andrade 
E-mail paulo@jus.com.br 
Telefone (86) 3221-8100 
Localização Teresina - Piauí 
Facebook http://facebook.com/juscombr 
Informações do 
Projeto 

O Jus Advogados conecta dinamicamente quem tem problemas jurídicos com quem tem 
as soluções. Muitas pessoas precisam ter acesso a serviços jurídicos, e quem pode 
fornecê-los tem dificuldade para ser encontrado e ser entendido. Diminuímos a distância 
entre as pessoas e o exercício de seus direitos, facilitando o acesso à Justiça. Oferecemos 
aos advogados a possibilidade de prospectar novos clientes, além de contratar serviços 
técnicos de apoio jurídico, para que possam ter mais negócios em mais localidades e mais 
especialidades. 

Site da Empresa: http://jus.com.br/advogados 
 

 

  Legalcloud 
Código InovAtiva 15746 
Empreendedor Cesar Augusto de Almeida Carrera Orlando 
E-mail cesar.orlando@legalcloud.com.br 
Telefone (21) 4141-1912 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/legalcloud 
Informações do 
Projeto 

A Legalcloud resolve o problema de calcular e controlar corretamente prazos processuais. 
No Brasil, há diversas legislações que determinam como deve ser contado um prazo 
processual e constantemente há eventos que alteram a data final, como greves e pontos 
facultativos. A perda de um prazo processual representa a perda de um processo. 
Solucionamos a questão estimando com precisão o prazo utilizando as legislações mais 
recentes e monitorando diariamente mais de 80 fontes de informação para localizar 
qualquer evento que possa afetar um prazo processual. Somos a única ferramenta que 
leva em consideração todos os diferentes eventos que possam alterar um prazo, 
resultando em uma base de dados de mais de 5000 eventos e sendo utilizada por mais de 
60 mil pessoas, incluindo juízes, servidores públicos, empresas e advogados. 

Site da Empresa: https://app.legalcloud.com.br 
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  mobilize eventos 
Código InovAtiva 16238 
Empreendedor Tainan Gomes Fidelis de Souza 
E-mail taigfs@gmail.com 
Telefone (44) 99704-5188 
Localização Maringá - Paraná 
Facebook http://fb.com/mobilizeeventos 
Informações do 
Projeto 

O mobilize eventos é uma plataforma SaaS para que empresas organizadoras de eventos 
aumentem a produtividade e melhorem a comunicação interna e com o cliente final. A 
empresa organizadora geralmente tem uma equipe reduzida e organiza dezenas de 
eventos durante um ano, com processos pouco otimizados. Ao mesmo tempo, os clientes 
são cada vez mais imediatistas, exigindo atendimento em horários não-convencionais e 
em vários canais de comunicação diferentes. O cliente, por sua vez, tem muitos 
problemas de comunicação com o organizador, já que precisa disparar um email, whats 
ou telefone para informar ou obter qualquer informação sobre o seu próprio evento. 
A mobilize facilita a organização e aumenta a produtividade das empresas, na parte 
operacional. Também diminui a demanda de atendimento aos clientes finais, pois torna o 
planejamento do evento muito mais visual e intuitivo para o cliente, que fica mais 
independente e satisfeito com a experiência de organizar o seu evento. 

Site da Empresa: https://mobilizeeventos.com 
 

 

 

  Mutual.Life 
Código InovAtiva 15966 
Empreendedor Jó Beduschi 
E-mail jobeduschi@gmail.com 
Telefone (27) 3534-5554 
Localização Vila Velha - Espírito Santo 
Facebook https://www.facebook.com/mutual.life/ 
Informações do 
Projeto 

Poucas indústrias são tão grandes e tão pouco inovadoras como a dos seguros privados. 
Embora inovações incrementais pontuais aconteçam, a Internet e tecnologias emergentes 
como Blockchain, IoT e IA oferecem um novo leque de possibilidades de modelos de 
proteção, com o potencial de democratizar o seguro, especialmente em países em 
desenvolvimento, potencializando um grande impacto econômico e social.  
A Mutual.Life é a primeira e única startup no Brasil aplicando Blockchain ao mercado de 
Seguros, resgatando seus princípios originais presentes nos grupos de ajuda mútua 
informais, porém com a segurança e praticidade que essas tecnologias oferecem.  
Nosso objetivo é eliminar a assimetria da informação presente na relação seguradora-
segurado, provendo uma plataforma para formação de grupos de ajuda mútua para que 
os riscos de pessoas próximas e de confiança possam ser cotizados e os eventuais 
prejuízos rateados entre os próprios membros do grupo de forma simples e segura. 

Site da Empresa: http://mutual.life 
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  Operand 
Código InovAtiva 14978 
Empreendedor Luciano Loffi 
E-mail luciano@operand.com.br 
Telefone (47) 3028-1501 
Localização Joinville - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/operandbr/ 
Informações do 
Projeto 

O Operand é um software de gestão de atividades para pequenas empresas, em especial 
empresas da chamada Economia Criativa (publicidade, marketing, P&D, tecnologia, 
desenvolvimento etc.). Estamos com o Operand no mercado desde 2012, e  desde então 
conquistamos aproximadamente 900 clientes e 5000 usuários em todos os estados do 
Brasil. Nosso modelo de negócio é saas (software como serviço) onde os clientes nos 
pagam uma mensalidade de acordo com a quantidade de usuários (licenças) contratadas. 
Trabalhamos para nos diferenciar tanto com o produto quando nos serviços prestados, 
através de um sistema robusto e simples de usar além de um atendimento amigável e 
próximo ao cliente. 

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

 

 

  PAYPLUG 
Código InovAtiva 15205 
Empreendedor LAERSION JORGE BADOTTI 
E-mail badotti@ts.ind.br 
Telefone (44) 3810-3200 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/moedaplug/?ref=aymt_homepage_panel 
Informações do 
Projeto 

O Payplug é Um Banco digital de desenvolvimento socioeconômico que oferece  meios de 
pagamento, recebimento e crédito  através de moedas complementares. 
Uma plataforma digital que visa fomentar e alavancar cadeias produtivas por meio da 
concessão de crédito virtual por meio de uma moedas complementares. O crédito é 
concedido para integrantes da cadeia produtiva, mediante contratos para garantia de 
lastro. Os integrantes de uma cadeia produtiva podem ter perfis de vendedores e 
compradores, os quais realizam transações dentro da plataforma Payplug, vendendo e 
comprando produtos. Eles podem realizar pagamentos em reais com prazos de até 90 
dias, por meio do sistema de crédito virtual, fortalecendo o fluxo de caixa das empresas e 
seu poder de aquisição de ativos. 
Uma moeda própria, que se chama Plug, possibilitamos o aumento do poder aquisitivo da 
população e consequentemente, o desenvolvimento do indivíduo e da região, investir em 
capital humano como saída para a recessão. Como moeda de desenvolvimento regional, 
nossa proposta é fazer com que a comunidade consiga se movimentar financeiramente . 

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

 



 
22 

  RUN CLUB 
Código InovAtiva 16488 
Empreendedor ANDRÉ PINTO COELHO SILVA 
E-mail andre@runclub.com.br 
Telefone (41) 3111-3503 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/Run-Club-179453979145963/ 
Informações do 
Projeto 

Problema – Existem 1.300 Assessorias Esportivas no Brasil, nos eventos locais, as mesmas 
colocam estrutura de tenda para seus atletas, porém nas viagens para eventos, a 
Assessoria não consegue criar condições especiais. 
Solução: Criar um clube privado entre Assessorias e corredores de rua, onde as 
Assessorias da cidade do evento oferecem o VIP Run Club que é o suporte com tenda e 
profissionais por um valor mínimo de R$39,90 por atleta 

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

 

 

  Sentimonitor 
Código InovAtiva 16581 
Empreendedor Hugo Pinto 
E-mail hugo@sentimonitor.com 
Telefone (51) 3029-5192 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/SentiMonitor/ 
Informações do 
Projeto 

A Sentimonitor é uma empresa de inteligência a partir de mídias sociais que permite que 
times de marketing, vendas e relações públicas  mensurem suas estratégias digitais, 
monitorem e defendam sua reputação e obtenham insights para a elaboração de suas 
estratégicas de atuação digital, como   a identificação de influenciadores de nicho , temas 
emergentes, e benchmarks setoriais de performance digital. Oferece uma plataforma de 
monitoramento e análise na modalidade software como serviço(usada por agências e 
PMEs) e serviços profissionais de análise, monitoramento e alertas a partir do software 
para grandes empresas e consultorias. Os tickets mensais do SAAS vão de R$260,00 a 
R$4000,00, com mediana de R$1000,00, e de serviços adicionais, de R$1.000 a 
R$10.000,00, com mediana de R$7.000. 

Site da Empresa: http://www.sentimonitor.com 
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  Smart Brace 
Código InovAtiva 16150 
Empreendedor Tayla Simões Santos 
E-mail tayla@smartbrace.com.br 
Telefone (35) 3473-3131 
Localização Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/SmartBraceOficial/ 
Informações do 
Projeto 

A Smart Brace desenvolve soluções tecnológicas para controle de acesso, consumação e 
interação com mídia social que se aplicam à diferentes tipos de eventos. O ingresso é uma 
pulseira ou crachá RFID/QRCode personalizável que contém os dados do participante e 
seu saldo recarregado online ou no local. Ela oferece um dashboard em tempo real com 
informações críticas aos organizadores e realiza uma pesquisa de satisfação pós-evento. 
Soluções já oferecidas são incompletas e por isso em um evento não são integradas. 
Muitas contemplam ingressos de papel que geram problemas, como falsificação, 
cambismo, perda e roubo sem solução de contorno, filas e não geram informações e 
estatísticas pertinentes. A Smart Brace inova através de um sistema modular adaptável de 
controle de acesso, consumação e mídia social, além de oferecer uma solução completa, 
com baixo custo e totalmente integrada, capaz de cruzar informações e oferecer 
relatórios personalizados das ações, padrões e perfil dos participantes. 
 

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

 

 

  trip4x - trip for extreme 
Código InovAtiva 16199 
Empreendedor Francesco da Silva Peres 
E-mail francesco.peress@gmail.com 
Telefone (48) 99118-1273 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://facebook.com/trip4x 
Informações do 
Projeto 

Trip4x é uma plataforma para planejar, organizar e compartilhar trips (viagens) de esporte 
de aventura. Para escolha do esporte, destino  e meio de transporte precisamos pesquisar 
em muitas fontes como sites, blogs entre outros. Ao reunir os amigos para participar da 
trip, existe a necessidade de uso de redes sociais diversas, compartilhamento de várias 
informações, links e imagens para a tomada de decisão. Trip4x oferece um ambiente para 
centralização dessas informações e aplica aprendizado de máquina a partir dos dados 
configurados e as informações geradas pelos membros da trip. A partir disso, busca 
informações relacionadas ao que você  precisa saber sobre o esporte, destino, meios de 
locomoção, acomodações, eventos, equipamentos entre  outros,  formando um 
repositório de informações que poderão ser compartilhadas. No dia da trip, oferece o 
recurso de live stream e, após a trip, permite que o usuário crie uma narrativa detalhando 
sua aventura. 

Site da Empresa: https://www.trip4x.com 
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  ARIA MODA INCLUSIVA 
Código InovAtiva 16172 
Empreendedor Talita dos Santos Romão 
E-mail contato@ariamodainclusiva.com.br 
Telefone (14) 4141-1987 
Localização Bauru - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/ariamodainclusiva/ 
Informações do 
Projeto 

A empresa ARIA MODA INCLUSIVA tem como objetivo trabalhar a inclusão através da 
moda e oferecer autonomia, conforto e estilo para o público jovem-adulto. Incluímos em 
nossas grades de peças exclusivas e limitadas, produtos do PP ao G4 desenvolvidas 
através do design universal, aliado a tecnologia assistiva. Esses produtos podem ser 
usados por pessoas sem deficiência ou  com algum tipo de deficiência física e/ou 
mobilidade reduzida, pois todos os modelos possuem algum tipo de adaptação que 
facilita o dia-a dia de cada um segundo a sua necessidade. Unimos estilo, funcionalidade e 
praticidade e criamos os produtos,  disponibilizamos também  acessibilidade na hora da 
compra, mantendo um valor/preço acessível para todos os públicos. 
As vendas são realizadas através do E-commerce( Site, Facebook e WhatsApp) e em Feiras 
e Eventos  por todo o país 

Site da Empresa: http://www.ariamodainclusiva.com.br/site?menu_id=24 
 

 

  Bake-in-Box 
Código InovAtiva 16357 
Empreendedor Luciane Baldo de Oliveira 
E-mail luciane@bakeinbox.com.br 
Telefone (61) 3554-1249 
Localização Brasília - Distrito Federal 
Facebook https://www.facebook.com/BakeinBoxBrasil/ 
Informações do 
Projeto 

A Bake in Box oferece uma experiência gastronômica divertida e saudável através de seus 
kits de misturas para sobremesas sem glúten e sem lactose. No Brasil estima-se que 50 a 
60 milhões de pessoas possuam algum grau de intolerância à lactose. Além disso, há hoje 
uma forte tendência pela busca de uma alimentação mais saudável, com redução do uso 
de ingredientes refinados, sem alérgenos, corantes ou conservantes. Entretanto, apenas 
nos grandes centros urbanos é possível encontrar opções de alimentos adequados a esta 
população. Grande parte desses alimentos raramente chegam até as pequenas e médias 
cidades do interior dos estados. Ao perceber esta demanda, a Bake in Box desenvolveu 
kits de misturas para sobremesas saudáveis adquiridos através do nosso e-commerce e 
enviados para todo o Brasil. Os kits são elaborados com todos os ingredientes não 
perecíveis , além de acessórios culinários, folheto com receita passo a passo, vídeos e um 
canal exclusivo para tirar dúvidas. 

Site da Empresa: https://www.bakeinbox.com.br 
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  Bike123 
Código InovAtiva 14704 
Empreendedor Eduardo Yuji Matsuoka 
E-mail eduardo.mats@bike123.com.br 
Telefone (11) 5571-0019 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/bike123.sp/ 
Informações do 
Projeto 

O Bike123 é um marketplace de serviços de manutenção de bicicletas. Um dos maiores 
problemas, principalmente nos centros urbanos, é o transporte da bicicleta até a oficina, 
que deve ser feito durante o horário comercial e é necessário desmontar a bicicleta ou 
usar um rack de transporte adequado, processo que costuma ser bastante inconveniente 
para os ciclistas que têm uma vida corrida. Além disso, com a evolução tecnológica das 
bicicletas, os ciclistas buscam profissionais de confiança e alta capacitação técnica para 
realizar a manutenção de suas bicicletas, que usam cada vez mais componentes 
eletrônicos, peças de carbono, alumínio e titânio delicadas e componentes bastante 
específicos. O Bike123 resolve esses dois problemas com mecânicos empreendedores 
altamente qualificados e que fazem o serviço de leva e traz das bicicletas até suas 
oficinas. 
 

Site da Empresa: http://www.bike123.com.br/ 
 

 

 

 

 

  Easy Houses 
Código InovAtiva 14288 
Empreendedor João Pedro Souto de Carvalho 
E-mail joaocarvalho@easyhouses.com.br 
Telefone (31) 9978-60989 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook http://www.facebook.com/easyhousesoficial 
Informações do 
Projeto 

Easy Houses é uma startup que tem como core business fomentar o co-living. Queremos 
facilitar, simplificar e formalizar o mercado de compartilhamento de imóveis no Brasil. 
Fazemos isso através de uma plataforma online de cadastro, divulgação, pesquisa e filtro 
de imóveis compartilhados, com gerenciador completo de imóvel e moradores, geração 
automática de contratos, notificação de quebra de regras, e principalmente, envio de 
boletos bancários e pagamentos online, com depósito do valor das vagas na conta 
bancária dos anfitriões. O mercado de moradias compartilhadas é hoje movimentado 
somente através de desorganizados grupos no Facebook e sites de anúncios pagos. 

Site da Empresa: http://www.easyhouses.com.br 
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  EntregAli 
Código InovAtiva 14311 
Empreendedor Raquel HellenaZanatta Schramm 
E-mail raquel@entregali.com.br 
Telefone (13) 9788-0855 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/Entregali/ 
Informações do 
Projeto 

A principal dificuldade das lojas virtuais é a logística. Atuamos cadastrando pontos 
comerciais como pontos de coleta de encomenda para que os consumidores tenham mais 
conveniência e melhorando a experiência na sua jornada de compra. Os clientes escolhem 
o ponto de entrega (padarias, farmácias, lojas de conveniência, etc) e retiram sua 
encomenda sem precisar esperar em casa. Assim, aumentamos as vendas das lojas 
virtuais, reduzimos os custos de frete e fortalecemos os comércios de bairro.  
A EntregAli tem uma equipe madura, tem operação enxuta e conhecimento profundo dos 
processos de Click&Collect no mercado Europeu e Canadense. 

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

 

 

 

 

 

  Expiring 
Código InovAtiva 14516 
Empreendedor Murilo Pastina Soares da Silva 
E-mail murilo@expiring.com.br 
Telefone (11) 2649-2641 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/expiring/ 
Informações do 
Projeto 

Somos um marketplace que reúne a oferta de fornecedores com produtos próximos da 
data do vencimento, ou com estoques altos, em outras palavras, com produtos com alto 
potencial de serem desperdiçados. Hoje, empresas desperdiçam produtos por estarem 
vencidos, o que gera, além do prejuízo com a mercadoria em si, um custo para fazer o 
descarte. A solução mais comumente usada é ofertar esses produtos em suas lojas 
físicas/virtuais com grandes descontos. Essa saída não é eficiente porque geralmente o 
fluxo de consumidores dessa loja física/virtual é reduzido e o perfil desse cliente, na 
maioria das vezes, é completamente diferente daquele apto a comprar produtos 
próximos do vencimento tendo um desconto como contrapartida. Solucionamos esse 
problema concentrando as ofertas desse tipo num mesmo lugar, nosso marketplace, e 
gerando demanda ao atingir esse consumidor específico através de ferramentas de 
marketing digital. 

Site da Empresa: https://www.expiring.com.br/ 
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  Farmaki 
Código InovAtiva 15886 
Empreendedor Felipe de Carvalho Palhares Chaves 
E-mail felipe@farmaki.com.br 
Telefone (21) 2552-2880 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/farmaki.com.br/ 
Informações do 
Projeto 

A Farmaki oferece aos consumidores a melhor maneira de fazer compras em farmácias e 
ao pequeno/médio varejo farmacêutico a melhor maneira de vender pela internet. Fazer 
compras na farmácia envolvem avaliar disponibilidade de produtos, preços e tempos de 
entrega. É uma jornada complexa e frustrante porque no Brasil existem falhas de 
distribuição graves (em 20% dos casos medicamentos de alto giro não estão disponíveis 
nas lojas), variações de preços que alcançam 1000% (atestado por pesquisas realizadas 
por PROCONS estaduais) e custos/tempos de entrega normalmente só são apresentados 
no final da jornada de compra. Encontrar a compra perfeita (menor preço, menor tempo 
de entrega, ambos?) demanda pesquisa demorada e frustrante. Nós simplificamos esse 
processo. Somos o comparador que apresenta resultados do maior número de redes do 
país (35) e ainda integramos resultados de lojas de bairro (essas que realizam entregas 
rápidas. Além, somos os únicos a apresentar custo/tempo de entrega. 

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

 

 

 

 

  Fest4 
Código InovAtiva 16002 
Empreendedor Lourenco Drumond Gadelha 
E-mail lourencodrummond@yahoo.com.br 
Telefone (21) 2408-3529 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/Fest4Oficial/ 
Informações do 
Projeto 

A Fest4 é um marketplace que atende o mercado de Festas Sociais (Aniversários, 
Churrasco, Jantares, etc.). De um lado estão as pessoas e empresas que desejam fazer 
uma festa, mas: não sabem como, tem alguma dificuldade em fazer, desejam 
conveniência, preço, ideias e praticidade. Do outro lado estão os fornecedores (parceiros) 
que desejam divulgar e vender os seus produtos e serviços. A Fest4 resolve estes 
problemas viabilizamos através da tecnologia um canal único para esta atividade, dando a 
oportunidade das pessoas viverem e organizarem incríveis festas, não importando quem 
são, quando será, renda disponível, lugar e acesso, pois acreditamos que todos têm 
direito de organizar uma incrível festa. Nosso diferencial é poder montar toda festa em 
um só lugar, desde do convite até o final da Festa (limpeza por exemplo), oferencendo um 
canal único de compra. Imagina um Uber da festa, que a poucos clicks você tem a festa 
dos seus sonhos, tudo em um só lugar! 

Site da Empresa: https://www.fest4.com/ 
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  GastroBox 
Código InovAtiva 14290 
Empreendedor Diego Rhoger Melo Abreu 
E-mail diegorhoger@gmail.com 
Telefone (61) 3578-3316 
Localização Brasília - Distrito Federal 
Facebook http://facebook.com/gastroboxbr 
Informações do 
Projeto 

A cadeia produtiva de alimentos atual gera resultados como os de 1/3 dos alimentos 
produzidos irem para o lixo. A gente acredita que a Indústria de Alimentos precisa mudar! 
O sistema atual está programado para gerar desperdício de comida e consumo exagerado 
de produtos industrializados! 50% da população está acima do peso. Existe uma indústria 
bilionária que quer que você continue assim! Ela deseja que você coma mais e pior! 2/3 
de todas as mortes são derivadas da má alimentação. Nós reduzimos esse ciclo para 
apenas 3 dias, e 95%  aproveitamento do alimento, utilizando tecnologia do Sous Vide e 
Cook And Chill como diferenciais na execução dos preparos e aumentando o shelf life sem 
uso de conservantes em um serviço de assinatura que faz tudo para nosso cliente se 
divertir e encantar cozinhando receitas incríveis, saudáveis e equilibradas, todas com 
instruções de preparo e video ensinando a preparar novas receitas e valorizar os 
ingredientes locais. 
 

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

 

  HERBIA 
Código InovAtiva 14533 
Empreendedor Rafael Augusto Krause 
E-mail rafael@grupoherbia.com.br 
Telefone (47) 3437-3292 
Localização Joinville - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/lojalohas/ 
Informações do 
Projeto 

Desenvolvimento, produção e venda da primeira fralda descartável ecológica do Brasil. 
No passado importamos uma fralda ecológica produzida na Alemanha. Chegamos a 
vender 1 milhão de fraldas no ano. A empresa foi comprada na Alemanha e parou de 
produzir em 2016 o modelo em questão. Desde lá estamos desenvolvendo a 
nacionalização da mesma. Já temos um primeiro modelo produzido aqui no Brasil (Herbia 
Baby) pronto e sendo vendido em pequena escala (teste hipóteses e aceitação do 
produto). Em paralelo desenvolvemos um software de Chá de Bebê Ecológico, único e 
inovador no Brasil, onde a mãe pode criar, organizar e gerenciar seu chá de bebê de 
forma virtual, gerando ao final um voucher de compra na nossa loja virtual de produtos 
naturais, orgânicos e veganos (www.lohasstore.com.br) 

Site da Empresa: https://www.herbia.com.br 
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  Herself 
Código InovAtiva 16346 
Empreendedor Raíssa Assmann Kist 
E-mail contato.herself@gmail.com 
Telefone (51) 3711-7154 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/oiherself/ 
Informações do 
Projeto 

A Herself oferece calcinhas absorventes reutilizáveis para menstruação. Nossa maior 
motivação é propor uma nova forma de consumo, mais sustentável, e que solucione o 
problema do desconforto, da insegurança e da diminuição da autoestima durante o 
período menstrual das mulheres. Hoje, no mercado, existe uma carência de protetores 
menstruais que proporcionem mais naturalidade, segurança e que, ao mesmo tempo, 
façam com que a mulher se sinta bonita durante esse período. Os métodos de proteção, 
como os absorventes externos e internos, são desconfortáveis, volumosos - o que muitas 
vezes marca a roupa e traz uma sensação de insegurança - e descartáveis; já o coletor 
menstrual é invasivo, o que faz com que muitas mulheres não se adaptem.  A calcinha 
Herself é uma inovação no mercado brasileiro pois traz, para o período menstrual, a 
sensação de conforto, praticidade, bem estar e beleza, de só vestir uma calcinha, assim 
como todos os dias do mês. 

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

 

 

  HUNTVISION 
Código InovAtiva 15580 
Empreendedor Julio da Rocha Gomes 
E-mail jxisprojetos@gmail.com 
Telefone (71) 2626-5246 
Localização Salvador - Bahia 
Facebook https://www.facebook.com/jxissistemas/ 
Informações do 
Projeto 

O projeto HUNTVISION pretende lançar um produto do tipo Software as a Service (SaaS) 
com foco no core business das empresas especializadas em terceirização de serviços de 
limpeza, manutenção e segurança patrimonial (facilities). Uma solução de software em 
Cloud para gerenciamento e informatização de vistorias e registro de ocorrências de 
limpeza, manutenção e segurança em campo, por meio de questionários dinâmicos 
respondidos nos dispositivos mobile (smartphones ou tablets), orientados por QR Codes e 
georreferenciamento. A proposta de valor que o HUNTVISION : Garantia da execução do 
trabalho; Eliminação de  impressos; Informações em tempo real; gestão da qualidade. A 
associação de Ocorrências + Vistorias agrega mais valor ao negócio. Os concorrentes não 
oferecem soluções integradas, nem como plataforma B2B. Tudo isso de forma a permitir  
que nosso cliente ofereça  aos condomínios, empresas, shoppings centers e indústrias 
serviços diferenciados focados na gestão de não conformidades. 

Site da Empresa: http://www.jxis.com.br/ 
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  Master Freela 
Código InovAtiva 16242 
Empreendedor Odilon Vargas 
E-mail contato@masterfreela.com.br 
Telefone (31) 3337-1267 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/MasterFreela/?ref=bookmarks 
Informações do 
Projeto 

O Master Freela é um marketplace de freelancers nichado para área gastronômica. 
Atualmente, os estabelecimentos encontram dificuldade em localizar mão de obra 
qualificada e compromissada para atender sua demanda sazonal ou cobrir funcionários 
que eventualmente faltam ao serviço. Pensando nisso, criamos um aplicativo simples e 
intuitivo que disponibiliza freelancers pré-selecionados para várias especialidades de 
forma dinâmica. Nossos diferenciais são: 
- permitir que os estabelecimentos mantenham uma base de freelancer em favoritos e 
visualizem a escala de serviços para gerir seu quadro de pessoal de forma eficiente; 
- criar uma rede de informação sobre o serviço prestado através do nosso sistema de 
avaliação;  
- proporcionar publicidade via mídias sociais com o intuito de aumentar a clientela de 
nossos clientes. 

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

 

  N2N Virtual 
Código InovAtiva 15170 
Empreendedor ERICA LEITE DE CASTILHO GRÃO 
E-mail contato@n2nvirtual.com.br 
Telefone (21) 2674-8254 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/n2nvirtual 
Informações do 
Projeto 

A N2N Virtual é uma plataforma construtora de marketplaces (shopping virtual).  Pessoas 
ou empresas que desejam lançar marketplaces precisam de um alto investimento para 
criar ou adquirir plataformas, e as pequenas e médias empresas não tem acesso a esse 
capital e acabam desistindo do projeto.  Por este motivo, a N2N Virtual permite a 
qualquer pessoa criar e gerenciar marketplaces com baixo custo, agilidade e suporte 
tecnológico. 

Site da Empresa: http://www.n2nvirtual.com.br 
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  Nutricandies 
Código InovAtiva 15682 
Empreendedor Gustavo Henrique Amaral Monteiro Rocha 
E-mail rocha.gham@outlook.com 
Telefone (62) 3593-1443 
Localização Goianira - Goiás 
Facebook https://www.facebook.com/nutricandies/ 
Informações do 
Projeto 

A Nutricandies formula cremes de chocolates veganos preparados com vegetais e frutas, 
distribuindo os produtos como insumos alimentícios nutritivos e saborosos como 
chocolates tradicionais, sem lactose e glútens, com produtos naturais. Os insumos podem 
ser utilizados pela indústria alimentícia para elaboração de outros produtos que tenham 
como matéria-prima, o chocolate, e também pode ser consumido pelo grande público na 
alimentação diária. O problema que resolvemos é o alto valor agregado de produtos no 
mercado de guloseimas e chocolates para distintos públicos, pois cada público (fitness, 
vegano, intolerante, sem restrições) tem necessidades distintas ,e cada produto para 
determinado grupo tem um valor muito alto agregado pois a tecnologia de elaboração é 
distinta, que dói no bolso do consumidor final. Propomos então um produto diferenciado 
dos nossos concorrentes, que atende a todos os públicos de restrições discrepantes, em 
um produto natural com baixo custo, saboroso e nutritivo. 

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

 

 

 

  parametriza 
Código InovAtiva 14332 
Empreendedor GUSTAVO MURARO VALIENTE 
E-mail contato@parametriza.com.br 
Telefone (41) 3332-3240 
Localização Pinhais - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/parametriza/ 
Informações do 
Projeto 

A parametriza é despachante aduaneiro online, onde devido a nossas automações iremos 
ter uma produtividade fora do comum, e dessa forma tendo valores muito mais 
competitivos. Mas não é só de preço que vive a parametriza, nosso principal valor levado 
aos nossos clientes é a visibilidade em tempo real dos processos que estão sendo 
trabalhados pela parametriza. Além disso a plataforma é 100% intuitiva, já que na 
principal meta é cada vez mais colocar novos entrantes e democratizar o comércio 
exterior. 
O mercado de comércio exterior é ainda um mercado pouco inovador, onde a visibilidade, 
altos custos, falta de informação é capaz de acabar com negócios. As opções e formas de 
trabalho no comércio exterior e principalmente no desembaraço aduaneiro, são sempre 
muito semelhantes, onde o único critério de decisão é o relacionamento. Processos pouco 
ou nada automatizados, fazem com que despachantes tenham equipes sempre grandes e 
de pouco efetividade, gerando altos custos de honorários. 
 

Site da Empresa: http://www.parametriza.com.br 
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  PENPACK 
Código InovAtiva 15742 
Empreendedor Marcus Freitas 
E-mail marcusfreitasantos@gmail.com 
Telefone (79) 98119-1742 
Localização Aracaju - Sergipe 
Facebook https://www.facebook.com/PENPACKBR 
Informações do 
Projeto 

A Penpack é uma embalagem prática e intuitiva para o consumo monodose de 
condimentos como ketchup, maionese e mostarda. No mercado é comum o uso de 
embalagens sachê para o consumo de ketchup e condimentos em geral, porém esta 
embalagem apresenta alguns inconvenientes como dificuldade de abertura, pouca 
higiene e em muitos casos desperdício de produto. A Penpack soluciona estes problemas 
com um sistema de abertura intuitivo onde o consumidor apenas precisa utilizar o 
polegar para quebrar o plástico e liberar o produto durante a alimentação, 
proporcionando melhor experiência de consumo, além de ser uma embalagem 
econômica por dispensar o uso de qualquer abridor  e evita que o consumidor leve a 
embalagem à boca para abri-la com os dentes. 

Site da Empresa: - 
 

 

 

  Simplifica Fretes 
Código InovAtiva 15613 
Empreendedor Eduardo Labre 
E-mail eduardo@simplificafretes.com.br 
Telefone (35) 98853-8392 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://pt-br.facebook.com/simplificafretes/ 
Informações do 
Projeto 

O nossos principais clientes são empresas que realização operações de importação e 
exportações de seus produtos, e necessitam da logística para remoção de suas cargas 
entre porto, aeroporto e a indústria. Atualmente essas empresas perdem em torno de 24 
à 48h para se ter uma simples cotação de frete e realizar a contratação do transporte, 
através de varias trocas de email, telefones e informações desencontradas. Atualmente 
não temos nenhum player no mercado no segmento aduaneiro que oferece soluções para 
logistica aduaneira. Através de nossa plataforma oferecemos de forma integrada uma 
maneira simples, fácil e segura de se encontrar boas transportadoras e realizar a 
contratação de um transporte. Através de nosso portal simplificamos o processo logístico 
conectando transportadoras a cliente embarcadores. Geramos otimização de tempo 
operacional, agilidade no processo, e prejuízos com falhas no processo logístico. 
Atualmente nao temos nenhum concorrente direto. 

Site da Empresa: https://www.simplificafretes.com.br 
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  UMABIRA 
Código InovAtiva 16034 
Empreendedor Mauricio Bisi 
E-mail maubisi@hotmail.com 
Telefone (54) 3025-2332 
Localização Caxias do Sul - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/umabira/ 
Informações do 
Projeto 

UMABIRA é um aplicativo de conveniência para o mercado cervejeiro mundial, que 
aproxima vendedores e consumidores através da ação colaborativa de seus usuários na 
divulgação e venda de promoções de cerveja. O app UMABIRA surgiu da necessidade de 
comprar cerveja barata para um encontro de amigos. Antes do UMABIRA, comprar 
cerveja no melhor preço demandava pesquisa em encartes de jornais, sites de 
supermercados, perguntar por sugestões de promoções a amigos e conhecidos e claro, 
bater muita perna por aí. Nossa ferramenta surge como uma solução para os amantes de 
cerveja e economia. Através do UMABIRA você pode encontrar, compartilhar e até 
comprar as promoções de cerveja perto de você. 

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

 

 

  WeWaant.com 
Código InovAtiva 15485 
Empreendedor Paulo César Garcia Rebelo Filho 
E-mail paulo@wewaant.com 
Telefone (21) 3593-0090 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/wewaant/ 
Informações do 
Projeto 

Permitimos que consumidores digam O QUE querem comprar, por QUANTO, e até 
QUANDO. O primeiro FORNECEDOR CREDENCIADO a aceitar as condições, ganha a venda! 
Sumário exec. 
http://box.wewaant.com/seedround/ExecutiveSummary.pdf 

Site da Empresa: http://www.wewaant.com/ 
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  Zenpet 
Código InovAtiva 14384 
Empreendedor Jefferson Magalhães 
E-mail jefferson@zenpetcloud.com 
Telefone (34) 3257-2069 
Localização Uberlândia - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/zenpet 
Informações do 
Projeto 

A Zenpet desenvolve tecnologias (usando Internet das Coisas) para controle de 
alimentação e gestão nutricional de cães e gatos. Nos dias atuais, donos de pets que 
precisam se ausentar para trabalhar ou até mesmo para realizar uma viagem rápida não 
possuem a certeza que seu pet está se alimentado corretamente e maioria dessas 
pessoas por conta das correrias do dia a dia não possuem tempo para comprar ração, 
assim muitas vezes acabam comprando a ração errada ou até mesmo esquecendo de 
comprar. No Brasil 30% de cães e 25% de gatos estão obesos, essa obesidade pode causar 
várias doenças, diminuindo a expectativa de vida do animal. Além da obesidade, doenças 
renais e muitas outras doenças atingem os cães e gatos e para isso esses animais 
necessitam consumir rações específicas em horários pré-determinados e com doses 
precisas. A Zenpet resolve esses problemas acima através  da venda de uma plataforma 
de alimentação (dispensador inteligente + App Zenpet) inteligente com serviços 
integrados. 
 

Site da Empresa: https://www.zen.pet 
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  Agrolavoura.com 
Código InovAtiva 16042 
Empreendedor Emerson Rodrigues Machado 
E-mail machadonno@gmail.com 
Telefone (48) 3465-2358 
Localização Urussanga - Santa Catarina 
Facebook http://facebook.com/agrolavoura1 
Informações do 
Projeto 

A Agrolavoura.com é uma empresa que facilita a vida dos produtores rurais prestando 
serviços de cotação de insumos agrícolas e auxiliando-os a venderem melhor a sua 
produção agrícola. O homem do campo de modo geral é um trabalhador muito ocupado 
com os seus afazeres diários na lavoura e por muitas vezes não tem todo o tempo 
necessário para buscar diversos fornecedores ou encontrar  compradores para sua safra, 
tendo assim poucas opções na hora de adquirir insumos necessários e também vender 
seus produtos por preços melhores. Resolvemos esse problema conseguindo preços 
menores dos insumos e também representando o agricultor na hora de vender os 
alimentos produzidos, buscando o melhor preço e novas opções de mercado. Nosso 
grande diferencial perante a concorrência é justamente atuar nas duas fretes: além de 
realizarmos as cotações dos insumos necessários para produzir os alimentos, também 
auxiliamos na venda dos alimentos produzidos. 

Site da Empresa: http://agrolavoura.com 
 

 

  Agropixel S.I. 
Código InovAtiva 15537 
Empreendedor Roberta Nogara 
E-mail r.a.nogara@gmail.com 
Telefone (41) 3053-5771 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/agropixel.agr.br/ 
Informações do 
Projeto 

Desenvolvimento  de  soluções  informatizadas  para  o  Agronegócio. Plataforma de 
inteligência geográfica, em que grandes volumes de dados de múltiplas fontes são 
coletados e convertidos em indicadores de performance georreferenciados, organizados 
em dashboards (painéis) e monitorados por alertas de anomalias. Ambiente rico e 
simplificado que integra agricultura de precisão, fundamentos agronômicos, ferramentas 
de gestão, geoprocessamento e sensoriamento remoto. 

Site da Empresa: http://www.agropixel.com.br/ 
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  ALPAGO 
Código InovAtiva 14853 
Empreendedor Bruno Ribas Silveira 
E-mail brunooribas@hotmail.com 
Telefone (53) 99946-6910 
Localização Pelotas - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/PlataformaAlpago/?ref=br_rs 
Informações do 
Projeto 

A alpago conecta produtores, frigoríficos, corretores e profissionais da área em um só 
canal. Nela os usuários podem publicar suas informações e seus produtos de origem 
ovina, buscar por compradores ou fornecedores, e solicitar informações adicionais às suas 
conexões. Com a Alpago é possível encontrar parceiros de negócios em regiões próximas, 
o que facilita o mapeamento dos produtores pelas indústrias frigoríficas, possibilitando o 
escoamento de produções fracionadas.  A inexistência de um mercado constante, a falta 
informações consolidadas, a dificuldade de comunicação e organização do setor, a 
sazonalidade, a necessidade de escala para comercialização são algumas dificuldades 
enfrentadas por produtores e indústrias. Com a Alpago buscamos solucionar um dos 
maiores problema desta cadeia que é a necessidade de escala para comercialização. Um 
dos nossos diferenciais é ser uma plataforma focada  na cadeia produtiva da ovinocultura, 
algo ainda inédito no Brasil. 

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

 

 

  Bearings Vocacional 
Código InovAtiva 15497 
Empreendedor Ricardo Ruppell Parana 
E-mail ricardo.rpj@gmail.com 
Telefone (41) 9223-2323 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/bearings.vocacional/ 
Informações do 
Projeto 

A Bearings Vocacional oferece uma plataforma de orientação profissional online que 
auxilia estudantes de Ensino Médio a escolher o curso superior e futura carreira. A startup 
também ajuda instituições de ensino superior (IES) a captar e reter os alunos ideais. 

Site da Empresa: http://bearingsvocacional.com.br/ 
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  Biotechnos 
Código InovAtiva 16092 
Empreendedor Márcia Teresinha Werle 
E-mail marcia@biotechnos.com.br 
Telefone (55) 3513-0831 
Localização Santa Rosa - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/Biotechnos 
Informações do 
Projeto 

A Biotechnos é uma organização que atua na economia de baixo carbono. Pesquisa 
alternativas de negócios ecologicamente corretos através do desenvolvimento de 
produtos, projetos e assessorias nas áreas da Bioenergia e Biodiversidade 
Nesse projeto  focamos a tecnologia - máquinas e equipamentos para beneficiamento do 
coco babaçu, a separação eficiente das quatro partes que compõem o coco babaçu. O 
Projeto prevê fundamentalmente a Inclusão Produtiva das quebradeiras do Coco Babaçu, 
objetiva instrumentalizar seu trabalho extrativista com tecnologia social, Máquinas e 
Equipamentos que assegurem dignidade ao seu trabalho, eficiência e escala no modo de 
produção ampliando as oportunidades no Mercado e  preservando as florestas de 
babaçuais.  A nossa tecnologia se diferencia pois tem eficiência na separação, com  
máquinas menores e custos acessíveis, hoje não disponíveis no mercado. 

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

 

 

  BrinquedoBox 
Código InovAtiva 15085 
Empreendedor Andressa Amorim Gonçalves Justino 
E-mail contato@brinquedobox.com.br 
Telefone (48) 99989-6649 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/clubebrinquedobox/ 
Informações do 
Projeto 

A BrinquedoBox é o primeiro Clube de Assinatura de Brinquedos Educativos do Brasil. Em 
entrevistas com várias famílias, 75% dos pais relataram que preferem comprar 
brinquedos que estimulem algo nos filhos, porém o processo de compra se torna difícil 
porque eles não encontram lojas especializadas com facilidade e ficam em dúvida de 
como cada brinquedo atua no desenvolvimento das crianças. Além disso, os preços não 
são atrativos. Através de um processo de curadoria, nós entregamos brinquedos que 
auxiliam no desenvolvimento social, cognitivo e emocional de crianças entre 1 e 8 anos. 
Nosso diferencial é contar com profissionais  especializados no público infantil, que 
realizam o processo de escolha dos brinquedos adequados para cada faixa etária e criam 
conteúdos direcionados aos pais com orientação sobre as fases de desenvolvimento dos 
filhos. 
 

Site da Empresa: http://www.brinquedobox.com.br 
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  Caindo a Ficha 
Código InovAtiva 15977 
Empreendedor PEDRO ECHEL 
E-mail pedroechel@hotmail.com 
Telefone (51) 99714-2120 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/caindoaficha.canal/ 
Informações do 
Projeto 

O CAINDO A FICHA é uma plataforma que orienta e conecta os jovens com o seu futuro 
profissional.  
Atuamos no setor de educação, mas diretamente em orientação profissional.   
Queremos ser referência na orientação sobre profissões para que os jovens façam 
decisões mais assertivas diminuindo dúvidas, frustrações e desistência nas escolhas de 
curso e profissão.  
Dificuldade: sites falam sobre cursos e profissões na teoria, colégios não conseguem 
atender os jovens para que tenham uma orientação de profissão. Além disso, existe uma 
dificuldade de encontrar profissionais que façam orientação profissional. E os próprios 
orientadores profissionais recomendam, nas etapas finais de processo de orientação, que 
os jovens busquem informações e que conversem com profissionais atuantes em suas 
áreas de formação. 
3 clusters: o jovem de colégio que está no último ano letivo; o aluno do curso de pré-
vestibular e o jovem que esta procurando estagios. 

Site da Empresa: http://caindoaficha.com/ 
 

 

 

  Dazideia 
Código InovAtiva 16243 
Empreendedor Giovanni Santoro Junior 
E-mail giovannisantoro@gmail.com 
Telefone (48) 3024-0236 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/dazideia/ 
Informações do 
Projeto 

O Encontro Dazideia é um espaço para compartilhamento de projetos inovadores, 
apresentados em formato de pitch, que recebem feedbacks de um público 
multidisciplinar. Assim, auxilia empreendedores a validar, aperfeiçoar e divulgar suas 
ideias, além de fomentar conexões no mercado de startups e inovação. 
O evento foi pensado pois ao retornarmos do Vale do Silício com a ideia de uma startup, 
nos deparamos que não havia um espaço onde pudéssemos apresentar a ideia, colher 
feedbacks e mesmo treinar o Pitch. Notamos que a carência desse tipo de evento e 
conteúdo aberto não era somente em Florianópolis, mas sim de todo Brasil. O que na 
prática faz com que os novos projetos e ideias sejam validados somente com o público 
próximo e o Pitch praticado somente em ambientes "fechados". 
Pensando nisso, criamos o Encontro Dazideia, atualmente em 9 cidades do Brasil. Um ano 
depois o Dazideia Upgrade, para parte de formação, e o Dazideia Inside, afim de conectar 
pessoas, empresas e ideias inovadoras! 

Site da Empresa: http://dazideia.com 
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  DESTINE JÁ 
Código InovAtiva 15931 
Empreendedor christian josé sabino 
E-mail Christian@destineja.com.br 
Telefone (27) 3052-7865 
Localização Serra - Espírito Santo 
Facebook https://www.facebook.com/destineja 
Informações do 
Projeto 

Marketplace de serviços ambientais com foco em destinação de resíduos e mix de 
serviços ambientais. A plataforma web conecta empresas geradoras de resíduos a 
fornecedores licenciados num só lugar. 
Destinação inadequada de resíduos. Segundo a ABRELPE, 41,7% dos resíduos são 
destinados inadequadamente, prejudicando a saúde das pessoas e contaminando o meio 
ambiente. 
Através de um sistema inteligente, a plataforma web destine já conecta as empresas 
demandantes a empresas ofertantes. Todos os fornecedores são licenciados e 
homologados pela equipe de suporte. Gerenciamos o fechamento dos negócios até a 
conclusão do serviço, onde o cliente obtem toda rastreabilidade das destinações. 
Contamos com uma equipe multidisciplinar com experiência em logística reversa de 
resíduos, meio ambiente, administração, vendas e sistema de informação. 
Mapeamos 2 milhões de empresas geradoras de resíduos com demandas recorrentes e 
1000 destinadores que atuam no mercado tradicional. 

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

 

 

  Farmin IOT 
Código InovAtiva 15808 
Empreendedor Leonardo Conchon Favaro 
E-mail leonardocfavaro@gmail.com 
Telefone (46) 3536-6281 
Localização Dois Vizinhos - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/farminapp/?ref=aymt_homepage_panel 
Informações do 
Projeto 

O Farmin é uma plataforma composta por um software web, um app e um monitor de 
comportamento e saúde para gado de corte e de leite. Para identificar no rebanho, um 
animal que esteja apresentando um comportamento anormal e levando a perdas 
econômicas, o pecuarista utiliza o que chamamos de "olho do dono", ou pior, conta com a 
observação e atenção de um funcionário. Nós automatizamos essas tarefas de cuidado 
com o rebanho, eliminando a subjetividade e necessidade de um ser humano nessa 
tarefa.Um dos nossos diferenciais é estarmos localizados em uma área com incentivo a 
desenvolvimento de eletrônicos através de lei de recuperação de ICMS. Nossa proposta 
de valor é aumentar a produtividade do rebanho e monitorar a saúde e bem estar do 
rebanho substituindo as tarefas atualmente executada por seres humanos por um 
monitor wearable que funciona 24 hrs/dia eliminando dessa forma a subjetividade e 
disponibilidade de avaliação humana. 

Site da Empresa: https://www.farmin.com.br/ 
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  Go Educa 
Código InovAtiva 14330 
Empreendedor Allan Paulo 
E-mail allanpaulo2@hotmail.com 
Telefone (61) 98345-7591 
Localização Gama - Distrito Federal 
Facebook https://www.facebook.com/goeduca/ 
Informações do 
Projeto 

O Go Educa é uma plataforma de conteúdo educativo. O professor submete aulas curtas 
em vídeo e passa por uma avaliação de usuários e da plataforma; os alunos têm acesso a 
todos os vídeos da plataforma pagando uma mensalidade acessível (modelo similar ao 
Netflix) que é parcialmente repassada aos professores distribuída proporcionalmente ao 
número de acessos e à avaliação; os alunos podem contratar mentoria desses professores 
(pagando a mais por isto). Em nosso processo de validação percebemos que os alunos 
têm dificuldade nos estudos, mas consideram caras as soluções disponíveis no mercado; 
os professores têm dificuldade em monetizar seu trabalho (com o YouTube, por exemplo) 
e trabalham em endereços ou horários inconvenientes. Temos uma solução conveniente 
e rentável para professores ajudarem alunos de forma rápida e acessível a estes. Como 
diferencial competitivo temos aulas curtas (máximo 10 minutos), várias opções de 
professor por disciplina e contratação simplificada de mentor. 

Site da Empresa: http://goeduca.com 
 

 

 

  if. Intelligent Foods 
Código InovAtiva 14552 
Empreendedor Gabriel Berisso 
E-mail g.beri@hotmail.com 
Telefone (11) 98301-5828 
Localização Itupeva - São Paulo 
Facebook - 
Informações do 
Projeto 

Uma tecnologia que consegue manter um alimento a temperatura ambiente por mais de 
04 anos, sem uso de conservantes nem aditivos químicos, mantendo todas as 
características originais, garantindo 100% de segurança alimentar. Conseguindo diminuir 
drasticamente os custos de investimento, estrutura, manutenção, frete, desperdiço, em 
toda a cadeia das empresas e industrias de alimentos nos mercados de Food Service e 
Refeições Coletivas entre outras. Temos registro de patente em mais de 200 países, 
analises certificando produtos, nos melhores laboratórios do mundo FDA (USA) - SGS 
(Europa) - ITAL (Brasil), Registro da ANVISA para nossa tecnologia, e produtos 
desenvolvidos (carnes, aves, peixes, frutos do mar, massas, legumes, etc) 
 

Site da Empresa: - 
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  Innervision 
Código InovAtiva 15578 
Empreendedor Guilherme Tadeu Silva Timóteo 
E-mail guilherme.timoteo@innervision.net.br 
Telefone (11) 2548-6785 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/Innervision-Ltda-835402979878430 
Informações do 
Projeto 

A Innervision é uma empresa de base tecnológica que neste momento está focada no 
desenvolvimento/aprimoramento de uma solução para resolver o problema da evasão 
universitária. No Brasil, 5 milhões de alunos estão matriculados em cursos presenciais de 
universidades privadas. Porém, 28% destes alunos  (1,4 milhão) abandonarão a curso 
antes de obter seu diploma. Atualmente, a grande maioria das universidades não dispõe 
de uma solução integrada para retenção de alunos.  Geralmente, a tarefa de reter o aluno 
é repassada ao coordenador do curso, que muitas vezes, não tem condições adequadas e 
tempo suficiente para o devido tratamento do problema. A solução da Innervision se 
baseia na análise do perfil para mapear quais estudantes tem mais chance de evadir. 
Aqueles mapeados serão monitorados pelos professores para que seja possível tratar o 
problema antes que o estudante tome a decisão de abandonar o curso. O engajamento 
do aluno também é objetivo desta solução. 

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

 

  Nagro 
Código InovAtiva 14481 
Empreendedor Gustavo Antonio Alves 
E-mail gustavoalves@nagro.com.br 
Telefone (34) 3673-1963 
Localização Uberlândia - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/nagro.creditoagro 
Informações do 
Projeto 

Nagro um marketplace de crédito para o agronegócio. Conectamos empresários e 
produtores rurais as mais diversas fontes de crédito para o seu negócio, seja ela banco, 
fornecedor de insumos, trading ou mercado de capital. Através de uma plataforma online, 
o produtor de forma simples e intuitiva se cadastra na plataforma e através de uma 
análise de perfil, atividade e ecossistema regional identificamos qual a melhor fonte e 
estrutura de crédito de acordo com o seu perfil. Na outra ponta originamos leads de 
solicitação de crédito para todos os fornecedores de crédito cadastrados na plataforma, 
de acordo com o perfil da fonte de crédito, e pelas operações concluídas recebemos uma 
taxa operacional, do valor liberado. 

Site da Empresa: http://nagro.com.br/ 
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  Nanocell 
Código InovAtiva 14383 
Empreendedor Fernanda Maria Policarpo Tonelli 
E-mail tonellinanda@gmail.com 
Telefone (37) 3214-4248 
Localização Divinópolis - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/institutonanocell/ 
Informações do 
Projeto 

A Nanocell visa produzir hormônio de crescimento (GH) humano recombinante utilizando 
tilápias do Nilo. O Brasil importa o GH para tratamentos de pacientes. Este possui elevado 
custo devido à dispendiosa purificação que o atual método de produção exige (2014 
custou R$125 mi ao SUS). Desejamos oferecer tecnologia brasileira que permitirá redução 
de 3 a 6 vezes preço final do produto. A produção de hGH é feita em biorreatores 
utilizando células bacterianas ou de mamíferos em até 200 litros, para gerar poucos 
microgramas, em 812 horas, de difícil purificação para se evitar material celular 
imunogênico. Estamos procedendo geração de um peixe transgênico para liberar GH na 
urina, sendo facilmente extraído e com alta pureza devido à filtração do próprio animal. A 
expressão tecido específica do GH evita o sacrifício do animal na obtenção da proteína e 
reduz o custo de purificação do produto final. Também temos nanomateriais 
funcionalizados para entrega de genes e fármacos. 

Site da Empresa: http://www.institutonanocell.org.br/ 
 

 

 

  Pauta Online 
Código InovAtiva 15157 
Empreendedor Marcilene Scantamburlo Fonseca 
E-mail lene@pautaonline.com.br 
Telefone (24) 2245-0375 
Localização Petrópolis - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/pautaonline/ 
Informações do 
Projeto 

A Pauta Online é um serviço que atende instituições de ensino, professores e empresas 
que queiram capacitar seus funcionários internamente. 
É uma plataforma de educação que funciona tanto na modalidade de ensino híbrido 
quanto ensino à distância. 
Temos concorrentes diferentes para cada segmento, por exemplo: para os criadores de 
infoprodutos, os concorrentes são as plataformas de EaD (eadbox, maestrus, sistema ead, 
plataforma ead entre outros), para empresas, cada universidade corporativa utiliza uma 
plataforma diferente que, de acordo com seu porte, pode ser blackboard, moodle, 
webaula, entre outros. Para o ensino híbrido, há plataforma como moodle (que não é 
bem aceita pela maioria dos professores e alunos) assim como concorrentes indiretos 
como google drive, grupo do facebook, entre outros. 
Nosso diferencial é que a plataforma foi pensada em conjunto com professores, atende 
todas as opções e ainda entramos com diferencial no conteúdo e na personalização do 
mesmo. 

Site da Empresa: http://www.pautaonline.com.br 
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  Percurso Pré-vestibular e Enem 
Código InovAtiva 14346 
Empreendedor Rogério Pinto Ribeiro 
E-mail rogerioribeirobr@gmail.com 
Telefone (31) 3016-9300 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook http://www.facebook.com/epercurso 
Informações do 
Projeto 

O Percurso é um preparatório via Internet para o Exame Nacional do Ensino Médio e a 
maioria dos vestibulares do país. Nosso objetivo é atender milhões de estudantes com 
ensino de alta qualidade, serviços de monitoria online, simulados, correção de redação - 
tudo a custo muito baixo - baseado em assinaturas. O problema que pretendemos 
resolver é dar acesso  aos vestibulandos que não tem condições, seja por sua localização  
geográfica, seja pela falta de condições financeiras,  de preparação para um exame que 
determina sua entrada nas universidades, especialmente nas instituições e cursos mais 
procurados. 

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

 

 

  Plantae - Gestão Agrícola 
Código InovAtiva 15950 
Empreendedor Alexsander Tavares de Miranda 
E-mail alexsander.miranda@gmail.com 
Telefone (66) 3545-1775 
Localização Sorriso - Mato Grosso 
Facebook https://www.facebook.com/plantaegestao/ 
Informações do 
Projeto 

O Plantae é um ERP desenvolvido com foco na gestão de propriedades rurais. O Brasil é 
um dos grandes produtores de commodities do mundo e nesse cenário, destaca-se a 
produção agrícola que vem buscando uma modernização ao longo dos anos aumentando 
assim sua eficiência, porém a sua gestão tem ficado um pouco deficiente. O Plantae, em 
conjunto com o Store (gestão de silos/armazéns) e o Plantae Mobile (acesso mobile às 
informações do Plantae) utiliza de técnicas de BI (Business Inteligence) para garantir uma 
maior eficiência no que diz respeito à gestão das inúmeras variáveis a que os produtores 
estão expostos no seu dia-a-dia, transformando isso em informações para melhorar a 
tomada de decisão em campo. 

Site da Empresa: http://www.plantae.agr.br 
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  Portoflex Artefatos 
Código InovAtiva 15869 
Empreendedor Andreas Luiz Knorr 
E-mail portoflex@portoflex.com.br 
Telefone (51) 3325-2904 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook - 
Informações do 
Projeto 

A Portoflex, fundada em 1996, esta desenvolvendo um novo projeto, o qual é muito 
importante para a empresa, pois representa o primeiro produto para comercialização 
direta ao consumidor final. O Identificador Bovino OX, com o corpo totalmente em 
polímeros de alto desempenho, é uma alternativa inovadora, não tendo metais em sua 
composição, garante baixo peso e oferece total segurança de retenção em toda a vida do 
bovino , evitando problemas de rastreabilidade do rebanho. Também, por ser totalmente 
produzido em polímeros recicláveis, poderá ser integralmente reaproveitado após o 
abate. 
Este descarte acaba sendo muito atrativo para empresas e cooperativas de reciclagem, 
que é um ganho adicional do produto (descarte nobre), pois hoje os produtos existentes 
têm o metal como contaminante e são descartados como resíduos comuns em sua grande 
maioria. 

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

 

 

  Topic Play Games 
Código InovAtiva 15215 
Empreendedor Mackson Richall Freitas Araujo 
E-mail info@topicplay.com 
Telefone (83) 4100-0944 
Localização Campina Grande - Paraíba 
Facebook https://www.facebook.com/topicplaygames/ 
Informações do 
Projeto 

A Topic Play Games é uma startup que já ajudou mais de 20,000 professores e estudantes 
a melhorar em até 82% os resultados de ensino, engajamento e aprendizagem, usando 
games épicos que unem diversão e conhecimento. Nós desenvolvemos um inovador 
game 3D multiplayer de ação e sobrevivência chamado SolarTitans, que já foi até 
chamado do Star Wars Battlefront da Educação. SolarTitans, conta a história da 
colonização do nosso sistema solar e a luta da humanidade contra uma legião de 
máquinas. No controle dos heróis do game, o jogador aprende e usa habilidades em 
temas como Matemática, Ciências, Lógica e Leitura para superar os desafios. Atualmente 
o game conta com 19,000 pré-cadastros e será disponibilizado no dia 13/09/2017, 
gratuitamente para PC e MAC, o modelo de negócio é in-app purchase. Nos 
diferenciamos, pois temos um time multidisciplinar de 15 pessoas, uma metodologia de 
produção baseada em poucos recursos. E um game épico em 3D voltado para a 
educação.. 

Site da Empresa: http://www.topicplay.com 
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  Voix - Jogo social de bullying 
Código InovAtiva 16339 
Empreendedor Marco Antônio Linhares 
E-mail marco.antonio.unicamp@gmail.com 
Telefone (19) 9261-3082 
Localização Campinas - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/voixthegame/ 
Informações do 
Projeto 

O Voix busca combater o problema do bullying dando suporte para que o professor 
promova em sala de aula o debate sobre a aceitação da diversidade com alunos de 12 a 
17 anos, através de um jogo, um teste e uma plataforma. 
- Jogo: é um jogo de tabuleiro e cartas que interage com um aplicativo móvel para que um 
grupo de até 10 pessoas possa discutir cenários reais de bullying de uma maneira 
descontraída.  
- Teste: pelo aplicativo, mede o nível de aceitação dos jovens em relação à diversidade e 
obtém indicadores para planejar ações contra o bullying, podendo utilizar os próprios 
casos de bullying relatados no colégio dentro do teste.  
- Plataforma: gera toda a explicação para que o professor consiga trabalhar com os alunos 
temas relacionados ao bullying e possa compartilhar os resultados com toda a 
comunidade, gerando também certificados para o professor, os alunos e a escola. 
Em fevereiro de 2016 saiu a Lei Federal 13.185 que diz que escolas devem tomar medidas 
de combate ao bullying. 

Site da Empresa: https://www.voixthegame.com/ 
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  AnatoLab 
Código InovAtiva 14757 
Empreendedor André Luis de Abreu 
E-mail al.andreabreu@gmail.com 
Telefone (42) 3035-2210 
Localização Guarapuava - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/anatolabgp 
Informações do 
Projeto 

A AnatoLab é uma startup de P&D que visa criar simuladores do corpo humano que 
auxiliem no ensino de cursos da área da saúde. Atualmente os produtos utilizados em 
laboratórios de anatomia são modelos anatômicos tradicionais, que até possuem uma 
boa aparência porém são estáticos e não demonstram o funcionamento de sistemas do 
corpo. A proposta da startup é criar modelos interativos que facilitem a aprendizagem do 
aluno, como simuladores do movimento da musculatura, dos sistemas respiratório e 
circulatório, entre outros que possuam um diferencial se comparado com os modelos 
atuais. 

Site da Empresa: - 
 

 

  Bomédico 
Código InovAtiva 16547 
Empreendedor Matheus Lima de Araújo 
E-mail matheusrn89@hotmail.com 
Telefone (84) 99666-7048 
Localização Natal - Rio Grande do Norte 
Facebook http://facebook.com/bomedico/ 
Informações do 
Projeto 

O Bomédico é uma plataforma de marcação de consultas clínicas. Os pacientes já contam 
com a possibilidade de marcar suas consultas nas clínicas através de telefone, whatsapp e 
em alguns casos através do site da clínica, mas nada disso é gerenciável e entrega uma 
experiência de excelência para o paciente e para a clínica, gerando por exemplo horários 
vagos na agenda do médico que não são preenchidos e deixando o paciente esquecer da 
consulta. A nossa plataforma cria o vínculo para o paciente encontrar o médico para a sua 
especialidade especifica com rapidez e assertividade, bem como permite às clinicas 
agilizar o processo de cadastro, marcação e remarcação na agenda. Nos diferenciamos 
dos concorrentes por buscar ser o sistema mais simples e descomplicado do mercado, e 
acreditamos estar no caminho certo pois escutamos isso diretamente dos médicos que 
estão entrando em contato conosco a fim de entrar na plataforma. 

Site da Empresa: http://www.bomedico.com.br 
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  Chimera Games 
Código InovAtiva 16218 
Empreendedor Gabriel Xavier Felippe 
E-mail gabrielxavierfelippe@gmail.com 
Telefone (43) 9156-2547 
Localização Londrina - Paraná 
Facebook - 
Informações do 
Projeto 

Gamellito Adventures é um Health game para crianças com diabetes tipo I que visa 
ensinar e conscientizar sobre os cuidados com a doença, como medição da insulina, 
alimentação e exercícios. A Diabetes tipo I é uma doença crônica, que não tem cura e 
acarreta muitas consequências e mudanças de hábito. Trabalhar esse assunto é maçante, 
assustador e desinteressante para crianças. Nossa proposta é abordá-lo por meio do jogo 
de modo divertido. Temos como diferencial a validação de pesquisas científicas, cujo 
objetivo é testar a efetividade do jogo frente à doença. O jogo pode ser usado como uma 
plataforma social e ferramenta para auxiliar médicos e profissionais da área da saúde; e 
conta com uma equipe multidisciplinar especializada nas áreas de Design, Ciência da 
computação e Psicologia. 

Site da Empresa: - 
 

 

  Cuidador Digital 
Código InovAtiva 16510 
Empreendedor João Victor Mendes 
E-mail mendes.jvictor@gmail.com 
Telefone (11) 4280-8953 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook http://www.facebook.com/cuidadordigital 
Informações do 
Projeto 

O Cuidador Digital é uma solução para monitoramento de saúde baseado em tecnologia 
acessível e eficiente. As soluções existentes no mercado são elitizadas ou complexas 
demais para a grande maioria dos idosos e famílias. Como consequência a gestão da 
saúde ainda é pouco evoluída na aplicação das soluções e possuem pouco poder de 
integração entre elas. O Cuidador Digital oferece a facilidade para o uso da tecnologia na 
ponta final e possibilidade de integração com outros softwares. 

Site da Empresa: https://www.cuidador.digital/ 
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  DocPad - Saúde Online 
Código InovAtiva 14554 
Empreendedor Frederico Tannenbaum 
E-mail fredsz@gmail.com 
Telefone (21) 3173-2164 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/docpadapp/ 
Informações do 
Projeto 

DocPad é uma plataforma digital para a gestão do cuidado com a saúde. 
Durante sua vida um paciente realiza inúmeras consultas médicas, e diversos exames, 
gerando grande número de informações referentes à sua saúde. Estes dados ficam 
armazenados em locais diferentes tanto na forma física quanto em sua forma digital. 
Apesar dos significativos avanços nas ferramentas de comunicação, com a chegada da 
internet, smartphones e aplicativos, as informações de saúde de um paciente ainda 
permanecem espalhadas por diferentes provedores de saúde, tornando difícil uma visão 
completa do estado de saúde de um individuo. O DocPad resolve esse problema sendo 
uma plataforma integradora, conectando-se aos provedores e consolidando as 
informações de saúde de um paciente em um único local. Além de armazenar exames, 
avaliações médicas e informações sobre o tratamento, através do DocPad é possível 
agendar consultas e trocar informações com profissionais de saúde. 

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

 

  EVERYCARE 
Código InovAtiva 15333 
Empreendedor Renato Storani Pessoa 
E-mail renatocjp@hotmail.com 
Telefone (27) 3233-8537 
Localização Vitória - Espírito Santo 
Facebook https://www.facebook.com/appeverycare/ 
Informações do 
Projeto 

A EveryCare é uma plataforma que conecta profissionais da área da saúde a pacientes 
que necessitam de algum atendimento.  
Hoje, eu e mais 71% da população não contam com plano de saúde e dependemos do SUS 
para cuidar da saúde quando necessário. 
Como sabemos o nosso sistema de saúde é precário, 90% da população avalia como 
péssimo o serviço de saúde e não se sente seguro em buscar ajuda nos postos e hospitais 
públicos. 
A plataforma EveryCare funciona da seguinte forma, o cliente acessa o site ou o 
aplicativo, filtra a busca por especialidade e região e escolhe o melhor especialista 
E, por fim, agenda a consulta e realiza o pagamento de acordo com sua necessidade. 
Após o atendimento, o paciente avalia o especialista, criando assim um histórico visível a 
todos. 
Entregamos, busca fácil, preço justo e a segurança de encontrar bons profissionais. 
 

Site da Empresa: https://www.everycare.com.br/ 
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  Fácil Consulta 
Código InovAtiva 14911 
Empreendedor Patrick Armesto Goulart 
E-mail contato@facilconsulta.com.br 
Telefone (53) 99147-8956 
Localização Pelotas - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/FacilConsulta/ 
Informações do 
Projeto 

O Fácil Consulta tem o objetivo de ampliar o acesso à saúde, oferecendo horários para 
consultas com médicos especialistas a um preço acessível. Mais de 75% da população 
brasileira não possui plano de saúde e quando precisam ir ao médico, se deparam com 
duas opções: recorrer ao SUS ou pagar valores astronômicos por uma consulta particular. 
Por outro lado, 90% das consultas em um consultório são por planos de saúde, os quais 
remuneram muito pouco os profissionais. O Fácil Consulta oferece valores acessíveis aos 
pacientes e aos médicos, uma vez que os pacientes pagam, em média, 50% do valor de 
uma consulta particular e aos profissionais é oferecido um valor no mínimo 200% superior 
à média do que ganham atualmente. Um grande diferencial do Fácil Consulta é que o 
paciente tem acesso a avaliações e comentários de outros pacientes sobre o profissional, 
fotos do médico e a certeza que sua consulta foi marcada para o horário escolhido. 

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

 

  INVISUAL TECNOLOGIA 
Código InovAtiva 15470 
Empreendedor Marcelo Barros Ottoni 
E-mail marcelo.ottoni@invisual.com.br 
Telefone (61) 3204-3068 
Localização Brasília - Distrito Federal 
Facebook - 
Informações do 
Projeto 

A proposta do negócio é de uma plataforma de monitoramento da operação hospitalar 
através de um conjunto de soluções de mineração e análise inteligente de dados, 
controlando e orientando os colaboradores, enquanto entrega aos gestores as 
informações que forem relevantes, em tempo real 
Com a Insightcare entregamos aos gestores hospitalares informações em tempo real e 
informações preditivas que permitem que o gestor tome a decisão antes do um 
acontecimento de um problema, como por exemplo o desabastecimento de produtos. 
Diferentemente de outras soluções de mercado, a solução proposta é de um serviço de 
análise, tratamento, padronização e integração dos dados, elaboração de mesas de 
operação, monitoramento dos processos e alertas 

Site da Empresa: http://www.invisual.com.br 
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  Medintime 
Código InovAtiva 16008 
Empreendedor BRENO BERNARDES MENDES DE OLIVEIRA 
E-mail brenobmo@gmail.com 
Telefone (31) 3273-7062 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/medintime/ 
Informações do 
Projeto 

De um lado conseguimos descontos na compra de suprimentos hospitalares. Reunimos 
dezenas de listas promocionais de distribuidoras e fazemos a intermediação de vendas. 
30% dos custos hospitalares são de compra de medicamentos e materiais hospitalares,  
ajudamos a reduzir esse número. Do outro lado conseguimos reduzir os custos de 
incineração de medicamentos de distribuidoras e aumentar as suas vendas. Quando o 
medicamento vence o distribuidor é obrigado a pagar para incinerá-lo. Para diminuir isso 
ele faz listas promocionais com medicamentos que faltam a partir de 12 meses de 
validade. Reunimos essas listas em nosso portal e ajudamos a vendê-la. Entramos nesse 
mercado dessa forma, mas com o tempo as distribuidoras estão nos enxergando como 
um canal de vendas e algumas já nos mandam todo seu estoque para vendermos. 

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

 

 

  NDVIDA 
Código InovAtiva 15711 
Empreendedor Claudio Antonio Gusela 
E-mail claudio.gusela@ndvida.com.br 
Telefone (11) 3845-7267 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/ndvidaonline/ 
Informações do 
Projeto 

A NDVIDA é uma plataforma para auxiliar pessoas a reduzirem seu estresse pela mudança 
de hábitos e aumento do bem-estar. O principal determinante da nossa saúde são os 
hábitos, pois maus hábitos fragilizam nossa capacidade de das respostas necessárias ao 
estresse, que quando não superado torna-se crônico, levando à exaustão e às doenças. A 
NDVIDA resolve esse problema nas corporações sendo um programa escalável que 
trabalha cada indivíduo de forma única e sigilosa online, aumentando seu equilíbrio e 
comprometimento, com consequente aumento de produtividade e reduções de custo 
com saúde, além de oferecer para a corporação uma análise comportamental de sua 
população. Nosso diferencial é a gestão da participação e a individualização do processo 
para cada colaborador com a abrangência de todas as dimensões do bem-estar, 
emocional, físico, social, financeiro, profissional e pessoal. 
 

Site da Empresa: http://www.ndvida.com.br 
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  Noeh 
Código InovAtiva 15533 
Empreendedor Ana Paula Pereira Lage 
E-mail anapaula@noeh.com.br 
Telefone (31) 3466-1160 
Localização Ann Arbor, Michigan, EUA - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil - Fora do Brasil 
Facebook https://www.facebook.com/noehbaby/ 
Informações do 
Projeto 

A Noeh auxilia o desenvolvimento natural do pé e da marcha infantil nos primeiros meses 
de caminha independente. 75% das crianças chegam aos 7 anos com algum problema nos 
pés sendo que somente 2% nasce com alguma anormalidade. Portanto, 73% é decorrente 
de um mal desenvolvimento. Calçados inadequados, que não respeitam a fisiologia 
normal do pé, e superfícies pavimentadas, duras e planas, são citados como os principais 
fatores que interferem no desenvolvimento natural e saudável dos pés. Nós evoluímos 
para andar em um terreno natural, irregular e dinâmico, como areia, terra, etc. Há pouco 
mais de 100 anos, nós aprendemos a andar (etapa de rápido desenvolvimento dos pés, 
crucial para a maturação da musculatura) em terrenos pavimentados. Esse tipo de 
terreno fornece uma estabilidade que não favorece a ativação completa da musculatura 
dos pés fazendo com que cresçam imaturos. Assim, a Noeh oferece aos bebês urbanos 
um calçado que simula o ideal da marcha descalça em terrenos naturais! 

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

 

 

  NurseBot 
Código InovAtiva 16413 
Empreendedor Renato Gomes de Sousa 
E-mail renattoengineer@gmail.com 
Telefone (62) 3288-7864 
Localização Goiânia - Goiás 
Facebook https://www.facebook.com/meunursebot/ 
Informações do 
Projeto 

O NurseBot é um dispositivo (Pill dispenser) que uma vez abastecido com medicamentos 
(Comprimido, Drágeas, Capsulas e Pílulas) e programado com seus devidos horários de 
posologia, alerta através de notificações em sua tela, sinal sonoro (beep) e dispensa os 
mesmos ao seu usuário. 
O NurseBot possui conexões via Wi-Fi, GPRS/3G e Bluetooth. 
Através do NurseBot é possível 
a) reduzir o uso errôneo de medicamentos, seja em: tipo, quantidade ou horários; 
b) controlar de forma sistemática a inserção e a entrega de medicamentos ao usuário; 
c) alertar através de notificações tanto no NurseBot, quanto nos demais dispositivos do 
usuário, como: Smartphones, Smartwatchs, Tablets e Pulseiras Inteligentes o horário de 
tomar sua medicação; 
d) fornecer acompanhamento de uso do NurseBot e alertar familiares, parentes, amigos e 
afins, através de notificações em seus dispositivos como: Smartphones, Smartwatchs, 
Tablets e Pulseiras Inteligentes os horários em que os medicamentos foram entregues ao 
usuário. 

Site da Empresa: http://nursebot.io/ 
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  Pharmy 
Código InovAtiva 16509 
Empreendedor Leonardo Alvarez 
E-mail leonardo.lince@outlook.com 
Telefone (41) 3015-0218 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/Pharmy-436338010095535/ 
Informações do 
Projeto 

Pharmy é uma solução de software e hardware para transportar objetos entre dois 
pontos conhecidos. 
Trata-se de um conjunto de robôs autônomos controlados por uma plataforma de 
software em nuvem.  
Pharmy foi desenvolvido para o transporte de medicamentos entre a farmácia hospitalar 
e os postos de enfermagem, atualmente este serviço é efetuada por pessoal técnico que 
perde 25% do seu tempo na logística de medicamentos, extraviam medicamentos no 
percurso e atrasam a entrega.  
Desenvolvimento de soluções de mobilidade para as indústrias, uma vez que é um 
mercado de altíssimo potencial e a mesma solução desenvolvida e aplicada em hospitais 
poderia transportar peças, ferramentas, insumos e quaisquer outros objetos. 

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

 

 

  PONCE 
Código InovAtiva 15206 
Empreendedor LUIS DANILO DE OLIVEIRA 
E-mail danilo@ponce.ind.br 
Telefone (44) 3525-3322 
Localização Campo Mourão - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/PonceEquipamentos 
Informações do 
Projeto 

Oferecemos soluções acessíveis em estética, equipamentos que cumprem com sua 
função nos tratamentos, porém mais simples e, consequentemente, mais baratos. Por 
outro lado, nos preocupamos muito com o apelo visual (design do aparelho, manual de 
instruções, embalagem), além de oferecer um atendimento descomplicado por meio de 
nossa página no Facebook, Instagram, WhatsApp, ou ligando para o cliente quando ele 
prefere. 

Site da Empresa: https://www.ponce.ind.br 
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  Portal SuperAção 
Código InovAtiva 15787 
Empreendedor Anna Gabriela Barros Besser 
E-mail gabibesser@gmail.com 
Telefone (21) 98144-4231 
Localização Caçapava - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/portalsuperacao/ 
Informações do 
Projeto 

O Portal SuperAção é uma instituição que leva apoio emocional e saúde integral na 
prática para pacientes com câncer e seus familiares em todo Brasil, de forma inclusiva, 
pela tecnologia. A maioria dos pacientes no Brasil não possui acesso a apoio psicológico 
nem cuidados em saúde integrativa de forma satisfatória, principalmente na rede pública, 
mas também no atendimento privado. Hoje, eles recorrem a grupos no facebook ou redes 
sociais de saúde sem metodologia, garantia de atendimento e segurança para todos, com 
contatos feitos aleatoriamente com outros pacientes. Levamos uma metodologia p2p 
onde quem já superou o câncer (Anjo) ajuda quem passa pelo mesmo tratamento nesse 
momento (SuperaDor), com supervisão profissional. O apoio se estende aos familiares 
também. Além do apoio emocional, levamos atividades práticas com técnicas que a 
maioria jamais teria acesso (coaching, hipnose terapeutica, mindfulness, yoga, etc) para 
serem feitas de casa, gerando um benefício real ao paciente, complementar ao seu 
tratamento. Estamos desenvolvendo um aplicativo que permitirá escala e replicação para 
outras patologias. 

Site da Empresa: https://www.portalsuperacao.org.br 
 

 

  Psico Manager 
Código InovAtiva 15521 
Empreendedor José Guilherme Honorato Arantes 
E-mail contato@psicomanager.com.br 
Telefone (34) 3236-1002 
Localização Uberlândia - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/psicomanager 
Informações do 
Projeto 

O PsicoManager é uma plataforma de gestão de consultórios e de prontuários para 
profissionais na área da saúde mental, como psicólogos e terapeutas. Hoje as anotações 
de prontuários das sessões, recebimentos dos pacientes e agenda ainda são feitos em 
papel ou em alguma outra ferramenta que não funciona de maneira sincronizada. E isso 
gasta muito tempo e dinheiro. Falta ferramentas específicas para tratamento terapêutico, 
para o profissional organizar o prontuário, enviar tarefas, lembretes, engajar o paciente 
ao tratamento. O PsicoManager é uma plataforma que integra todos esses módulos de 
uma maneira intuitiva, organizada e inovadora. Além dessa organização o profissional 
recebe um apoio no tratamento ao integrar ferramentas de Big Data e Machine Learning 
resultando em uma série de previsões e sugestões que automatiza ainda mais o 
tratamento dos pacientes. 

Site da Empresa: https://www.psicomanager.com.br 
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  SanteMed 
Código InovAtiva 14385 
Empreendedor Anderson Andrade 
E-mail anderson@santesystem.com.br 
Telefone (42) 9922-9126 
Localização Ponta Grossa - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/appsantemed/ 
Informações do 
Projeto 

O SANTEMED É UMA PLATAFORMA DE GESTÃO INTEGRADA PARA TODOS OS 
PROFISSIONAIS DA SAUDE, ATRAVÉS DELA É POSSIVEL REALIZAR O AGENDAMENTO DE 
QUALQUER ATENDIMENTO OU PROCEDIMENTO CLINICO COM LEMBRETES 
AUTOMATICOS PARA TODOS OS PACIENTES. PARA SER MAIS COMPLETA E TER SEUS 
DIFERENCIAIS, CONSTRUIMOS OS PROCESSOS DE AUDITORIA E CONCILIAÇÃO DE GUIAS 
DE CONVENIO, MINIMIZANDO OS EFEITOS DA GLOSA MÉDICA. COM ISSO É POSSÍVEL TER 
O CONTROLE TOTAL DO AMBIENTE, MELHORANDO O CONTROLE DE ATENDIMENTO AO 
PACIENTE, GESTÃO DOS PROCESSOS E EVITANDO PERDAS FINANCEIRAS E QUEBRA DO 
FLUXO FINANCEIRO. 

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

 

 

  Saúde Legal 
Código InovAtiva 15086 
Empreendedor Eugênio Mazzini 
E-mail lais.mellim@triadebrasil.org.br 
Telefone (65) 3028-4045 
Localização Cuiabá - Mato Grosso 
Facebook https://www.facebook.com/redesaudelegal/ 
Informações do 
Projeto 

O aplicativo Saúde Legal  foi desenvolvido para todo o cidadão, quando necessitar de 
médicos, laboratórios, farmácias e serviços de utilidade pública, aperte apenas um único 
botão, e o serviço selecionado é que liga para o cidadão, uma vez que, não será o cidadão 
ligando para vários estabelecimentos. Nos tempos atuais, o acesso a saúde é um gargalo, 
em que ações corriqueiras cotidianas de vital importância para o cidadão ocupado em 
rotinas de trabalho extensivas, acaba demandando um longo período de tempo, como 
por exemplo, agendar consultas médicas, ter acesso a assistência farmacêutica ou até 
mesmo em serviços essenciais de utilidade pública, na maioria das vezes congestionados. 
O Saúde Legal oferece uma economia de tempo, na procura dos profissionais de saúde e 
utilidade pública, assim como proporciona um feedback positivo por parte dos 
prestadores de serviços tais como, facilidade de pagamento e atendimento humanizado. 

Site da Empresa: https://www.saudelegal.org.br/ 
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  SCAElife 
Código InovAtiva 14780 
Empreendedor Vinicius Caires 
E-mail vinicius.caires@framesoft.com.br 
Telefone (16) 3214-1678 
Localização Araraquara - São Paulo 
Facebook https://pt-br.facebook.com/framesoftbrasil 
Informações do 
Projeto 

O SCAElife é um software de gestão para casas de repouso de idosos. O número de 
pessoas no Brasil acima de 60 anos continua crescendo (com 12,6% da população em 
2012, passará para 14,6% da população em 2025, segundo o IBGE). Em paralelo ao 
crescimento desse novo seguimento, houve um aumento considerável de abertura de 
casas de repouso (Segundo IPEA/CNPQ na última década houve um incremento médio 
anual de 90 novas instituições). A maioria das instituições não possuem um processo 
automatizado de gestão. O SCAElife traz como solução para esse problema um software 
ágil e que garante ao gestor da instituição, segurança e informações online para tomada 
de decisão. Nosso diferencial está na própria concepção do produto, pensado desde o 
início em ser uma solução de alto impacto, desenvolvida dentro das clínicas de repouso 
(imersão em clínicas durante a etapa de desenvolvimento). 
Inovação: https://www.youtube.com/watch?v=D1hqsaUgVno 
Depoimento: https://www.youtube.com/watch?v=7cGN71iR_ZM 
 

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

 

  Seu Cuidador 
Código InovAtiva 15072 
Empreendedor Éder da Silva Barbosa 
E-mail dinhoogb@hotmail.com 
Telefone (11) 2071-4052 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/seucuidador/ 
Informações do 
Projeto 

Somos uma startup focada em simplificar a busca por cuidados, trabalhamos da forma 
mais simples e fácil possível, além de proporcionar e indicar o profissional mais bem 
qualificado para a prestação de serviço adequada as necessidades das famílias,iremos 
através da nossa tecnologia oferecer segurança, serviço qualificado e agilidade. Nesse 
nicho temos um grande problema que se estende a tempos sem resolução, onde as 
pessoas dependem de agências de homecare ou indicação no hospital o que dificulta o 
processo de busca e restringe as opções de contratação desses profissionais.Outro 
problema desse mercado são os altos valores cobrados pelas agências, dificultando a 
contratação de um profissional. Resolveremos também, o problema dos cuidadores, em 
ter uma plataforma que o ajude, sema necessidade de se cadastrarem em uma agência de 
Home Care e sofrer os valores abusivos que elas cobram. 

Site da Empresa: https://www.seucuidador.com.br 
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  Synappse Assist 
Código InovAtiva 15957 
Empreendedor Alexandre Aníbal Valverde Marcondes de Moura 
E-mail alexandrevalverde@gmail.com 
Telefone (11) 3541-1016 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/synappseassist/ 
Informações do 
Projeto 

Synappse Assist é um aplicativo que simplifica o acompanhamento diário e individual da 
saúde mental das pessoas (controle de sintomas, efeitos adversos, lembretes de 
posologia, aviso de consultas e registro de exames). É composto por duas versões - 
paciente e médico - e uma estrutura central de armazenamento dos dados. Os dados 
anotados (anonimizados e criptografados) geram relatórios utilizáveis pelo paciente, pelo 
médico, para estudos acadêmicos e pela industria farmacêutica (Big Data). 

Site da Empresa: http://www.synappseassist.com 
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  Asel-Tech 
Código InovAtiva 15892 
Empreendedor André Luiz Bortolato da Palma 
E-mail andre.palma@asel-tech.com 
Telefone (11) 3809-6000 
Localização São Carlos - São Paulo 
Facebook - 
Informações do 
Projeto 

Tecnologia patenteada, desenvolvida em conjunto com a USP-São Carlos, para detectar e 
localizar vazamentos em transporte de óleo e gás, através de modelo de rede neural, 
machine learning e sensores instalados ao longo do pipeline. A solução monitora as 
características de operação padrão e de vazamento da tubulação através de transientes 
de formas de onda de pressão. Através do modelo de processamento neural, no evento 
de um vazamento detectado, a localização do mesmo é realizada através de cálculos 
baseados nas diferentes ondas de propagação causada pelo vazamento. A tecnologia 
utiliza tecnologia IoT para transmissão de dados entre os sensores e a sala de controle. 
Um alarme é enviado para a sala de controle contendo todas as informações disponíveis, 
possibilitando tomada de decisões imediatas. . A tecnologia também pode ser utilizada 
com a finalidade de detectar roubos em tubulações de Óleo e Gás.  
Video de Apresentação: https://vimeo.com/226166882 
 

Site da Empresa: http://www.asel-tech.com 
 

 

 

  Certus Software 
Código InovAtiva 15218 
Empreendedor Fábio Cleverson Ieger Carvalheiro de Araujo 
E-mail fabio@ieger.com.br 
Telefone (41) 3653-6993 
Localização Pinhais - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/softwarecertus/ 
Informações do 
Projeto 

A Certus Software visa resolver a falta de controles e de gestão da pequena industria. 
Segundo o Sebrae, 90% das pequenas industrias não sabem o custo de produção dos 
produtos que fabricam. Logo se sua empresa não conhece seus custos ela esta a deriva. 
Com essa visão sabemos que podemos ajudar a fazer essas industrias conhecerem seus 
números e poderem ir mais longe. Possuímos um sofware de gestão industrial simples, 
ágil, com todas as informações necessárias para a gestão industrial. Resumindo seremos a 
nova "Totvs" com preço de "Conta azul". 

Site da Empresa: http://www.certus.inf.br 
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  CHECKMOB 
Código InovAtiva 14662 
Empreendedor NORTON LUIZ RITZMANN 
E-mail norton.ritzmann@checkmob.com 
Telefone (41) 3091-2900 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/checkmob/ 
Informações do 
Projeto 

O CHECKMOB é uma solução web/mobile de “field services management”, comercializada 
no modelo SaaS, destinada à automatização, planejamento e gerenciamento de serviços 
feitos por equipes de campo tais como: instaladores, vistorias, auditorias, entregas, 
pesquisa, vendas, etc. Segundo o Gartner, até 2020, 2 em cada 3 grandes organizações 
com técnicos de campo irão equipar seus técnicos com aplicações móveis para entregar 
rentabilidade através da criação de fluxos de receitas, eficiência e satisfação do cliente. O 
mercado global é de U$5 bilhões e que cresce entre 11% a 21% ao ano. No Brasil o 
mercado está em expansão na esteira da tendência da digitalização de negócios e adoção 
de smartphones corporativos como ferramenta de trabalho. 

Site da Empresa: https://pt.checkmob.com/ 
 

 

  Coleção.Moda 
Código InovAtiva 14594 
Empreendedor Renan Goulart Heinzen 
E-mail renangohe@gmail.com 
Telefone (48) 99600-4975 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/colecao.moda 
Informações do 
Projeto 

O Coleção.Moda é uma ferramenta totalmente online para confecções de vestuário. A 
maior parte das empresas de confecção no Brasil não possui uma metodologia e 
planejamento padrões, tampouco uma ferramenta de controle para a etapa de criação. 
Além disso, a pesquisa de tendências tem um alto custo, exigindo também estilistas 
experientes. O Coleção.Moda fornece uma ferramenta financeiramente acessível para 
todos, com uma metodologia padronizada e validada no mercado, com um controle de 
toda a etapa de produção, bem como sugestões de boas práticas e de tendências 
baseadas em uma inteligência artificial. 

Site da Empresa: https://www.colecao.moda/ 
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  Colloc 
Código InovAtiva 14566 
Empreendedor Vitor Lopata Leineker 
E-mail longenjv@gmail.com 
Telefone (41) 3247-1215 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/collocbr 
Informações do 
Projeto 

A Colloc utiliza o conceito de economia colaborativa na locação de equipamentos pesados 
de construção civil por meio de uma plataforma, tendo como clientes: construtoras 
proprietárias de equipamentos pesados e construtoras interessadas em locá-los. As 
propostas fundamentais são: por um lado, reduzir ao máximo a ociosidade desses 
equipamentos, gerando renda aos proprietários, e por outro, reduzir drasticamente o 
tempo despendido no processo de cotação, além de reunir uma grande variedade de 
equipamentos em um só lugar. Atualmente, para resolver o problema da ocioisidade, as 
construtoras vendem o ativo ou são obrigadas a dispensar os seus operadores, processo 
que acarreta em enorme prejuízo para a empresa. 

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

 

 

  CUBi Energia 
Código InovAtiva 16138 
Empreendedor Rafael Turella Araujo Carneiro 
E-mail rafael.turella@cubienergia.com 
Telefone (11) 2157-0946 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/cubienergia/ 
Informações do 
Projeto 

A CUBi torna a energia elétrica visível aos gestores. Oferecemos uma solução completa de 
monitoramento e gestão de energia elétrica focada na identificação de desperdícios e 
otimização do uso de energia elétrica. O primeiro passo para a gestão de energia elétrica 
é saber onde, como e porque se consome energia, a CUBi é focada em responder essas 
questões e encontrar as principais oportunidades de melhoria. Enquanto isso, empresas 
tradicionais focam na venda de sistemas complexos de medição para serem operados por 
pessoal especializado, a CUBi - através de um foco em experiência do usuário e 
inteligência computacional - oferece informações e insights em tempo real para que 
gestores possam tomar as melhores decisões e alavancar oportunidades de eficiência 
energética. 

Site da Empresa: https://www.cubienergia.com 
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  Delfos Intelligent Maintenance 
Código InovAtiva 16005 
Empreendedor Samuel Araújo Lima 
E-mail samuel.lima@energo-oem.com.br 
Telefone (85) 3267-2260 
Localização Fortaleza - Ceará 
Facebook - 
Informações do 
Projeto 

A Delfos é uma plataforma de Gestão, monitoramento e predição de falhas de ativos de 
energia eólica. A ideia surgiu ao identificarmos que uma grande parte do conhecimento 
operacional no setor de energia eólica não era multiplicado, e se perdia. Com isso, muitas 
oportunidades de otimização da produção de energia eram desperdiçadas. Estudando 
sobre como escalar esse conhecimento, desenvolvemos uma plataforma que, utilizando 
dados já existentes e ferramentas de machine learning, se mostrou capaz de não só 
escalar esse conhecimento, mas identificar automaticamente oportunidades de ganho na 
operação de parques eólicos.  Assim, a Delfos foi criada para auxiliar proprietários e 
operadores de parques eólicos a operarem de forma melhor, mais eficiente e rentável. 
Para nós, sucesso é ser referência na operação e monitoramento de produção de energia 
de fontes renováveis e ter presença global. 
 

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

 

 

  ENDEEPER 
Código InovAtiva 15982 
Empreendedor Luiz Henrique Boff 
E-mail lhboff@endeeper.com 
Telefone (51) 4066-3005 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/endeeper.tech 
Informações do 
Projeto 

A Endeeper atua no segmento de software para óleo e gás. Os clientes da Endeeper são 
empresas de exploração de petróleo, prestadoras de serviços de análise, institutos de 
pesquisa geológica e consultores especializados em geologia de reservatório de Petróleo. 
O negócio em foco para aceleração é o produto Strataledge Analytics: software de 
visualização integrada para exploração de petróleo que usa como tecnologia uma 
ontologia de domínio (nomenclatura geológica) e oferece recursos de visualização para 
grande volume de dados. A ontologia permite a integração automática de dados de 
diferentes fontes e os recursos de visualização simplificam e aceleram o estudo de 
reservatórios. Strataledge é inovador porque combina essas tecnologias, eliminando a 
conversão manual de dados e facilitando a modelagem de reservatórios. 

Site da Empresa: http://www.endeeper.com 
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  Fixxcar Soluções para Oficinas 
Código InovAtiva 14527 
Empreendedor Aydano de Almeida Correa Neto 
E-mail aydanocorrea@gmail.com 
Telefone (21) 3437-1209 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/fixxcarbr/ 
Informações do 
Projeto 

Trata-se da comercialização de equipamento para organizar o trabalho do Técnico 
Montador de veículos, possibilitando acomodar em local apropriado as peças 
desmontada, bem como as mantém organizadas de forma fácil para serem instaladas, 
pois a forma habitual de operação pode ocasionar danos e extravio das peças, sem contar 
com a baixa produtividade do técnico devido ao tempo perdido na hora da montagem. 
Enquanto que fazendo uma pesquisa na Internet encontramos 5 fabricantes no mercado 
americano, o nosso produto na forma que se  apresenta não encontra similar no Brasil. 
Algumas oficinas utilizam o antigo Porta-Peças tipo gaiola, que devido ao seu tamanho 
estrutural ocupa muito espaço no piso da oficina inviabilizando sua utilização em grande 
escala, outras estocam estas peças em engradados e caixas de papelão. 
Das 30.000 oficinas estabelecidas no Brasil(Sindirepa Nacional) acreditamos que 15% 
tenha potencial para a compra, assim: 
 30.000 x 0,15 X 10 unidades = 45 mil unidades. 

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

 

 

  hazel | Risk and Process 
Código InovAtiva 16254 
Empreendedor Rafael Raoni Lopes de Britto 
E-mail ribeiro@hazelrisk.com 
Telefone (21) 3274-5889 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook - 
Informações do 
Projeto 

A hazel é uma empresa especializada em risco e simulação de processos industriais. Nosso 
negócio consiste em uma plataforma que utiliza medições de processo de equipamentos 
industriais (Bombas, compressores, caldeiras e etc.) para alimentar uma simulação e gerar 
indicadores de desempenho. Esses indicadores informam se o equipamento precisa 
passar por uma manutenção ou modificação da configuração de operação. 
Nossa solução é focada na identificação de problemas de forma antecipada, auxiliando a 
manutenção preditiva. Atualmente o mercado está começando a utilizar a inteligência 
artificial para identificar as variações no comportamento do equipamento e uma vez que 
um problema já tenha ocorrido, o algoritmo interpreta a tendência dessa falha. Nossa 
plataforma utiliza modelos de equipamentos para simular seu desempenho e identificar 
se ele está operando de forma correta ou não, o que traz maior fidelização da condição 
real do equipamento.  
 

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



 
66 

 

 

  InfoObra 
Código InovAtiva 14512 
Empreendedor Thiago Weingartner 
E-mail thiagow@campestrinitecnologia.com.br 
Telefone (41) 3011-2267 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/campestriniinovacaoconstrucao/ 
Informações do 
Projeto 

O InfoObra é uma plataforma de gestão de obras baseado em modelos BIM utilizando o 
que há de mais eficiente em processo de obra, o last planner. No Brasil, a indústria da 
construção civil representa cerca de 10% do PIB, entretanto o nível de digitalização deste 
setor está em penúltimo lugar segundo Harvard, perdendo somente para indústria de 
caça. O reflexo disso é uma indústria onde, sistemicamente, há baixas produtividade e 
eficiência. O InfoObra será uma solução aplicável para as empresas do setor que 
migraram para o BIM (no Brasil cerca de 7%, em um setor que cresce 20% ao ano) e 
servirá como uma ferramenta para utilização dos modelos, desenvolvidos durante a fase 
de projeto, na obra. 

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

 

  KEMIA Tratamento de Efluentes 
Código InovAtiva 15606 
Empreendedor Rafael Celuppi 
E-mail rafael@kemia.com.br 
Telefone (49) 3025-7401 
Localização Chapecó - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/Kemia-Tratamento-de-Efluentes-771218356361191 
Informações do 
Projeto 

A Kemia traz novas soluções para o tratamento de através de processos eletrolíticos, 
como a eletrofloculação e eletrooxidação. Nosso mercado abrange todas as indústrias 
que geram efluentes líquidos, bem como residências e aterros. Estas empresas 
apresentam grande interesse na redução de custos, como em energia elétrica, tempo, 
operação de sistemas, manutenção, bem na redução da área destinada à estação de 
tratamento de seus efluentes. Além dessas características, a Kemia disponibiliza 
relacionamento presencial, testes com o efluente em laboratório e in loco, 
acompanhamento dos resultados, suporte técnico, abertura para sugestões e a 
otimização contínua e conjunta do produto. 

Site da Empresa: http://www.kemia.com.br/ 
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  Less Acabamentos 
Código InovAtiva 14360 
Empreendedor Renata Davi Silva Balthazar 
E-mail renatadavi@gmail.com 
Telefone (11) 4787-7791 
Localização Taboão da Serra - São Paulo 
Facebook - 
Informações do 
Projeto 

A Less é uma empresa de serviços que executa pintura predial de alto desempenho. 
Atualmente muitas construtoras terceirizam o serviço de pintura, porém o mercado 
dispõe em sua maioria de profissionais liberais ou pequenas empresas com baixa 
capacitação, que executam o serviço com técnicas e utensílios artesanais, 
comprometendo o cronograma da obra e a qualidade do acabamento. A Less resolve este 
problema através da inovação do processo em três instâncias do negócio: no 
Atendimento ao cliente (equipe de engenheiros e arquitetos), utilização de técnica 
mecanizada (lixadeiras automáticas e equipamento Airless) e qualificação da mão-de-obra 
(treinamento e capacitação). 

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

 

 

  LTrace Soluções em Geofísica 
Código InovAtiva 16302 
Empreendedor Fernando Bordignon 
E-mail fbordignon@gmail.com 
Telefone (48) 9963-3966 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook http://www.facebook.com/ltracegeo 
Informações do 
Projeto 

A LTrace desenvolve soluções de análise de dados geofísicos para empresas petrolíferas. 
As soluções que desenvolvemos permitem analisar melhor as incertezas envolvidas no 
processo de exploração e produção de hidrocarbonetos, fornecendo informações sobre o 
risco de não encontrar óleo e gás ao perfurar um poço. Essas informações são de grande 
importância para a tomada de decisão e definição de posição para perfuração de poços. A 
equipe possui 6 anos de experiência em projetos de pesquisa na Universidade Federal de 
Santa Catarina com a Petrobras, e está trazendo as metodologias desenvolvidas neste 
período como diferencial para a empresa atuar no mercado. 

Site da Empresa: http://www.ltrace.com.br/ 
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  Mãos à Obra 
Código InovAtiva 14621 
Empreendedor Gutemberg Mainenti Neves 
E-mail mkt@maosaobraapp.com.br 
Telefone (11) 3132-9503 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/maosaobraapp/ 
Informações do 
Projeto 

O Mãos à Obra é uma plataforma web e mobile para a busca de profissionais e 
fornecedores da construção civil a decoração via GPS. Através de assinaturas periódicas, 
profissionais e fornecedores tem a oportunidade de serem localizados por clientes finais 
com acesso gratuito e também de realizarem negócios entre si através de solicitação de 
orçamentos individuais. Devido a grande dificuldade de se localizar 
profissionais/fornecedores confiáveis e capacitados na hora de construir ou reformar, o 
Mãos à Obra agiliza esse processo em apenas 4 cliques, minimizando o tempo de busca e 
ajudando a fomentar o negócio local para pequenos profissionais e empresas que não 
possuem conhecimento, verba e acesso ao marketing digital. Somos o único aplicativo 
que possui profissionais e fornecedores em um só app. Além disso, desenvolvemos e 
possuímos o direito autoral de espaços para anúncios publicitários com veiculação via GPS 
para médias e grandes empresas. 

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

 

 

  NETYS 
Código InovAtiva 16387 
Empreendedor Felipe Fernandes Pereira 
E-mail felipe@netys.com.br 
Telefone (34) 3305-3067 
Localização Uberlândia - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/NETYSMARTGRID/ 
Informações do 
Projeto 

Energia - Eficiência e Gestão Energética 
Reduzir a conta de energia em até 35% da industria/ comércio...  
Através de uma Solução IoT que fornece: 
- SMART GRID & SMART CITIES 
- Mensura em tempo real, o Consumo Energético  e Temperatura ambiente. 
- Painel on-line para Gestão do Consumo & Compra de Energia. 
- Laudos e Comparativos de Consumo entre Equipamentos, setores e Filiais... 
- Notificações de Anomalia no Consumo e Equipamentos que param de funcionar 
- Ativação e Desativação de Equipamentos on-line ou programada 
- Integração com Energia Elétrica, Solar e Eólica. 

Site da Empresa: http://www.netys.com.br 
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  Smart Security 
Código InovAtiva 16190 
Empreendedor Victor Vilas Boas Cavalcanti 
E-mail victorvbcavalcanti@gmail.com 
Telefone (71) 3366-0743 
Localização Salvador - Bahia 
Facebook https://www.facebook.com/SmartSecBa 
Informações do 
Projeto 

O Smart Security promove a conectividade entre o usuário e o automóvel, permitindo a 
notificação e suporte às ocorrências – batidas, arrombamentos e movimento no interior 
do veículo – via smartphone e dispositivos conectados à internet. O negócio é composto 
por uma central 24h que efetua serviços de recuperação veicular e suporte personalizado.  
Os alarmes existentes apresentam baixa conectividade, assim, não é possível obter 
informações em tempo real sobre o que está acontecendo com o seu veículo quando não 
se está próximo dele. É necessário retornar ao automóvel periodicamente ou observar à 
distância, para checar visual e fisicamente a integridade do seu carro em situações de 
insegurança. Dispositivos de conectividade automotivos existentes - como o TK103 B - 
não tem boa usabilidade e não possuem serviços especializados em segurança. O Smart 
Security chega ao mercado com um serviço universal - para qualquer veículo - fornecendo 
uma maior experiência de segurança ao consumidor. 

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

 

 

  Soloplásticos 
Código InovAtiva 15340 
Empreendedor José Niudo Freitas 
E-mail contato@recicladoresdobrasil.com.br 
Telefone (11) 2378-1550 
Localização Mogi das Cruzes - São Paulo 
Facebook - 
Informações do 
Projeto 

Nosso produto é um bloco para construção ultra resistente, dotado de uma Inteligência 
Construtiva que nos permite levantar as paredes de uma casa de 60m2 em apenas 2 dias, 
com 2 profissionais, e nenhuma ferramenta (Nível, linha, prumo, esquadro) e nenhum 
material (cimento, água, areia, cola) Além disso, nossos blocos são coloridos e não 
precisam de acabamento: (reboco, pintura, gesso) nem revestimentos pois são 
impermeáveis, e não geram nenhum tipo de resíduo por serem extremamente 
resistentes. 

Site da Empresa: http://www.soloplasticos.eco.br 
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  Tela de Bloqueio 
Código InovAtiva 14753 
Empreendedor Tarcísio Caddah Melo 
E-mail tarcisiosk@gmail.com 
Telefone (21) 2265-4169 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/doutorinovacao/ 
Informações do 
Projeto 

O meu negócio é baseado em patentes de soluções de engenharia que podem ser 
aplicados em diversos mercados de segurança patrimonial. Ele dificulta diversas práticas 
ilícitas, como roubo de cargas, carros fortes, caixas eletrônicos, cofres, fugas de presídios, 
invasão de lojas, galpões, armazéns e demais habitáculos fechados e semi fechados que 
se deseja proteger. O principal diferencial em relação a concorrência é ser uma inovação 
protegida por patentes e age de maneira totalmente inovadora frente aos demais 
concorrentes, inclusive podendo ser utilizado com produtos já existentes. 

Site da Empresa: - 
 

 

  TRACKTOOR 
Código InovAtiva 15550 
Empreendedor Rafael Cesar da Silva 
E-mail rafael.cesar@yahoo.com.br 
Telefone (34) 3229-5449 
Localização Uberlândia - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/Tracktoor-1009979905812304 
Informações do 
Projeto 

Somos uma plataforma que está revolucionando o mercado de locação de máquinas e 
equipamentos pesados utilizados na Construção Civil, Mineração, Agronegócio e 
Infraestrutura.  
Este mercado apresenta falhas históricas, é extremamente ineficiente, oneroso e 
improdutivo. Por um lado, LOCADORES tem baixa utilização de tecnologia, altos custos 
com intermediadores comissionados, dificuldade de divulgação e sofrem com a presença 
de burocracia. Por outro lado, LOCATÁRIOS sofrem com altos custos com fretes e extrema 
dificuldade para localizar equipamentos e centralizar as cotações. A TRACKTOOR 
soluciona estes problemas, unindo locadores e locatários em uma plataforma moderna e 
inteligente, com soluções para pequenas, medias e grandes empresas. Criamos uma 
plataforma online que conecta diretamente LOCADORES e LOCATARIOS, garantindo 
condições de encontrarem e alugarem máquinas e equipamentos variados, sem dor de 
cabeça, próximos de onde precisam, sem depender de intermediadores. 

Site da Empresa: https://www.tracktoor.com.br 
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  Vidya Tecnologia 
Código InovAtiva 14482 
Empreendedor Otavio Carneiro Correa 
E-mail otavio@vidyacorrosao.com.br 
Telefone (21) 3733-1791 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://pt-br.facebook.com/ 
Informações do 
Projeto 

A Vidya é Startup de Engenharia  que oferece serviços e produtos (software e hardware) 
de monitoramento de corrosão em plantas industriais. Oferecemos hardware (sensores 
de corrosão) a custo baixo ou comodato, software (plataforma cloud e-PMC) para gestão 
e análise de corrosão, serviços de monitoramento em pacotes com software e hardware 
inclusos, gestão da informação e das atividades em tempo real. 
Trabalhamos para os setores de MANUTENÇÃO, INTEGRIDADE DE ATIVOS, INSPEÇÃO E 
OPERAÇÃO de plantas industriais diversas. Os principais setores da economia são ÓLEO & 
GÁS (onshore e offshore), PAPEL E CELULOSE, TRATAMENTO DE ÁGUA, PETROQUÍMICAS, 
PLANTAS DE PROCESSO. 
A Vidya resolve os seguintes problemas nos clientes: custos e prazos com hardware 
importado, falta de integração de dados de integridade dos ativos, informações em 
tempo real relativas à corrosão dos ativos e custos com inspeção. 

Site da Empresa: https://www.vidyacorrosao.com.br/ 
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  ARIA MODA INCLUSIVA 
Código InovAtiva 16172 
Empreendedor Talita dos Santos Romão 
E-mail contato@ariamodainclusiva.com.br 
Telefone (14) 4141-1987 
Localização Bauru - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/ariamodainclusiva/ 
Informações do 
Projeto 

A empresa ARIA MODA INCLUSIVA tem como objetivo trabalhar a inclusão através da 
moda e oferecer autonomia, conforto e estilo para o público jovem-adulto. Incluímos em 
nossas grades de peças exclusivas e limitadas, produtos do PP ao G4 desenvolvidas 
através do design universal, aliado a tecnologia assistiva. Esses produtos podem ser 
usados por pessoas sem deficiência ou  com algum tipo de deficiência física e/ou 
mobilidade reduzida, pois todos os modelos possuem algum tipo de adaptação que 
facilita o dia-a dia de cada um segundo a sua necessidade. Unimos estilo, funcionalidade e 
praticidade e criamos os produtos,  disponibilizamos também  acessibilidade na hora da 
compra, mantendo um valor/preço acessível para todos os públicos. 
As vendas são realizadas através do E-commerce( Site, Facebook e WhatsApp) e em Feiras 
e Eventos  por todo o país 

Site da Empresa: http://www.ariamodainclusiva.com.br/site?menu_id=24 
 

 

  Biotechnos 
Código InovAtiva 16092 
Empreendedor Márcia Teresinha Werle 
E-mail marcia@biotechnos.com.br 
Telefone (55) 3513-0831 
Localização Santa Rosa - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/Biotechnos 
Informações do 
Projeto 

A Biotechnos é uma organização que atua na economia de baixo carbono. Pesquisa 
alternativas de negócios ecologicamente corretos através do desenvolvimento de 
produtos, projetos e assessorias nas áreas da Bioenergia e Biodiversidade 
Nesse projeto  focamos a tecnologia - máquinas e equipamentos para beneficiamento do 
coco babaçu, a separação eficiente das quatro partes que compõem o coco babaçu. O 
Projeto prevê fundamentalmente a Inclusão Produtiva das quebradeiras do Coco Babaçu, 
objetiva instrumentalizar seu trabalho extrativista com tecnologia social, Máquinas e 
Equipamentos que assegurem dignidade ao seu trabalho, eficiência e escala no modo de 
produção ampliando as oportunidades no Mercado e  preservando as florestas de 
babaçuais.  A nossa tecnologia se diferencia pois tem eficiência na separação, com  
máquinas menores e custos acessíveis, hoje não disponíveis no mercado. 

Site da Empresa: http://www.biotechnos.com.br 
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  Chimera Games 
Código InovAtiva 16218 
Empreendedor Gabriel Xavier Felippe 
E-mail gabrielxavierfelippe@gmail.com 
Telefone (43) 9156-2547 
Localização Londrina - Paraná 
Facebook - 
Informações do 
Projeto 

Gamellito Adventures é um Health game para crianças com diabetes tipo I que visa 
ensinar e conscientizar sobre os cuidados com a doença, como medição da insulina, 
alimentação e exercícios. A Diabetes tipo I é uma doença crônica, que não tem cura e 
acarreta muitas consequências e mudanças de hábito. Trabalhar esse assunto é maçante, 
assustador e desinteressante para crianças. Nossa proposta é abordá-lo por meio do jogo 
de modo divertido. Temos como diferencial a validação de pesquisas científicas, cujo 
objetivo é testar a efetividade do jogo frente à doença. O jogo pode ser usado como uma 
plataforma social e ferramenta para auxiliar médicos e profissionais da área da saúde; e 
conta com uma equipe multidisciplinar especializada nas áreas de Design, Ciência da 
computação e Psicologia. 

Site da Empresa: - 
 

 

  DESTINE JÁ 
Código InovAtiva 15931 
Empreendedor christian josé sabino 
E-mail Christian@destineja.com.br 
Telefone (27) 3052-7865 
Localização Serra - Espírito Santo 
Facebook https://www.facebook.com/destineja 
Informações do 
Projeto 

Marketplace de serviços ambientais com foco em destinação de resíduos e mix de 
serviços ambientais. A plataforma web conecta empresas geradoras de resíduos a 
fornecedores licenciados num só lugar. 
Destinação inadequada de resíduos. Segundo a ABRELPE, 41,7% dos resíduos são 
destinados inadequadamente, prejudicando a saúde das pessoas e contaminando o meio 
ambiente. 
Através de um sistema inteligente, a plataforma web destine já conecta as empresas 
demandantes a empresas ofertantes. Todos os fornecedores são licenciados e 
homologados pela equipe de suporte. Gerenciamos o fechamento dos negócios até a 
conclusão do serviço, onde o cliente obtem toda rastreabilidade das destinações. 
Contamos com uma equipe multidisciplinar com experiência em logística reversa de 
resíduos, meio ambiente, administração, vendas e sistema de informação. 
Mapeamos 2 milhões de empresas geradoras de resíduos com demandas recorrentes e 
1000 destinadores que atuam no mercado tradicional. 

Site da Empresa: http://www.destineja.com.br/ 
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  Expiring 
Código InovAtiva 14516 
Empreendedor Murilo Pastina Soares da Silva 
E-mail murilo@expiring.com.br 
Telefone (11) 2649-2641 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/expiring/ 
Informações do 
Projeto 

Somos um marketplace que reúne a oferta de fornecedores com produtos próximos da 
data do vencimento, ou com estoques altos, em outras palavras, com produtos com alto 
potencial de serem desperdiçados. Hoje, empresas desperdiçam produtos por estarem 
vencidos, o que gera, além do prejuízo com a mercadoria em si, um custo para fazer o 
descarte. A solução mais comumente usada é ofertar esses produtos em suas lojas 
físicas/virtuais com grandes descontos. Essa saída não é eficiente porque geralmente o 
fluxo de consumidores dessa loja física/virtual é reduzido e o perfil desse cliente, na 
maioria das vezes, é completamente diferente daquele apto a comprar produtos 
próximos do vencimento tendo um desconto como contrapartida. Solucionamos esse 
problema concentrando as ofertas desse tipo num mesmo lugar, nosso marketplace, e 
gerando demanda ao atingir esse consumidor específico através de ferramentas de 
marketing digital. 

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

  GastroBox 
Código InovAtiva 14290 
Empreendedor Diego Rhoger Melo Abreu 
E-mail diegorhoger@gmail.com 
Telefone (61) 3578-3316 
Localização Brasília - Distrito Federal 
Facebook http://facebook.com/gastroboxbr 
Informações do 
Projeto 

A cadeia produtiva de alimentos atual gera resultados como os de 1/3 dos alimentos 
produzidos irem para o lixo. A gente acredita que a Indústria de Alimentos precisa mudar! 
O sistema atual está programado para gerar desperdício de comida e consumo exagerado 
de produtos industrializados! 50% da população está acima do peso. Existe uma indústria 
bilionária que quer que você continue assim! Ela deseja que você coma mais e pior! 2/3 
de todas as mortes são derivadas da má alimentação. Nós reduzimos esse ciclo para 
apenas 3 dias, e 95%  aproveitamento do alimento, utilizando tecnologia do Sous Vide e 
Cook And Chill como diferenciais na execução dos preparos e aumentando o shelf life sem 
uso de conservantes em um serviço de assinatura que faz tudo para nosso cliente se 
divertir e encantar cozinhando receitas incríveis, saudáveis e equilibradas, todas com 
instruções de preparo e video ensinando a preparar novas receitas e valorizar os 
ingredientes locais. 
 

Site da Empresa: http://gastrobox.com.br 
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  Herself 
Código InovAtiva 16346 
Empreendedor Raíssa Assmann Kist 
E-mail contato.herself@gmail.com 
Telefone (51) 3711-7154 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/oiherself/ 
Informações do 
Projeto 

A Herself oferece calcinhas absorventes reutilizáveis para menstruação. Nossa maior 
motivação é propor uma nova forma de consumo, mais sustentável, e que solucione o 
problema do desconforto, da insegurança e da diminuição da autoestima durante o 
período menstrual das mulheres. Hoje, no mercado, existe uma carência de protetores 
menstruais que proporcionem mais naturalidade, segurança e que, ao mesmo tempo, 
façam com que a mulher se sinta bonita durante esse período. Os métodos de proteção, 
como os absorventes externos e internos, são desconfortáveis, volumosos - o que muitas 
vezes marca a roupa e traz uma sensação de insegurança - e descartáveis; já o coletor 
menstrual é invasivo, o que faz com que muitas mulheres não se adaptem.  A calcinha 
Herself é uma inovação no mercado brasileiro pois traz, para o período menstrual, a 
sensação de conforto, praticidade, bem estar e beleza, de só vestir uma calcinha, assim 
como todos os dias do mês. 

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

  Portal SuperAção 
Código InovAtiva 15787 
Empreendedor Anna Gabriela Barros Besser 
E-mail gabibesser@gmail.com 
Telefone (21) 98144-4231 
Localização Caçapava - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/portalsuperacao/ 
Informações do 
Projeto 

O Portal SuperAção é uma instituição que leva apoio emocional e saúde integral na 
prática para pacientes com câncer e seus familiares em todo Brasil, de forma inclusiva, 
pela tecnologia. A maioria dos pacientes no Brasil não possui acesso a apoio psicológico 
nem cuidados em saúde integrativa de forma satisfatória, principalmente na rede pública, 
mas também no atendimento privado. Hoje, eles recorrem a grupos no facebook ou redes 
sociais de saúde sem metodologia, garantia de atendimento e segurança para todos, com 
contatos feitos aleatoriamente com outros pacientes. Levamos uma metodologia p2p 
onde quem já superou o câncer (Anjo) ajuda quem passa pelo mesmo tratamento nesse 
momento (SuperaDor), com supervisão profissional. O apoio se estende aos familiares 
também. Além do apoio emocional, levamos atividades práticas com técnicas que a 
maioria jamais teria acesso (coaching, hipnose terapeutica, mindfulness, yoga, etc) para 
serem feitas de casa, gerando um benefício real ao paciente, complementar ao seu 
tratamento. Estamos desenvolvendo um aplicativo que permitirá escala e replicação para 
outras patologias. 

Site da Empresa: https://www.portalsuperacao.org.br 
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  Seu Cuidador 
Código InovAtiva 15072 
Empreendedor Éder da Silva Barbosa 
E-mail dinhoogb@hotmail.com 
Telefone (11) 2071-4052 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/seucuidador/ 
Informações do 
Projeto 

Somos uma startup focada em simplificar a busca por cuidados, trabalhamos da forma 
mais simples e fácil possível, além de proporcionar e indicar o profissional mais bem 
qualificado para a prestação de serviço adequada as necessidades das famílias,iremos 
através da nossa tecnologia oferecer segurança, serviço qualificado e agilidade. Nesse 
nicho temos um grande problema que se estende a tempos sem resolução, onde as 
pessoas dependem de agências de homecare ou indicação no hospital o que dificulta o 
processo de busca e restringe as opções de contratação desses profissionais.Outro 
problema desse mercado são os altos valores cobrados pelas agências, dificultando a 
contratação de um profissional. Resolveremos também, o problema dos cuidadores, em 
ter uma plataforma que o ajude, sema necessidade de se cadastrarem em uma agência de 
Home Care e sofrer os valores abusivos que elas cobram. 

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

  Soloplásticos 
Código InovAtiva 15340 
Empreendedor José Niudo Freitas 
E-mail contato@recicladoresdobrasil.com.br 
Telefone (11) 2378-1550 
Localização Mogi das Cruzes - São Paulo 
Facebook - 
Informações do 
Projeto 

Nosso produto é um bloco para construção ultra resistente, dotado de uma Inteligência 
Construtiva que nos permite levantar as paredes de uma casa de 60m2 em apenas 2 dias, 
com 2 profissionais, e nenhuma ferramenta (Nível, linha, prumo, esquadro) e nenhum 
material (cimento, água, areia, cola) Além disso, nossos blocos são coloridos e não 
precisam de acabamento: (reboco, pintura, gesso) nem revestimentos pois são 
impermeáveis, e não geram nenhum tipo de resíduo por serem extremamente 
resistentes. 

Site da Empresa: http://www.soloplasticos.eco.br 
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  Synappse Assist 
Código InovAtiva 15957 
Empreendedor Alexandre Aníbal Valverde Marcondes de Moura 
E-mail alexandrevalverde@gmail.com 
Telefone (11) 3541-1016 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/synappseassist/ 
Informações do 
Projeto 

Synappse Assist é um aplicativo que simplifica o acompanhamento diário e individual da 
saúde mental das pessoas (controle de sintomas, efeitos adversos, lembretes de 
posologia, aviso de consultas e registro de exames). É composto por duas versões - 
paciente e médico - e uma estrutura central de armazenamento dos dados. Os dados 
anotados (anonimizados e criptografados) geram relatórios utilizáveis pelo paciente, pelo 
médico, para estudos acadêmicos e pela industria farmacêutica (Big Data). 

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

 

 

  Voix - Jogo social de bullying 
Código InovAtiva 16339 
Empreendedor Marco Antônio Linhares 
E-mail marco.antonio.unicamp@gmail.com 
Telefone (19) 9261-3082 
Localização Campinas - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/voixthegame/ 
Informações do 
Projeto 

O Voix busca combater o problema do bullying dando suporte para que o professor 
promova em sala de aula o debate sobre a aceitação da diversidade com alunos de 12 a 
17 anos, através de um jogo, um teste e uma plataforma. 
- Jogo: é um jogo de tabuleiro e cartas que interage com um aplicativo móvel para que um 
grupo de até 10 pessoas possa discutir cenários reais de bullying de uma maneira 
descontraída.  
- Teste: pelo aplicativo, mede o nível de aceitação dos jovens em relação à diversidade e 
obtém indicadores para planejar ações contra o bullying, podendo utilizar os próprios 
casos de bullying relatados no colégio dentro do teste.  
- Plataforma: gera toda a explicação para que o professor consiga trabalhar com os alunos 
temas relacionados ao bullying e possa compartilhar os resultados com toda a 
comunidade, gerando também certificados para o professor, os alunos e a escola. 
Em fevereiro de 2016 saiu a Lei Federal 13.185 que diz que escolas devem tomar medidas 
de combate ao bullying. 

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


