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Sua expertise é fundamental para o nosso programa 

Desde 2013, o InovAtiva tem atuado acelerando o processo para que startups 

ingressem no mercado brasileiro. Oferecendo mentoria, consultoria, capacitação 

e vivência experimental, além de proporcionar acesso a investimentos e 

recursos, o programa gratuito abrange negócios inovadores de inúmeros 

setores e regiões do Brasil. 

Para isso, contamos com uma ampla gama de profissionais qualificados 

dispostos a compartilhar sua expertise com os que estão iniciando nessa 

jornada. Nossos parceiros, assim como os empreendedores, investidores e 

executivos renomados, disponibilizam seu tempo para fortalecer o ecossistema 

de forma voluntária. 

Juntos, ajudamos no progresso tecnológico e crescimento econômico do país. 

Assim, caminhamos para um futuro mais empreendedor em uma nação em que 

oportunidades não faltam para startups que queiram se consolidar de maneira 

eficaz e duradoura. 

Por esse motivo, gostaríamos de deixar o nosso sincero agradecimento pela sua 

participação. Esperamos que esses dias de Bootcamp Nacional e Demoday 

InovAtiva lhe proporcionem momentos inspiradores e incentivem a criação de 

novos negócios e parcerias.  

Muito obrigado, 

InovAtiva Brasil 
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  3e60 Soluções Imersivas 
Código InovAtiva 17940 
Empreendedor Leonardo Araujo Chagas Ribeiro Da Silva 
E-mail leonardo@3e60.com.br 
Telefone 21988533226 
Localização Rio de Janeiro-Rio de Janeiro 
Informações do 
Projeto 

Desenvolvemos um tour imobiliário em realidade virtual que apresenta alguns 
diferenciais aos existentes no mercado. A começar pelo uso da realidade virtual para 
apresentação dos imóveis, com alta fidelidade de imagens e baixo custo de 
desenvolvimento. Além do tour, apresentamos informações georeferenciadas sobre 
restaurantes, mercados, e estruturas próximas ao imóvel que ajuda na ambientação do 
cliente. Além disso disponibilizaremos relatórios gerenciais onde os corretores e gestores 
do mercado imobiliário irão poder consultar tempos de visitas e mapas de calor das 
visitas realizadas como ferramenta de negociação com proprietários dos imóveis. 

Site da Empresa: http://www.3e60.com.br 

 

ALLYA 
Código InovAtiva 19402 
Empreendedor Welton Brandão 
E-mail welton@allya.com.br 
Telefone 11989349988 
Localização São Paulo-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

Somos uma RHtech. A Allya nasceu para resolver as dificuldades de comunicação, 
relevância de parcerias e engajamento dos funcionários Através de uma plataforma de 
web/mobile/apps realizamos a intermediação (Estab Comerciais, RHs e Colaboradores) na 
gestão do programa de parcerias das empresas. A plataforma é colaborativa, este é um 
grande diferencial, onde os próprios Colaboradores indicam os locais onde querem 
parceria/economia. A Allya faz o salário das pessoas render mais. 

Site da Empresa: http://www.allya.com.br 
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  ECplus 
Código InovAtiva 18217 
Empreendedor Claudio Roberto Bringhenti 
E-mail claudio@ecplus.com.br 
Telefone 51983035000 
Localização Porto Alegre-Rio Grande do Sul 
Informações do 
Projeto 

Manu é uma plataforma inteligente de gestão de ativos e manutenção que visa suportar 
os diversos negócios na sua necessária transformação digital. Um dos nossos maiores 
diferenciais é conectar o cliente final (proprietário dos ativos) diretamente aos seus 
fornecedores beneficiando a ambos. Do lado do fornecedor conseguimos aproximar e 
melhorar a relação entre ele e seu cliente trazendo grande economia de recursos 
humanos e financeiros. Reduzimos o call center de serviços a um mínimo, automatizamos 
a entrega das ordens de serviço melhorando tempo de resposta, assim como melhoramos 
a velocidade de atendimento e sua eficácia. Do lado do cliente, fica disponível um 
histórico de toda a comunicação, assim como um sistema de gestão on cloud que permite 
gerir toda a sua base de ativos. Ambos tem acesso a um sistema de gestão completo com 
dashboards interativos que contemplam os ativos, a equipe e o financeiro através de 
indicadores específicos. Estamos no mercado B2B e modelo SaaS. 

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

 

 

  Inngage 
Código InovAtiva F1835 
Empreendedor Octavio Guerra Braga 
E-mail octavio@inngage.com.br 
Telefone 34992263220 
Localização Uberlândia-Minas Gerais 
Informações do 
Projeto 

Apps são o canal mais estreito entre consumidores e empresas, além de fator chave para 
Transformação Digital. Porém, hoje, empresas não usam esse canal de forma efetiva: Eles 
tem problemas em se relacionar com os usuários de maneira proativa e relevante. Assim 
acabam sendo "esquecidos", causando desinstalações e churn. Segundo pesquisas, 
mobile apps gastam cerca U$2,00 para adquirir um usuário, porém após um dia apenas 
24% deles continuam acessando o app (Font: Impact Brand and Leanplum), isso mostra 
que empresas perdem muito dinheiro em suas estratégias de mobilidade. Empresas não 
conseguem engajar com seus usuários principalmente porque: Não conhecem o 
consumidor e seus hábitos; As areas da empresa que cuidam do relacionamento, não têm 
as ferramentas certas; Empresas ainda utilizam canais não efetivos; Consumidores 
esperam cada vez mais das empresas. 

Site da Empresa: http://www.inngage.com.br 
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  Litroz 
Código InovAtiva F1855 
Empreendedor Pedro Barbosa Morato 
E-mail pedro@hotmail.com 
Telefone 31985823705 
Localização Belo Horizonte-Minas Gerais 
Informações do 
Projeto 

A Litroz é uma plataforma online de gestão de frota e de abastecimentos para empresas. 
Empresas e postos de gasolina sofrem com as elevadas taxas e preços cobrados pelos 
cartões de frota (Ticket Log, Exc Card..), porém, ficam presos a essas plataformas por falta 
de uma opção que entregue o controle automatizado de todos os abastecimentos para a 
empresa, o que leva os postos a aceitarem essa forma de pagamento. A Litroz veio suprir 
as necessidades desse mercado, garantindo economia e controle para as empresas e 
menores custos para os postos, praticando uma taxa três vezes menor que os 
concorrentes e um tempo de repasse de 24h úteis, comparado aos 45 dias demandados 
pelos cartões de frota. Isso se torna possível graças ao sistema de pagamento 
desvinculado de adquirentes e bandeiras de cartão, sendo que todas as transações são 
realizadas no sistema fechado da Litroz. A empresa adquire créditos em combustíveis, e 
posteriormente os utiliza nos postos parceiros. 

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

 

 

  Netzei 
Código InovAtiva 18250 
Empreendedor Thiago De Verney Inocêncio 
E-mail verney@netzei.com 
Telefone 48999270472 
Localização Florianópolis-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

A Netzei é um SaaS que automatiza a gestão e criação de produtos digitais (sites, blogs, 
landing pages e e-commerces) para agências e desenvolvedores. Estima-se que mais da 
metade de todo o trabalho de uma agência ou desenvolvedor é para refazer ele! Com a 
Netzei, este problema não existe mais: em um só lugar, é possível acompanhar o 
conteúdo de todos os produtos digitais, seu progresso e seus resultados compartilhando 
com toda a equipe. Além disso, aumentamos a produtividade, diminuimos a "refação", 
melhoramos o relacionamento com o cliente e tornamos o processo de construção de 
produtos digitais algo fácil e intuitivo. 

Site da Empresa: https://netzei.com 
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  Niduu 
Código InovAtiva 18919 
Empreendedor Francyara Inngryd Moraes Gurgel De Oliveira 
E-mail figurgel@niduu.com 
Telefone 98983036485 
Localização São Luís-Maranhão 
Informações do 
Projeto 

O problema de baixa qualificação dos colaboradores nas empresas por conta da falta de 
treinamentos constantes e engajantes, com qualidade e em larga escala afeta 
diretamente os lucros das organizações. A maioria dos gestores não conseguem otimizar 
o desempenho das empresas por falta de informações sobre conhecimentos e 
aprendizados dos seus colaboradores. A Niduu é uma solução para nivelar e incrementar 
o desempenho organizacional através do desenvolvimento contínuo das pessoas com 
foco na capacitação de forma engajante dos colaboradores e transparente no que tange 
as informações para facilitar a tomada de decisão dos gestores. Diferente dos 
concorrentes, o acesso é via smartphone, com uma experiência incrível, gamificado e com 
a possibilidade de baixar as lições para uso off-line. Temos um método próprio de 
elaboração de cursos no aplicativo para atender praticamente todas as classes sociais e 
qualquer demanda das empresas de forma automática ou personalizada. 

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

 

 

  NomadLi 
Código InovAtiva 18525 
Empreendedor Ariadne Nardeli 
E-mail ariadnenardeli@gmail.com 
Telefone 56935433755 
Localização Salvador-Bahia 
Informações do 
Projeto 

NomadLi é a plataforma online crowdsourced de inteligência de mercado. Nós 
fornecemos estudos de mercado e tendências de modo rápido, acessível e personalizado 
em diferentes níveis do mercado alvo (Países, cidades ou regiões). Os estudos são 
operacionalizados de modo online (templates) e crowdsourced por pesquisadores 
(freelancers) que estão vivendo ou viajando pela América Latina, viabilizando uma nova 
oportunidade de trabalho online remunerado com baixo custo e rápido retorno 
financeiro. Problema 1 (cliente): acesso fácil a informações de pesquisa de mercado 
personalizadas e acessíveis de empresas que pretendem se expandir na América Latina. 
As soluções disponíveis: Euromonitor e Skift, não fornecem informações de mercado 
rápidas (online), acessíveis ($), locais ou detalhadas. Problema 2 (usuário): acesso a 
trabalhos online sem investimento inicial ou habilidades anteriores. As opções 
disponíveis: Freelancer.com e Workana, exigem habilidades e / ou assinatura paga. 

Site da Empresa: http://nomadli.co/ 
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  Personality Contabilidade 
Código InovAtiva 17821 
Empreendedor Analita Lima Soto 
E-mail contato@personalitycontabilidade.com.br 
Telefone 43991816030 
Localização Londrina- 
Informações do 
Projeto 

Oferecemos gestão e contabilidade online para as micro e pequenas empresas no Brasil e 
com intuito de levar também para demais países da América latina. Em Março/2018 
estivemos no Chile e iniciamos uma conversa com a câmera de comercio chilena-
brasileira, que nos trouxe a possibilidade de iniciarmos também neste País. De acordo 
com pesquisas do SEBRAE cerca de 30% das empresas abertas fecham as portas antes de 
completarem 2 (dois) anos. Como contadores sabemos que a falta de gestão, 
principalmente financeira é o maior dos causadores desse problema. Nosso objetivo é 
entregar uma plataforma de gestão completa para as micro e pequenas empresas, 
somada a contabilidade para ajuda-los nas tomadas de decisões. Além dos módulos 
tradicionais de uma software ERP, incluímos também gestão da folha de pagamento, um 
ambiente controle de alvarás e contratos, relatórios contábeis e chat com contador em 
tempo real no horário comercial. Ainda queremos fazer outras funcionalidades. 

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

 

 

  Polen 
Código InovAtiva F1824 
Empreendedor Renato Paquet 
E-mail renato@brpolen.com.br 
Telefone 21968315347 
Localização Rio de Janeiro-Rio de Janeiro 
Informações do 
Projeto 

A Polen é um marketplace b2b que conecta geradores de resíduos com empresas que 
utilizam estes resíduos como matéria-prima. Anualmente no Brasil são destinados a lixões 
e aterros sanitários o equivalente à quantia de R$ 120 bilhões em materiais que poderiam 
ser reciclados, reaproveitados, reprocessados e re-inseridos nas cadeias produtivas. 
Geramos receita a partir de participações (fee de 10%) sobre as operações realizadas 
dentro da plataforma, como compra e venda de resíduos, compra e venda de Créditos de 
Logística Reversa, contratação de serviços logísticos, seguros ambientais para a carga e 
contra acidentes. Provemos também serviços em gestão de resíduos como forma de 
reforçar a autoridade da marca, captar novos clientes para o marketplace e incrementar a 
receita da empresa. Somos o único marketplace do nosso setor que faz o full filment de 
nossos produtos. Temos concorrentes em forma de "classificados on-line" somente. 

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



 
13 

  SignumWeb 
Código InovAtiva F1859 
Empreendedor Felipe Barros Silva 
E-mail lipesonics@gmail.com 
Telefone 31997052362 
Localização Belo Horizonte-Minas Gerais 
Informações do 
Projeto 

A Signumweb é uma plataforma de videoconferência que promove acessibilidade de 
comunicação entre as empresas brasileiras e seus clientes e/ou empregados surdos. No 
Brasil existe um grave problema com relação à barreira de comunicação entre as 
empresas que desejam atender ao cliente surdo ou que precisam se comunicar com 
empregados nessa condição. Elegemos 948 mil empresas de grande médio porte (3% do 
total) que necessitam se comunicar com 10 milhões de brasileiros ( 2,7 milhões de surdos 
profundos, usuários de LIBRAS ). Essas empresas relatam dificuldades de se comunicar e 
de chamar interpretes de LIBRAS). A solução que desenvolvemos permite essa interação 
de forma rápida, simples e barata, através da videoconferência. Ajudamos as empresas a 
cumprirem seu papel social de inclusão e ainda a acatar a Lei 10436/2002 que obriga essa 
acessibilidade. O surdo também é potencial cliente, podendo usar plataforma para 
chamar interprete virtual freelancer quando e onde desejar. 

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

 

 

  SinSalarial 
Código InovAtiva F1802 
Empreendedor Daniel Cardoso 
E-mail ddanielcardoso@gmail.com 
Telefone 48991429104 
Localização Florianópolis-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

Você sabe quanto precisa pagar para seu funcionário? É para responder essa pergunta 
que nasceu a SinSalarial. Somos uma HR Tech que está mudando o jeito como as 
empresas fazem análise de dados sobre salários, remuneração e benefícios, aprimorando 
a competitividade de nossos clientes. Há uma grande dificuldade dos diretores saberem 
quanto precisam pagar para seus funcionários, seja para atrair/reter talentos ou para 
otimizar os gastos na folha salarial. A SinSalarial resolve essa dor por meio de um software 
amigável e de fácil usabilidade. Coletamos dados diretamente dos nossos clientes e 
retornamos com inteligência e ferramentas de analytics. Diferenciais: -Informações mais 
precisas e confiáveis; - Maior base de dados; - Planos mais econômicos; -Foco no mercado 
de TI. 

Site da Empresa: http://www.sinsalarial.com.br 
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  VEXSOFT 
Código InovAtiva 18550 
Empreendedor Robson Candioto Rodrigues 
E-mail robson@inovaclick.com.br 
Telefone 44991311023 
Localização Maringá-Paraná 
Informações do 
Projeto 

O VEX é uma plataforma de vistoria focado em locadora de veículos. Em contratos de 
locação de veículos, um problema enfrentado pelas locadoras e pelos clientes é falta de 
transparência no momento de retirar e devolver o veículo. Na grande maioria das vezes o 
cliente sai da locadora sem um checklist formal, que lhe dê segurança que uma avaria 
pré-existente não seja cobrada no momento que o veículo for devolvido. Por outro lado a 
locadora tem a tranquilidade de poder cobrar uma avaria que o cliente foi responsável, 
durante o tempo que o veículo esteve em sua posse. Atualmente não temos um 
concorrente direto, com foco em vistorias de veículos para locadoras. 

Site da Empresa: http://www.vexsoft.com.br 
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BANCA 2 
Produtos e soluções B2C, Serviços, 

Games 
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  Caronear 
Código InovAtiva 17978 
Empreendedor Bruno Alves Paim 
E-mail bruno@caronear.com 
Telefone 47992193577 
Localização Joinville-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

Caronear é um app que interliga funcionários e alunos de empresas e instituições de 
ensino parceiras, estimulando caronas. Ao promover caronas, estamos reduzindo o 
número de carros nas ruas, o que ajuda o meio ambiente e o tráfego urbano. 
Compartilhar uma carona com outras pessoas também reduz custos de transporte, 
promove interação pessoal e estabelece vínculos pessoais, reduzindo também o estresse 
e a solidão durante os percursos. Diferente do que é oferecido atualmente por outros 
serviços de compartilhamento de caronas/automóveis, a utilização do app caronear por 
motoristas e passageiros não envolve contrapartida financeira entre as partes. 

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

 

 

 

Celebrar 
Código InovAtiva 18228 
Empreendedor Camila Florentino 
E-mail F 
Telefone 11992589783 
Localização São Paulo-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

A Celebrar conecta uma comunidade de fornecedores finais de serviços para eventos 
diretamente aos organizadores de eventos através de um marketplace, reduzindo a 
complexidade e o tempo gasto nas cotações de preços, consulta de disponibilidade e 
contratação de fornecedores. A causa raiz da complexidade para a composição de um 
evento se dá devido as características apresentadas pelos fornecedores de serviços para 
eventos, especializado e pulverizado, onde 94% dos CNPJs são entre micro 
empreendedores individuais a pequenas empresas - por exemplo: quem fornece 
audiovisual, não fornece alimentação. Em 18 meses, entregamos mais de 300 eventos 
corporativos, organizados pelas áreas de marketing e recursos humanos de 75 empresas - 
mais do que 1500 serviços vendidos à partir de uma vitrine de anúncios criada por uma 
comunidade com 465 fornecedores de serviços para eventos, onde 68% já vendeu 
serviços pela Celebrar e 72% deles é residentes das periferias de São Paulo. 

Site da Empresa: http://www.celebrar.co 
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  Eshows 
Código InovAtiva F1837 
Empreendedor Octavio Brandao Costa 
E-mail octavio@eshows.com.br 
Telefone 11992192697 
Localização São Paulo-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

Eshows é uma plataforma que conecta artistas a pessoas ou empresas interessadas em 
contratar uma atração para seu evento. Não importa o tamanho que seja, pode ser um 
churrasco, uma festa, casamento, formatura, bares ou casas noturnas. Eshows é a 
maneira mais fácil e confiável de realizar a venda de um show ou contratar um artista 
para seu evento. O Mercado de venda de shows no Brasil nos apresentou 3 
oportunidades. Os Artistas tem dificuldades para vender os shows. Os grandes 
contratantes, em organizar os shows. Os contratantes esporádicos em encontrar shows. 
Tendo isso em vista, desenvolvemos uma plataforma onde é possível realizar a compra e 
venda de shows de forma confiável, gerenciar os shows do seu estabelecimento através 
de uma plataforma de gestão e econtrar o artista perfeito para o seu evento. Nos 
diferenciamos dos nossos concorrentes pois buscamos não somente vender shows, mas a 
resolver um problema de gestão da contratação em grandes clientes, diminuindo custos. 

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

 

 

  Gamer Trials 
Código InovAtiva F1806 
Empreendedor Ian Freitas Rochlin 
E-mail ianfrochlin@gmail.com 
Telefone 21966840550 
Localização Rio de Janeiro-Rio de Janeiro 
Informações do 
Projeto 

A GJ+, principal produto da Gamer Trials, tem como principal objetivo fomentar a 
indústria nacional de economia criativa com novos jogos e empresas, aliando os esforços 
e interesses dos diferentes pólos de desenvolvedores do país, de maneira a mostrar ao 
público gamer brasileiro, a existência e o potencial dos jogos nacionais, estimulando a 
noção de jogo como um negócio para os desenvolvedores, seja reproduzindo situações de 
mercado ou conectando com grandes players da indústria. O formato clássico das game 
jam’s costuma compreender apenas uma etapa, mais especificamente um final de 
semana de imersão e criação de jogos em equipe. A fim de favorecer a continuidade do 
desenvolvimento dos projetos, fazendo com que os jogos criados na maratona se tornem 
empreendimentos; contato com grandes players do mercado, geração de negócios e a 
visibilidade dos projetos apresentados, a Game Jam Plus (GJ+) propõe uma lógica de 
evento diferente, que contempla três etapas . 

Site da Empresa: https://www.gamertrials.com/ 
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  Lila 
Código InovAtiva 18748 
Empreendedor João Carlos Galindo Da Cunha 
E-mail joao@joaocunha.net 
Telefone 18991056769 
Localização Presidente Prudente-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

O Lila é uma agenda inteligente gratuita para profissionais individuais de beleza. As 
profissionais individuais ainda usam papel e caneta para agendar suas clientes; atrasos, 
clientes que esquecem da sessão e conflitos com a agenda do salão são rotineiros. São 
horas desperdiçadas semanalmente marcando por WhatsApp. O Lila automatiza esse 
processo: as clientes recebem um link no WhatsApp e escolhem o serviço e o melhor 
horário sozinhas. As soluções existentes ou são caras e de baixa qualidade ou voltadas a 
salões de beleza (múltiplos funcionários, estoque, etc.), ignorando as necessidades das 
profissionais individuais. Ao contrário de serviços como o Singu, o Lila respeita a carteira 
de clientes da profissional e tem escalabilidade imensamente maior. Nossa receita é 
mista, vem de um modelo freemium e parcerias com marcas de produtos profissionais, 
escolas de cursos e fintechs para pagamentos de sessão online/máquinas de cartão para 
desbancarizadas. 

Site da Empresa: https://lila.app 
 

 

 

  Melhores Diaristas 
Código InovAtiva 19134 
Empreendedor Marcelo Seabra Pinto 
E-mail mseabrapinto@gmail.com 
Telefone 21993381919 
Localização Rio de Janeiro-Rio de Janeiro 
Informações do 
Projeto 

O Melhores Diaristas é uma plataforma que conecta diaristas de qualidade e confiança a 
empregadores que buscam ter suas casas limpas e arrumadas. Hoje, a maioria das 
pessoas que busca uma diarista pede indicação a seus amigos e familiares. O problema é 
que nem sempre as indicações vêm ou, por vezes, a diarista não é tão boa. Nossa 
plataforma soluciona este problema de uma maneira simples e fácil de usar. Temos um 
rigoroso processo para entrada de diaristas em nossa rede, um diferencial para os 
concorrentes, e são realizadas constantes avaliações, correções e orientações às diaristas. 
As diaristas possuem uma dor maior ainda: conseguir trabalho, de preferência bons 
patrões, para terem uma vida estável, financeiramente. Hoje, elas dependem muito de 
indicações de patrões, o que muitas vezes às deixa com uma agenda bem vazia. 
Oferecemos a elas ótimas oportunidades para melhorarem de vida. 

Site da Empresa: http://www.melhoresdiaristas.com.br 
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  OLIPLANET 
Código InovAtiva 18685 
Empreendedor Gabriel Pontarolo Kopanski 
E-mail gabriel@oliplanet.com.br 
Telefone 41999094873 
Localização Curitiba-Paraná 
Informações do 
Projeto 

O Oliplanet é um programa de logística reversa de óleo de cozinha usado que busca 
fechar a cadeia de reciclagem entre consumidor, pontos de coleta e recicladoras. No 
Brasil em 2017 foram consumidas 7 mil toneladas de óleo de cozinha. Segundo fontes 
jornalísticas, menos de 1% é reciclado. O óleo acaba descendo pelo ralo das pias de 
cozinha, causando um desastre econômico e ambiental. Isso pode ser revertido e 
convertido em renda. Reciclado, o óleo torna-se matéria prima para uma série de 
produtos, biodiesel por exemplo. Resolvemos o problema ao focar no ponto de partida, o 
consumidor. Com um dispositivo muito simples e com forte apelo emocional, facilitamos 
a separação do óleo na cozinha. Já comercializamos 376 mil Oliplanets, com faturamento 
de pouco mais de 1mi. Fomos aceitos pelo Pacto Global da ONU. Estamos desenvolvendo 
um sistema de pontos de coleta. O consumidor vai poder trocar o óleo usado por brindes. 
Os pontos de coleta venderão o óleo para recicladoras num painel eletrônico. 

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

 

 

  Performa 
Código InovAtiva 18649 
Empreendedor Helio Alves De Brito Junior 
E-mail helio@dmcbrazil.com.br 
Telefone 11991824426 
Localização São Paulo-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

Operamos logística de eventos corporativos: gestão do RSVP, das hospedagens, bilhetes 
aéreos, transporte terrestre, alimentação, equipamentos, salas, conteúdos, convidados, 
fornecedores e todos seus pagamentos. Um evento de médio porte, tem cerca de 30 
convidados, 20 fornecedores para quem transacionamos cerca de 30 pagamentos, em 
cartão, boleto ou depósito, no brasil ou no exterior. Cerca de 50 ordens de alteração 
vindas do cliente ou dos convidados, devem trilhar seu caminho a cada fornecedor. 
Clientes corporativos como a Pfizer, organizam 1.000 eventos ano. 

Site da Empresa: http://www.dmcbrazil.com.br 
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  Print Mobi 
Código InovAtiva F1852 
Empreendedor Mateus Monteiro Machado 
E-mail printmobidesign@gmail.com 
Telefone 48991138085 
Localização Tubarão-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

A Print Mobi é uma marca de móveis feitos com impressão 3D desktop e perfis de 
alumínio. Desenvolvemos uma linha de conectores de tamanhos pequenos, impressos em 
impressoras 3D de baixo custo com área de até 20 cm3. Encaixados com tubos de 
alumínio, resultam em estruturas robustas e que viabilizam a construção de bancos, 
mesas, estantes, nichos, aparadores, racks, entre outros. Queremos democratizar o 
design de móveis através da tecnologia da impressão 3D doméstica. Para isso, utilizamos 
um modelo de negócios inovador para o setor moveleiro. Vendemos a "Licença de uso" 
dos conectores para quem já possui uma printer 3D, em casa ou no trabalho. A licença 
pode ser adquirida de forma unitária, por R$ 39,00, ou através de um modelo de 
assinatura chamado CLUB PRINT MOBI. Por uma anuidade de R$ 468,00 (12X de R$ 39,00 
no cartão) o assinante recebe 24 projetos, assessoria e um pacote de benefícios, além de 
ganhar um selo exclusivo de "Fabricante Homologado" da Print Mobi em sua cidade. 

Site da Empresa: http://www.instagram.com/print_mobi 
 

 

 

  Rapidofix 
Código InovAtiva F1834 
Empreendedor Raphael Henrique Oliveira Da Silva 
E-mail fale@rapidofix.com 
Telefone 34991854303 
Localização Uberlândia-Minas Gerais 
Informações do 
Projeto 

O volume de dispositivos eletrônicos está crescendo exponencialmente assim como a 
demanda de manutenção, visto que estão cada vez mais modernos e caro, assim 
resolvemos o problema dos consumidores que precisam consertar seus equipamentos e 
querem um processo simples e de confiança! A Rapidofix é uma plataforma online de 
solicitação de serviços de manutenção em equipamentos sob demanda. O processo 
começa a partir da pesquisa do cliente pelo serviço na internet, o cliente chega no site e é 
conduzido a realizar um orçamento por um sistema de auto atendimento por chatbot e 
no final do atendimento o cliente toma a decisão se quer ou não a realização do serviço, 
aceitando, nós buscamos o equipamento no cliente e resolvemos bem rápido. Todo o 
fluxo de comunicação com o cliente e terceiros (técnico e transporte) na solução do 
serviço é online. Nosso diferencial está na tecnologia e no modelo de parceria com 
terceiros, que nos possibilita baixo custo fixo e capacidade de escalar. 

Site da Empresa: http://www.rapidofix.com 
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  SimplificaOBRA 
Código InovAtiva F1803 
Empreendedor Felipe Rodrigues De Souza Prado 
E-mail simplificaobra@gmail.com 
Telefone 11987461585 
Localização São Paulo-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

A Simplifica é uma plataforma de cotação e contratação de serviços e produtos que 
fornecem garantia e acompanhamentos do começo ao fim. Contratar ou buscar empresas 
e profissionais é uma grande do de cabeça, mercado informal e pouco profissional trazem 
uma grande perda de tempo e dinheiro aliado a falta de experiencia de quem esta 
buscando seja empresa ou pessoas fisicas. Resolvemos esse problema sendo uma 
plataforma que simplifica o processo de abertura e contratação de cotações totalmente 
online, para serviços ou para alguns produtos com uma base de fornecedores certificados 
e homologados, fornecemos um processo de planejamento, acompanhamento e 
garantias do começo ao fim, o que tornar contratar serviços para casa ou empresas muito 
mais simples e seguro. ********Tecnologias unicas: Gerenciamento Remotos de Serviços 
(GRO)/ Avaliação e homologação de fornecedores estilo UBER/ Sistema de Emissão de 
contrato e pagamento online / Cotação Reversa e TOKEN ANTICORRUPÇÂO 

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

 

 

  TecPet 
Código InovAtiva 37739 
Empreendedor Herbert Stanley Finger 
E-mail herbertsf@hotmail.com 
Telefone 48999403394 
Localização Biguaçu-Rua Benjamin de Carvalho, 135, Fundos 
Informações do 
Projeto 

No mundo são mais de 200 milhões de cães abandonados, no Brasil mais de 30 milhões 
de cães e gatos abandonados. Um problema grande que requer uma solução gigante, 
porém sozinhos não conseguimos fazer isso, assim a TecPet com tecnologia, com uma 
equipe apaixonada por animais e que trabalhou em empresas referência da região 
entrega ao mercado um ecossistema movido pelo engajamento na causa social, onde a 
tecnologia é a nossa ferramenta para captação de micro doações e para gerar o 
engajamento dos envolvidos. Trabalhando em um modelo de negócios com dois 
produtos, um gratuito e outro pago que utilizam tecnologias como chatbot para captação 
de micro-doações e gamificação para trabalhar o engajamento. Com um ecossistema que 
possui recursos, organizado e auto sustentável atuamos para cuidar de mais animais e 
reduzir a quantidade de animais nas ruas Brasileiras. 

Site da Empresa: http://www.tec.pet 
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  Tech Trash 
Código InovAtiva F1849 
Empreendedor Caio Oliveira De Miranda 
E-mail caio@techtrashbrasil.com 
Telefone 21965588885 
Localização Rio de Janeiro-Rio de Janeiro 
Informações do 
Projeto 

A Tech Trash é uma startup que investe na gestão e operação de canais para captação de 
lixo eletrônico. Somos uma Gestora de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 
(REEE) focada no Atendimento Personalizado voltado para empresas e pessoas. Nosso 
objetivo é facilitar o cumprimento da Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos 
Sólidos), prestando serviços de Logística Reversa de alta qualidade e propagando 
informação por meio de Educação Ambiental. Trabalhamos instalando Pontos de Coleta 
pela Cidade do Rio de Janeiro, atendendo empresas e fazendo ações em Escolas visando a 
captação de materiais. Uma vez que esse material esteja em nossa posse, nossa obrigação 
é dar o melhor destino possível a ele. Por isso, hoje estamos implementando uma 
unidade de Recondicionamento e reinserindo equipamentos em bom estado no mercado 
a preços populares. Nosso diferencial é receber praticamente a nossa "matéria prima" 
gratuitamente, podendo muitas vezes ainda cobrar do cliente pelo serviço. 

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

 

 

  We Fix 
Código InovAtiva F1831 
Empreendedor Lucas Paniz 
E-mail lucas@wefixms.com.br 
Telefone 51993057901 
Localização Porto Alegre-Rio Grande do Sul 
Informações do 
Projeto 

A primeira plataforma digital do brasil a conectar técnicos de smartphone, clientes e 
fornecedores. Consertamos smartphones quando e onde o cliente quiser, através de uma 
rede de técnicos parceiros acionados através de aplicativo Estes técnicos levam em uma 
maleta uma "assistência técnica". Conseguimos ter um menor preço, maior velocidade no 
reparo e maior conveniência já que vamos até o cliente em hora que for agendada. Não 
temos custo tradicionais e o modelo é totalmente escalavel! 

Site da Empresa: http://wefixms.com.br 
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  Z1hub 
Código InovAtiva 18520 
Empreendedor Jordan Kaique Kobellarz 
E-mail jordan.kobellarz@gmail.com 
Telefone 41996336176 
Localização Curitiba-Paraná 
Informações do 
Projeto 

A Z1 é um hub de negócios com curadoria inteligente de startups que auxilia quem 
investe recursos em soluções inovadoras a tomar decisões mais assertivas em menos 
tempo por meio de análises geradas a partir de um método 100% digital que captura 
informações das startups ao mesmo tempo em que são desenvolvidas. 

Site da Empresa: https://z1hub.com 
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  5mart 
Código InovAtiva F1821 
Empreendedor Tiago Carneiro 
E-mail tiago@5mart.com.br 
Telefone 16992060041 
Localização Ribeirão Preto-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

5mart, startup de soluções em tecnologia que auxilia aos varejistas no aumento dos seus 
ganhos, reduzindo suas perdas, através do controle e gerenciamento de estoques. 
Atualmente o varejista alimentar (supermercados) tem enormes prejuízos pela falta ou 
má gestão do seu estoque, o índice de perdas deste segmento foi medido em 6,3%, 
percentual que se refere à fatia do faturamento atual, ou seja, caso não houvesse essa 
perda o mesmo poderia representar um aumento de receita. Criamos a GAIA, assistente 
virtual que utiliza de Inteligência Artificial especializada em identificar os padrões de 
consumo para otimizar os estoques através de um planejamento de vendas e compras 
mais assertivo, reduzindo rupturas e o excesso de produtos. Com a GAIA nossos clientes 
utilizam de linguagem natural para consultar seus estoques e receber indicadores de 
rupturas, estoque virtual e melhora no sortimento, de forma simples rápida e objetiva em 
seu smartphone e sistema na nuvem. 

Site da Empresa: http://www.5mart.com.br 
 

 

 

  Agente G 
Código InovAtiva 18261 
Empreendedor Roberto Cescon Angonese 
E-mail roberto@agenteg.com.br 
Telefone 54999801800 
Localização Caxias do Sul-Rio Grande do Sul 
Informações do 
Projeto 

O Agente é uma plataforma B2B, focado no fornecimento de produtos e serviços da área 
de manutenção de indústrias. Nossos principais diferenciais são: Acesso em tempo real a 
diversas opções de aquisição; Busca ativa (desenvolvemos fornecedor e encontramos 
produtos de difícil acesso); Curva de aprendizagem simples; Foco em produtos de 
manutenção. Na plataforma www.agenteg.com.br, cada fornecedor tem sua loja com 
seus produtos. 

Site da Empresa: https://www.AgenteG.com.br 
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  Alfred Delivery 
Código InovAtiva F1826 
Empreendedor Myrko Araujo Micali 
E-mail myrko@alfreddelivery.com 
Telefone 16999912992 
Localização Ribeirão Preto-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

O Alfred sabe que cada segundo do seu tempo é muito valioso e veio para auxiliar na 
entrega de diferentes produtos (supermercado, farmácia, documentos, etc). O assistente 
pessoal recebe seu pedido e te leva em até uma hora. Tudo de forma prática e acessível. 
A falta de tempo é um problema compartilhado por diferentes classes sociais, idades e 
localizações geográficas. E quando é preciso fazer uma compra ou a entrega de algum 
produto, o gasto de tempo com o deslocamento pode ser um dos grandes empecilhos, 
compras de varejo são bem complexas de serem feitas. 

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

 

 

 

  ASTAN BIKE 
Código InovAtiva F1851 
Empreendedor Jose Guilherme Lirio Pela 
E-mail guilherme@astanbike.com 
Telefone 27999799929 
Localização Vitória-Espírito Santo 
Informações do 
Projeto 

A Astanbike é uma empresa que produz um nova era de bicicletas sustentáveis. A 
Bicicleta ASTAN, por seu uso é um produto sustentável e muito bem aceito hoje na 
maioria das grandes cidades promovendo uma melhoria da qualidade do ar, otimização 
do tempo tanto como meio de transporte eficiente evitando os estressantes 
congestionamentos e simultaneamente ajudando as pessoas a se exercitarem em seu dia 
a dia. A Astan bike leva essa sustentabilidade além uso, trazendo para o mercado um 
processo industrial sustentável, desde sua concepção, até seu descarte, além de oferecer 
o conforto de uma bike urbana, com um desempenho para percorrer maiores distâncias, 
necessidade esta presente nas grandes metrópoles do planeta. Uma nova era de bikes 
urbanas mais leves e mais resistentes. 

Site da Empresa: http://astanbike.com/ 
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  EU SOMMELIER 
Código InovAtiva 19284 
Empreendedor Rafael Roseira Barbosa 
E-mail rafaelroseira@gmail.com 
Telefone 21981588258 
Localização Rio de Janeiro-Rio de Janeiro 
Informações do 
Projeto 

O Eu Sommelier é um aplicativo móvel que tem como objetivo democratizar o vinho, 
fornecendo uma plataforma para que consumidores possam escolher rótulos com ótimo 
custo-benefício de forma simples e rápida. Acreditamos que a falta de conhecimento 
sobre vinhos é um grande desafio para que consumidores aumentem o consumo da 
bebida, e o momento onde esta falta de conhecimento é mais crítica é no momento da 
compra. Por isso, o Eu Sommelier tem como objetivo levar indicações de rótulos com 
ótimo custo-benefício em estabelecimentos como restaurantes, lojas e supermercados. 

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

 

 

 

  Fluenglish 
Código InovAtiva 18730 
Empreendedor Fernanda Valeria Tintino Tietjen 
E-mail tietjen.fernanda@fluenglish.com.br 
Telefone 11958940202 
Localização São Paulo-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

Nossa empresa faz testes de proficiencia em Idiomas. Ajudamos empresas corporativas, 
agencias de emprego e assessorias de gestao na localizacao de profissionais bilingues e 
com avaliacoes de desempenho. Atualmente esta muito dificil localizar profissionais com 
o nivel adequado do idioma estrangeiro (ingles, espanhol , etc) para preencher as 
demandas de algumas vagas de trabalho. Alem disso nao existem empresas 
especializadas nestes testes, somente testes com foco academico (Toefl, Cambridge e 
escolas de ingles) e sao extremamente caros. A fluenglish desenvolveu uma plataforma 
online juntamente com professores nativos americanos , para realizacao de testes. 
Diminuimos significativamente o tempo gasto por gestores em processos seletivos , 
diminuicao de contratacoes equivocadas e taxa turnover. Empresas que ja utilizam nossa 
plataforma, mudaram a forma de fazer contratacoes e avaliacoes de desempenho. 

Site da Empresa: http://www.fluenglish.com.br 
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  Gurvam 
Código InovAtiva F1832 
Empreendedor Bianca Tiburski Vaz Costa 
E-mail bianca.costa@gurvam.com.br 
Telefone 51983130330 
Localização Porto Alegre-Rio Grande do Sul 
Informações do 
Projeto 

Somos uma plataforma de delivery de supermercados. Trabalhamos com uma operação 
no modelo on demand, com entregas expressas e agendadas. Nossa equipe de compra e 
entrega é própria, nossa entrega expressa é feita em até 1 hora após a conclusão da 
compra no site, e as entregas também podem ser programadas para intervalos 
específicos de 1h para o dia ou os próximos dias. O pagamento pode ser feito pelo site ou 
no momento da entrega e os produtos oferecidos são provenientes de mercados 
cadastrados na nossa base. Atualmente estamos operando na cidade de Porto Alegre. 
Resolvemos os seguintes problemas dos clientes finais: estabelecimentos lotados e com 
grandes filas, dificuldade de transportar e carregar as compras de supermercado, falta de 
tempo, problemas de acessibilidade em geral (deficientes físicos, deficientes auditivos, 
idosos, gestantes, perna quebrada, eventuais gripes, etc). Nosso diferencias são: 
agendamento do pedido, formas de pagamento e listas prontas de produtos. 

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

 

 

  Meu Rango 
Código InovAtiva F1809 
Empreendedor Ami Aram Pires Morais 
E-mail ami.aram@meurango.com 
Telefone 61982270371 
Localização Lago Norte-Distrito Federal 
Informações do 
Projeto 

O Meu Rango desenvolve um website e um aplicativo que permite que o restaurante 
receba pedidos e pagamentos online de seus clientes, seja para delivery, retirar na loja 
ou/e na própria loja. Atualmente, a maioria dos restaurantes utilizam serviços de delivery 
online prestados por marketplaces (ifood, PedidosJá, Uber Eats, etc.). Plataformas onde a 
proposta de valor é o aumento de vendas do restaurante através de um grande 
investimento em marketing em troca de um percentual de comissão que pode chegar até 
25% do valor bruto da receita. Esse percentual das vendas tem posicionado os 
marketplaces, como um mal necessário e por vezes atingindo um valor superior a 
margem de lucro do pequeno restaurante, tornando-se inviável para essa persona. O Meu 
Rango se posiciona como um B2B SaaS, cobrando um valor fixo de mensalidade, sem 
comissões. Além de entregar as informações de consumo dos seus clientes para os 
restaurantes, junto a ferramentas de conexão com os clientes. 

Site da Empresa: http://meurango.com 
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  Midhaz 
Código InovAtiva F1817 
Empreendedor Lee Disney Pena Mansur Junior 
E-mail lee@midhaz.com 
Telefone 31975187399 
Localização Belo Horizonte-Minas Gerais 
Informações do 
Projeto 

A Midhaz facilita e simplifica a vida dos empreendedores. Fechamos fabricantes a preço 
de atacado, colocamos seus produtos em nosso catálogo interno, disponibilizando um 
canal de vendas sem custo. O revendedor compra seu e-commerce em nossa plataforma 
e escolhe os produtos no catálogo para vender, com margens de até 230%, ele vende e o 
fabricante é responsável pela entrega. A dor que solucionamos é a dificuldade de 
encontrar maneiras de empreender com baixo risco, sem um alto investimento, 
enfrentando pouca burocracia e complexa logística da operação. Nosso diferencial frente 
aos concorrentes e substitutos é cuidar de toda a operação. Não existe nenhuma empresa 
que realiza dropshipping nacional, fechando a cadeira de ponta a ponta, negociando com 
o fornecedor, montando seu ecommerce, resolvendo a entrega e o modo de pagamento. 

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

 

 

 

  O Polen 
Código InovAtiva F1864 
Empreendedor Renata Chemin De Oliveira Ott 
E-mail renata@opolen.com.br 
Telefone 41999178383 
Localização Curitiba-Paraná 
Informações do 
Projeto 

O Polen é uma estratégia completa de aumento de conversão de vendas que utiliza 
impacto social na jornada de compra do ecommerce como diferencial de venda. Com 
nossa ferramenta integrada, o ecommerce passa a doar um valor de cada compra 
realizada em sua loja e quem escolhe quem recebe essa doação é o consumidor. Nossos 
clientes têm uma média de 30% de aumento de conversão de vendas e diminuição do 
abandono de carrinho de 20%. No mercado taxas de 1,5% de conversão são normais e é 
por isso se fala muito em experiência na jornada do consumidor, pois qualquer alteração 
nessas taxas de conversão representam aumentos de faturamento para essas empresas. 
Além disso é constante e cada vez maior a demanda do consumidor por marcas com 
propósito e que pensam além do que seu próprio lucro. Mas ações como essas são de 
difícil mensuração de resultado e transparência. 

Site da Empresa: http://opolen.com.br/ 
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  Setha Atacado Online 
Código InovAtiva F1854 
Empreendedor Sebastião Dos Santos Mesquita Junior 
E-mail sebastiao@atacado.online 
Telefone 31997388679 
Localização Belo Horizonte-Minas Gerais 
Informações do 
Projeto 

A falta de recursos e canais de vendas são problemas crônicos no varejo em mercados 
tradicionais, onde o custo fixo é elevado e as vendas acontecem num único canal off-line 
e passivo, sem nenhuma escalabilidade. Ao trabalhar com produtos de baixa ou nenhuma 
necessidade primára onde a decisão da compra acontece no próprio PDV, ter o estoque 
volumoso e com bom mix de produtos é essencial e ao mesmo tempo muito complicado, 
incorrendo desencaixe do fluxo de caixa, inadimplência e obrigando o trabalho exclusivo 
com encomendas, logo, abrindo mão de grande parte do potencial de vendas. O que 
predomina é a relação comercial exclusivamente focada em vender e receber, sem gerar 
nenhum valor ao cliente. Disponível como SaaS + Marketplace, nossos clientes ampliarão 
seus canais de vendas e produtos para revenda, resultando numa melhor utilização de um 
estoque já comprado, um aluguel já contratado e uma equipe de vendas que precisam 
dos seus empregos, trabalhando via dropship. 

Site da Empresa: https://atacado.online 
 

 

 

  SuaView 
Código InovAtiva 18014 
Empreendedor Julio Zendron Muller 
E-mail contato@suaview.com.br 
Telefone 47996075854 
Localização Blumenau-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

SuaView é uma solução digital para exibir de forma personalizada vitrines/anúncios, 
contendo produtos relacionados automaticamente de forma inteligente para e-business, 
sites e aplicações web. 

Site da Empresa: https://www.suaview.com.br 
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  TITIBUM 
Código InovAtiva 18029 
Empreendedor Jose Loureiro Neto 
E-mail contato@titibum.com.br 
Telefone 27998173240 
Localização Vitória-Espírito Santo 
Informações do 
Projeto 

A Titibum é uma empresa voltada inicialmente para o público infantil, com produtos de 
moda praia e piscina, o nosso carro chefe é um maiô com bóias integradas, que 
proporciona liberdade de movimentos às crianças na água. Essa roupa é totalmente 
adequada ao corpo infantil, de modo que a ergonomia da criança seja preservada e auxilia 
os pequeninos no aprendizado do nado. Os produtos possuem proteção UV e matéria 
prima resistente a ambientes com cloro. A TITIBUM permite liberdade de movimento e 
mantém o corpo à tona permitindo que a criança coordene seus movimentos. Ela ajuda 
os pequenos a ganhar confiança na água e aprender a nadar. Nossos concorentes hoje 
são as tradicionais bôias de braço que estão sujeitas a furos e vazamentos álem de serem 
incômodas para os pequenos. O nosso produto alem de confortavel e pratico ao ser 
utilizado substitui três produtos a camiseta UV (alguns modelos de manga longa) , a boia, 
e o bikini ou mâio. 

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

 

 

  TripRadar 
Código InovAtiva 18084 
Empreendedor Juliano Augusto Dillenburg 
E-mail sales@tripradar.com 
Telefone 21993539919 
Localização Rio de Janeiro-Rio de Janeiro 
Informações do 
Projeto 

A Original Trips é um marketplace da TripRadar Company, cuja principal característica é 
ser um sistema online de hospedagem em Hoteis e Resorts através do aluguel de períodos 
de hospedagem de Tempo Compartilhado. A Original Trips trabalha para propiciar um 
ganha-ganha para os stakeholders diretamente envolvidos, cujos principais ganhos 
destacamos a seguir: Os pacotes ofertados na plataforma pelos cessionários que fazem 
parte de programas de Tempo Compartilhado (Timeshare) ou de Propriedades 
Fracionadas, que funcionam como um clube de férias. A sua oferta na plataforma da 
Original Trips, possibilita que pessoas que não são membros do “Clube” paguem um 
preço justo com vantagens exclusivas para se hospedarem em lugares incríveis. O 
Cessionário ganha, pois consegue que o investimento feito no seu clube de férias seja 
convertido novamente em dinheiro, podendo receber inclusive um valor maior do que 
gastou, o que antes da Original Trips era extremamente difícil de ocorrer. 

Site da Empresa: http://www.tripradar.com 
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  Vida Pet 
Código InovAtiva 18595 
Empreendedor Juliana Daudt Schonell 
E-mail juliana@vidapet.com.br 
Telefone 51999726646 
Localização Montenegro-Rio Grande do Sul 
Informações do 
Projeto 

O Dog shoes® é um sapato para cães de pequeno porte que vivem dentro de casa e 
sobem em sofás e camas. Nos momentos de passeios sujam, molham e por vezes 
queimam as patinhas, o tutor tem que colocar no pet os sapatos e meias disponíveis ou 
no retorno lavar e secar as patas, estes sapatos todos tem pelo menor um grande 
problema em comum que é cair com facilidade, alguns não são impermeáveis e outros os 
pets tem dificuldade de se adaptar ao uso.O principal diferencial do Dog shoes® é o único 
do mercado com os quatro pezinhos unidos entre si fato que nos possibilitou um registro 
de patente. Aliou-se a isso uma sola macia, impermeável e antiderrapante. O que faz dele 
um sapato que não cai da pata, não tem como ser perdido e cumpre a função de proteção 
do calor, frio, umidade e sujeiras e de fácil adaptação do pet . 

Site da Empresa: http://www.vidapet.com.br 
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BANCA 4 
Educação, Saúde, Setor Financeiro 
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  BioPrototype 
Código InovAtiva 18746 
Empreendedor Elizeu Greber Filho 
E-mail elizeu@bioprototype.com.br 
Telefone 41999928443 
Localização Curitiba-Paraná 
Informações do 
Projeto 

A BIOPrototype desenvolve moldes que auxiliam profissionais médicos a realizar 
procedimentos de cranioplastia com mais segurança e rapidez. Através de engenharia 
reversa e impressão 3D, nós garantimos um excelente resultado estético aos pacientes 
vítimas de traumatismo craniano. Além disso, a BIOPrototype consegue entregar um 
produto mais acessível que dos concorrentes, proporcionando a mesma qualidade no 
processo. 

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

 

 

 

EasyThings 
Código InovAtiva F1808 
Empreendedor Egmar Rocha 
E-mail egmar.rocha@easythings.com.br 
Telefone 61981117019 
Localização Brasília-Distrito Federal 
Informações do 
Projeto 

O foco do negócio é pesquisar, desenvolver, fabricar a comercializar soluções que 
facilitem o dia-a-dia das pessoas, por meio de produtos fáceis de usar e que tenham 
utilidade para seus usuários. O primeiro produto da empresa visa o monitoramento e 
alerta ao usuário da aproximação de um evento de hipoglicemia, por meio não invasivo e 
com comunicação com aplicativo mobile. 

Site da Empresa: http://www.esasyglic.com 
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  EducareBox 
Código InovAtiva 19162 
Empreendedor Caio Dos Santos Pereira Gazzola 
E-mail caio@educarebox.com 
Telefone 31987735709 
Localização Belo Horizonte-Minas Gerais 
Informações do 
Projeto 

A EducareBox é uma plataforma de gestão completa das informações acadêmicas de 
escolas de educação básica, incluindo agenda digital com atividades e outras informações 
e comunicação automatizada via notificações e SMSs. Com o sistema, as escolas 
conseguem resolver inúmeros problemas na educação: facilita a rotina do professor, 
possibilita uma gestão muito mais inteligente da abordagem pedagógica e, 
principalmente, traz os pais de volta para a educação e melhor o desenvolvimento 
acadêmicos dos alunos de 10-30% (estudos em diferentes países). Um dos nossos 
principais diferenciais é a integração com a escrituração escolar, sendo gerada 
automaticamente. Isso permitir efetivamente facilitar o trabalho dos professores, os 
tornando promotores do sistema. Isso é essencial pois eles são os usuários chave e ainda 
tem um grande potencial de boca-a-boca com outras escolas. Além disso, o desenho do 
sistema é focado em engajamento, atingindo 90% dos pais do maior colégio em apenas 2 
meses. 

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

 

 

  Emagreça Sem Dieta 
Código InovAtiva F1844 
Empreendedor Bruno Cabrera Afonso 
E-mail cabrera2100@gmail.com 
Telefone 11967742100 
Localização São Paulo-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

Emagreça Sem Dieta é um programa online de mudança de comportamento, que gera 
redução dos níveis de estresse, aumento de motivação e emagrecimento como 
consequência. Resolvemos o problema que antecede à inclusão de hábitos saudáveis na 
rotina, que é se organizar para isso, de forma que não abandone assim que a primeira 
adversidade surgir. Desenvolvemos nossa própria plataforma de inteligência artificial, 
com acompanhamento virtual individual, para entregar dia a dia uma nova tarefa de 
mudança de comportamento e gameficar a evolução (seguindo método criado e validado 
por doutor em psicologia pela universidade de Oxford). Com a combinação do método 
inovador e da plataforma de AI, geramos resultados efetivos agindo em micro-momentos 
da rotina dos usuários, sem necessidade de se deslocar até um ambiente específico (caso 
das academias), de lutar mentalmente contra impulsos alimentares durante todo um dia 
acordado (caso da dietas), ou mesmo de fazer esforços mais intensos do que suportam. 

Site da Empresa: https://www.programaesd.com.br/ 
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  Escolarize 
Código InovAtiva 17917 
Empreendedor Vaneska Karen De Sousa Silva 
E-mail vaneskakaren15@gmail.com 
Telefone 85989199661 
Localização Fortaleza-Ceará 
Informações do 
Projeto 

O Escolarize é uma plataforma de otimização do processo de ensino-aprendizagem 
através do uso de gamificação. O modelo de ensino utilizado no Brasil ainda é o 2.0 e por 
isso é retrógrado - o que causa falta de desinteresse nos alunos - gerando uma evasão de 
12% nas escolas e, desses que ficam, apenas 3% são aprovados no ensino superior. Para 
combater essa realidade existem diversos aplicativos e plataformas online focados em 
vestibulares e, os que focam no aprendizado, acabam por usar a tecnologia como 
distração e não ferramenta de engajamento. O escolarize resolve essas problemáticas 
falando de aluno para aluno, com conteúdos personalizados e gamificação o processo de 
aprendizado, fazendo com que o estudante aumente seu desempenho e engajamento, 
além de possibilitar o acompanhamento do grau de engajamento tanto dos alunos como 
professores. 

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

 

 

 

  Happmobi 
Código InovAtiva 17739 
Empreendedor Aurélio Davanço 
E-mail aurelio@happmobi.com.br 
Telefone 11982685614 
Localização São Paulo-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

A Happmobi oferece soluções para o desenvolvimento de conteúdos para educação a 
distância, com foco em captação e análise de dados de comportamento, e atuamos no 
seguinte problema: as empresas precisam capacitar os seus colaboradores e eles não se 
sentem estimulados ou atraídos a realizarem os treinamentos oferecidos, pois os 
conteúdos disponibilizados nem sempre são de interesse ou relevância para o seu 
desenvolvimento profissional, e as áreas de treinamento e RH extraem relatórios muitos 
simples das plataformas educacionais existentes no mercado. Dessa maneira, realizamos 
o mapeamento comportamento e interesses dos colaboradores, armazenando suas 
interações em tempo de execução do treinamento, e assim traçar um perfil para 
determinar ações de treinamentos futuras mais assertivas, levando em consideração os 
conhecimentos técnicos a serem trabalhados e as preferências dos colaboradores. 

Site da Empresa: http://www.happmobi.com.br/ 
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  LABPACS 
Código InovAtiva 19033 
Empreendedor Jorge Ricardo De Moraes 
E-mail jorge.moraes@labpacs.com.br 
Telefone 85988898568 
Localização Fortaleza-Ceará 
Informações do 
Projeto 

A LABPACS é um startup da área de saúde, atuando no processo de tele-medicina e 
integramos clinicas de imagem com o medico e paciente, permitindo laudos mais rápidos! 
O principal problema é que as clinicas e hospitais que realizam os exames de imagem, 
atualmente fazem o seu processo de forma lenta. Ou seja, após efetuar o exame, são 
produzidas as películas que são enviadas para os médicos radiologistas efetuar o laudo. 
Esse processo lento pode ser substituído pela digitalização e envio para a nuvem. Porém 
os concorrentes (GE, Philipis, CareStream, Pixeon) cobram caro, ficando inviável para 
clínicas pequenas e de cidades do interior. Resolvemos esse problema com algoritmos 
compactos que recebem os exames de imagem dos equipamentos (ex.: tomógrafo, RX, 
mama, etc), e que enviam para uma plataforma em nuvem para que os médicos possam 
efetuar o laudo. Tendo com o diferencial a entrada de clínica do interior e de pequeno e 
medio porte. Permitindo a liberação para os pacientes pela web. 

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

 

 

  Leve Bank (LeveCard) 
Código InovAtiva 19034 
Empreendedor Wladimir Francisco De Melo 
E-mail wladimir@levebank.com.br 
Telefone 44998470208 
Localização Campo Mourão-Paraná 
Informações do 
Projeto 

Leve Bank uma fintech que dispõe uma plataforma de produtos e serviços financeiros 
desvinculada do sistema bancário, totalmente digital, cujo acesso se dá através de um 
cartão pré-pago, que pode ser adquirido e recarregado nos postos de venda 
credenciados. O cartão é totalmente desburocratizado, não tem mensalidade, nem 
exigência de cadastro pré-aprovado, buscando de uma forma Leve inclusão financeira à 
uma parte da população brasileira! 

Site da Empresa: https://www.levebank.com.br 
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  Minha Leitura 
Código InovAtiva 18564 
Empreendedor Douglas Henrique Batista 
E-mail douglas.hen@live.com 
Telefone 46984033711 
Localização Pato Branco-Paraná 
Informações do 
Projeto 

Somos um aplicativo disponível para Android, voltado para leitores que desejam organizar 
e planejar suas leituras. Ajudamos leitores a criarem o hábito da leitura, deixando de lado 
a procrastinação através de uma melhor organização, melhor planejamento e 
acompanhamento das leituras. Alem do nosso lindo design, oferecemos aos usuários uma 
maneira super fácil dele acompanhar os livros que está lendo, os livros que leu e os que 
deseja ler, tudo de uma maneira fácil e rápida de se planejar e acompanhar. 

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

 

 

 

 

 

  MOBDOC 
Código InovAtiva F1818 
Empreendedor Daniel Sales Ribeiro Gonçalves 
E-mail daniel@mobdoc.com.br 
Telefone 86998083000 
Localização Teresina-Piauí 
Informações do 
Projeto 

Oferecer para o usuário, agilidade e preço acessível com marcações de consultas e 
exames através de um totem de auto pagamento espalhado, inicialmente, em mais de 
200 farmácias da rede parceira.Mais de 70% da população Brasileira vive a mercê de um 
serviço de saúde pública de baixa qualidade, quando não, sujeitas a altos valores da saúde 
particular. Tem como propósito acabar com a Dor de um mercado classe C, D, E que, por 
serem desprovidos de altos recursos para a saúde particular, se submetem a uma fila de 
espera de até 7 meses para se consultar com um médico especialista e de até mesmo 
uma fila de mais de 1 ano na espera de realização de exames no serviço público de 
saúde.Por meio de parcerias conseguimos baratear em torno de 70% os valores de 
consultas os valores de consultas e exames. Diferencial do maior player do mercado é a 
tecnologia empregada no totem dentro da farmácia que é nosso GO TO MARKET, 
garantindo assim redução nos custos fixos e variáveis. 

Site da Empresa: http://www.mobdoc.com.br 
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  Mulungu Studio 
Código InovAtiva 19103 
Empreendedor Rogério Leite Araújo 
E-mail rogers.araujo@gmail.com 
Telefone 81991125310 
Localização Recife-Pernambuco 
Informações do 
Projeto 

A Turminha do Agro, principal negócio da Mulungu Studio, é um pacote educativo, com a 
temática do setor rural, composto por cartilhas, oficinas lúdicas e jogos digitais, 
desenvolvidos para dispositivos móveis (tablets, smartphones), voltados para crianças, 
com o intuito de desenvolver a visão empreendedora. Atualmente, existe um grande 
número de jovens que acabam saindo do campo para buscar oportunidades de trabalho 
nas cidades. E isso ocorre muitas vezes por falta de informação do potencial que existe 
para empreender no campo. Falta no campo a sucessão familiar, isso porque muitos 
jovens não estão dando continuidade ao negócio que seus pais e seus avós construíram. 
Os nossos jogos buscam proporcionar às crianças uma visão do que o campo pode 
oferecer-lhes para a vida profissional. Logo, propomos resolver três problemáticas já 
identificadas: a falta de conhecimento de oportunidades de empreender no campo, o 
êxodo rural e a não-sucessão familiar. 

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

 

 

 

  Nextale 
Código InovAtiva 18039 
Empreendedor Priscila Mana Vaz 
E-mail priscilamana@gmail.com 
Telefone 21996547162 
Localização Rio de Janeiro-Rio de Janeiro 
Informações do 
Projeto 

A Nextale é um aplicativo que oferece experiências literárias imersivas fantásticas. A 
solução que o mercado oferece hoje é o PDF: um livro impresso digitalizado. Um produto 
caro, cansativo e chato de ler. Nós criamos o nexbook: formato de livro digital que 
aumenta a concentração e estimula a imaginação através de trilhas sonoras, sonoplastias 
e efeitos visuais que convidam o leitor juvenil para dentro das histórias de aventura e 
fantasia. 

Site da Empresa: http://nextale.com.br/ 
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  Satoshi Investimentos 
Código InovAtiva F1841 
Empreendedor Jonas Rodrigues Da Luz 
E-mail jonas@appsatoshi.com 
Telefone 51993356759 
Localização Porto Alegre-Rio Grande do Sul 
Informações do 
Projeto 

Com o mercado de criptomoedas em ascensão, cresce o interesse das pessoas em investir 
nesse mercado extremamente volátil e faltam opções seguras de investimentos, além de 
exigir uma dedicação para acompanhar o mercado, visto que é um mercado ininterrupto. 
Perante esse problema, criamos uma plataforma web que facilita o investimento em 
criptomoedas e que permite um acompanhamento dos rendimentos em tempo real. 

Site da Empresa: https://appsatoshi.com 

 

 

  SaveLivez 
Código InovAtiva 19059 
Empreendedor Rafael Yassushi Oki 
E-mail rafaeloki@gmail.com 
Telefone 48996774667 
Localização Florianópolis-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

A SaveLivez é uma startup que aplica Data Science para salvar vidas, automatizando 
decisões difíceis em hospitais e bancos de sangue. Estatisticamente, 25% das pessoas vão 
precisar de uma transfusão de sangue e apenas 1,8% das pessoas doam sangue. Para 
dificultar o sangue tem componentes que possuem validade de apenas alguns dias e é 
muito difícil prever a demanda e a oferta de doadores, o que resulta em custo de R$ 
730.000,00/ano por banco de sangue em média. Para resolver o problema de falta e 
desperdício de sangue a SaveLivez define as melhores decisões através de Métodos 
Estatísticos, Machine learning, Inteligência Artificial e Business Intelligence; e envia essas 
decisões para as pessoas certas, no momento certo, pelo canal certo. Uma das soluções 
desenvolvidas foi o serviço de captação de doadores sob demanda, que atende 63 bancos 
de sangue, tendo mais de 23 mil doadores cadastrados organicamente e, com as doações 
realizadas, já foi possível salvar mais de 3600 vidas. 

Site da Empresa: https://savelivez.com/ 
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BANCA 5 
Soluções para a Indústria, Infraestrutura e 

Construção Civil, Telecomunicações, 

Energia, Mineração e metalurgia 
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  AtlasPower 
Código InovAtiva 17938 
Empreendedor Viccenzo Collodel Benetti 
E-mail viccenzobenetti@gmail.com 
Telefone 48999544430 
Localização Florianópolis-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

A AtlasPower pretende avançar no mercado de gerenciadores de baterias para 
armazenamento de grande porte de energia. O Brasil vem seguindo as tendências 
mundiais no uso de sistemas de armazenamento de energia. Empresas como a Mobilis, 
produtora de um carro elétrico, e o JAD, carro elétrico artesanal, têm apenas duas opções 
de fornecedores para esses sistemas. Uma delas é um sistema de armazenamento barato 
e pouco confiável da China, outra é adquirir sistemas caros vindos de países como Estados 
Unidos e Japão. Nos dois casos, o suporte oferecido para o Brasil é escasso, fazendo com 
que os desenvolvedores dessas aplicações tenham que empenhar esforço adaptando 
tanto o sistema de armazenamento quanto seu interfaceamento como usuário final. Para 
tal, a AtlasPower pretende desenvolver um sistema de gerenciamento inteligente que 
traga tranquilidade e segurança para as empresas e que ofereça serviço para o usuário 
final a fim de garantir maior vida útil e economia para as suas baterias. 

Site da Empresa: http://www.atl-power.com/ 

  ELEKTSOLAR INNOVATIONS 
Código InovAtiva 19058 
Empreendedor Siqueira De Moraes Neto 
E-mail siqueira.neto@elektsolar.com.br 
Telefone 48988048987 
Localização Florianópolis-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

Considerando a Geração Distribuída de Energia Solar Fotovoltaica, a Elektsolar quer 
implementar um novo modelo de locação de energia de forma distribuída, sem emissões 
de gases de efeito estufa e de forma digital. A partir das Resoluções Normativas 482/2012 
e 687/2015 da ANEEL surgiu a Geração Distribuída (GD). Este novo conjunto de regras 
criou um novo ambiente para negócios em energia no Brasil. Queremos que o 
consumidor passe a ser também um gerador de energia. Aqueles que moram em 
apartamentos ou que não possuem bons telhados, também terão a chance de ser clientes 
neste novo mercado. Abriremos opções para aqueles que não querem fazer o aporte de 
capital em seu próprio gerador, mas que ainda assim, querem ter energia renovável em 
suas casas ou empresas. Isto será possível pois faremos usinas fotovoltaicas centralizadas 
em solo em locais propícios e alugaremos “lotes” da usina para os clientes interessados 
em ter uma redução de 15% em suas contas, sem ter que fazer investimentos. 

Site da Empresa: http://www.elektsolar.com.br 
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  Izagro 
Código InovAtiva F1825 
Empreendedor Murilo Martins Ferreira Bettarello 
E-mail murilo@izagro.com.br 
Telefone 16981320051 
Localização Franca-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

Facilitamos a busca por insumos agrícolas. O IZagro é uma plataforma Web e mobile que 
utiliza tecnologia para levar informações para produtores e facilita a consulta de produtos 
indicados para o controle das principais pragas e doenças do Brasil. Ao escolher o melhor 
produto, o usuário faz um orçamento que é encaminhado a distribuidor local que diminui 
seu custo de venda. 

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

 

 

 

  MineXplore 
Código InovAtiva 18506 
Empreendedor Cláudio Roberto Freire 
E-mail cgaldinofreire@gmail.com 
Telefone 38999296965 
Localização Belo Horizonte-Minas Gerais 
Informações do 
Projeto 

O MineXplore é um sistema digital, criado para otimizar a gestão de processos minerários, 
em que usuários, pessoas físicas ou jurídicas, enfrentam problemas de burocracia junto 
ao órgão regulador, que é Agência Nacional de Produção Mineral-ANM, além de 
perderem prazos e prolongarem o tempo de duração do processo. O sistema realiza 
buscas no banco de dados do Diário Oficial da União e da ANM e disponibiliza em uma 
assinatura mensal, informações que identificam o requerente, áreas e as deliberações 
enviando alertas e sugestões. Através de uma visão espacial em um mapa, pode-se aplicar 
filtros que permitem prospectar um determinado bem mineral e monitorar processos 
seus e de terceiros. O diferencial com relação ao concorrente é orientação técnica sobre 
os processos, abrangência de pequenos e médios investidores e disponibilização de 
módulos complementares em fases posteriores: Cubagem, CFEM, Meio Ambiente, 
Inteligência de Mercado e de Investidores. 

Site da Empresa: http://alpha.application.minexplore.com.br/#/login 
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  Nanogreen 
Código InovAtiva 18623 
Empreendedor Lucas Bories Fachin 
E-mail lucasb.fachin@gmail.com 
Telefone 48984008223 
Localização Joinville-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

A Nanogreen é uma startup que trabalha no desenvolvimento de nanopartículas 
customizadas para os mais variados segmentos de mercado. O grande diferencial da 
empresa é a forma de produção dos nanoparticulados; utilizamos tecnologia laser para 
produzir as nanopartículas, que não utiliza solventes e produtos tóxicos, o que faz do 
apelo verde a nossa principal missão. Além disso, este processo de fabricação é bastante 
versátil, permitindo produzir nanopartículas dos mais diversos materiais, como metais, 
cerâmicos e polímeros. Isso garante uma grande gama de aplicações (médica, 
farmacêutica, cosméticos, automotiva, etc) e ainda permite a nacionalização de uma 
produção que hoje é praticamente toda importada. Atualmente estamos trabalhando 
com eficiência energética de construções, através de nanopartículas aplicadas a tintas e 
revestimentos inteligentes. Isso garante um melhor controle térmico e economia em 
faturas de condicionamento de ar, por exemplo. 

Site da Empresa: http://www.nanogreen.net.br 
 

 

 

  NTU SOFTWARE TECHNOLOGY 
Código InovAtiva 17847 
Empreendedor Flavio Shigeo Yamamoto 
E-mail flavio@ntu.ai 
Telefone 11982718202 
Localização São Paulo-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

A NTU atua em PD&I de robótica em nuvem, Inteligência Artificial e gestão de produção 
baseada em crowdsoucing. A robótica avançada é um dos pilares para a implantação da 
manufatura avançada e automação de serviços. Porém, os próprios fabricantes de robôs 
consideram a ausência de profissionais qualificados para atender às demandas globais da 
manufatura avançada e da produção de software para aplicações robóticas de serviços 
eficientes é reconhecida como o maior desafio a ser superado. Não existem propostas 
robustas de TICs em Educação ou Capacitação e Treinamento para formação qualificada 
de profissionais para a manufatura avançada ou empoderamento tecnológico de pessoas 
para a produção de aplicações robóticas de serviços. A NTU propõe resolver esse desafio 
oferecendo uma infraestrestrutura de robótica em nuvem para formação e capacitação 
em tecnologias da manufatura avançada e para produção sistemática baseada em 
crowdsourcing de aplicações robóticas personalizadas robustas. 

Site da Empresa: https://www.ntu.ai 
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  P.A.R. 
Código InovAtiva 17660 
Empreendedor Fernando Costa Kiszewski 
E-mail fernandokiszewski@gmail.com 
Telefone 51999115746 
Localização Porto Alegre-Rio Grande do Sul 
Informações do 
Projeto 

O Protetor Autônomo de Rede (P.A.R.) é um sistema de proteção elétrica, robusto, 
inteligente e proativo. Ele está sendo projetado para resolver um grave problema que 
atinge todos nós, a preocupação com os danos e perdas de produtos eletrônicos 
ocasionados por descargas atmosféricas, falhas ou distúrbios na rede elétrica. 
Observamos que as vulnerabilidades são crescentes e impactam fortemente os 
consumidores/empresas, visto que a queima de equipamentos vai além dos prejuízos 
com o produto físico, afeta o acesso aos dados armazenados, a disponibilidade de 
serviços e a segurança das pessoas. Diferentemente dos métodos reativos empregados 
pela concorrência, estamos resolvendo esse problema através do desenvolvimento de 
tecnologias perceptivas com capacidade de monitorar parâmetros das redes de energia, 
avaliando riscos e tomando decisões antecipadas de proteção. Um dos diferenciais é a 
possibilidade de extrair dados e gerar informação estratégica para mercados como 
Telecom e Seguro. 

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

 

  Photon Tic 
Código InovAtiva 18378 
Empreendedor Neiriberto Tarcisio Soares De Azevedo 
E-mail photontic@gmail.com 
Telefone 35992123539 
Localização Santa Rita do Sapucaí-Minas Gerais 
Informações do 
Projeto 

A Photon Tic é uma empresa dedicada à criação de soluções de controle e gestão de 
energia para grandes consumidores e Indústria 4.0. Com o aumento do custo da energia 
ações voltadas para a racionalização tornam-se ainda mais atrativas. Paga-se por energia 
que não esta sendo usada, perdas e multas devido motores e instalações mal 
dimensionados. Oferecemos uma solução para Programas de Eficiência Energética, 
baseada no conceito de Internet das Coisas, com o uso de sensores inteligentes, ligados 
no quadro de disjuntores, de forma não intrusiva, realizando todas as medições elétricas, 
individualizadas e totais, dos circuitos elétricos, que são processadas e visualizadas 
através de gráficos e relatórios em tempo real, através de uma Aplicação Internet e um 
Aplicativo Celular, Identificamos lacunas que não são atendidas pelos sensores e 
gateways existentes. Nossa solução é desenvolvida de forma modular, em um único 
equipamento. 

Site da Empresa: https://www.linkedin.com/company/photon-tic-energy-solutions/?originalSubdomain=pt 
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  PlataformaVerde 
Código InovAtiva 19265 
Empreendedor William Gerst 
E-mail jedi@plataformaverde.com.br 
Telefone 11989494945 
Localização São Paulo-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

A PlataformaVerde é um SaaS de gerenciamento de todas as etapas de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (comerciais, industriais e urbanos). Lidamos com a gestão ontime e 
online de demandas de atendimento legal, operacional e fiscais gerando documentos, 
relatórios, manifestos e demais controles. Nossa solução é uma plataforma de rede 
interligada com diferentes módulos de visualização e ações, para cada tipo de etapa ou 
processo na cadeia de geração de resíduos : Geradores, transportadores, gerenciadores e 
destinos finais. Nossos diferenciais são o conceito de rede e interligação da solução entre 
todos os usuários e os diversos níveis de interação. Tudo isso gerenciado por uma solução 
baseada em blockchain e complience. 

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

 

 

 

  RDO App 
Código InovAtiva 19413 
Empreendedor Lucio Felix De Souza Neto 
E-mail lucio@rdoapp.com.br 
Telefone 71999571269 
Localização Salvador-Bahia 
Informações do 
Projeto 

Investe-se, diariamente, em uma obra de construção civil em torno de duas horas por dia 
para preparar o Relatório Diário de Obra (RDO), documento exigido pela Resolução 
CONFEA 1024/2009 que dispõe sobre a obrigatoriedade do Livro de Ordem nas obras e 
serviços de construção civil; O RDO App é uma ferramenta jurídica e de gestão, 100% 
digital, de fácil registro das informações diárias que se propõe a ser o primeiro do 
mercado a atender a Resolução 1024/2009, através de assinatura eletrônica entre 
Contratante e Contratada; Nenhum dos nossos concorrentes oferece assinatura 
eletrônica entre Contratante e Contratada. Nosso outro diferencial é o Card de Tarefas 
que, através de suas cores de status da Tarefa, permite um melhor acompanhamento, 
planejamento e gestão; 

Site da Empresa: http://www.rdoapp.com.br 
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  ReduzaCusto.com 
Código InovAtiva F1862 
Empreendedor Flávio Luís De Souza Lima 
E-mail flavio@reduzacusto.com 
Telefone 48996299416 
Localização Florianópolis-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

O nosso objetivo é ajudar a indústria a tomar decisões que aumentem a sua performance! 
O Reduzacusto.com, composto por um sistema SaaS inovador implantado através de 
consultoria, é uma solução de pré-lean manufacturing que rastreia continuamente todos 
os processos de uma empresa, identificando desperdícios que impactam na lucratividade 
do negócio. Por meio de seu algoritmo permite a simulação de melhorias no fluxo do 
valor, aumentando a produtividade da empresa e reduzindo o seu custo de operação. Os 
diferenciais residem sobre a simplicidade da solução e a rapidez na tomada de decisão. Os 
principais concorrentes indiretos são Consultorias Lean e ERP’s, como Totvs e Senior. 
Enquanto o primeiro se limita a uma consultoria pontual de Lean sem melhoria continua 
ou sistema de apoio, o segundo, até apresenta módulos de custos, no entanto, permite 
apenas a inserção do dado, sem contribuir com o seu cálculo, gestão de desperdícios ou 
simulação de melhorias. Ambos são potenciais parceiros. 

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

 

 

  Road Labs 
Código InovAtiva 18108 
Empreendedor Pedro Henrique Kappler Fornari 
E-mail pedro@roadlabs.com.br 
Telefone 47999318396 
Localização Florianópolis-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

A solução oferecida pela Road Labs atende a gestão de conservação em empresas 
responsáveis por grandes áreas (rodovias, parques, reservatórios, municípios, entre 
outros). Conectamos equipes de campo (que realizam inspeções e reparos de rotina) à 
equipes de gestão (que trabalham para otimizar processos e reduzir custos de 
manutenção, sem reduzir a qualidade da infraestrutura). Assim, o que antes era feito no 
papel, é digitalizado do início ao fim permitindo uma gestão muito mais rápida e eficiente. 
Às equipes de campo, reduzimos o tempo de inspeção no mínimo pela metade. Às 
equipes de gestão, economizamos no mínimo 1 dia por semana por eliminar a 
digitalização de informações de campo e gerar indicadores e relatórios. Além disso, a 
inovação do processo da nova apresentação de indicadores permite diversos ganhos 
intangíveis como o aumento de segurança do trabalho, aumento da capacidade de 
decisão, aumento da qualidade da área conservada entre outros. 

Site da Empresa: http://www.roadlabs.com.br 
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  Smart Gov 
Código InovAtiva 17555 
Empreendedor Tuane Lisboa Silva Paixão 
E-mail tu.ane.lisboa@hotmail.com 
Telefone 7199220149 
Localização Salvador-Bahia 
Informações do 
Projeto 

Nos últimos três anos, o desperdício de energia custou R$ 61,7 bi de acordo com o 
relatório da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia 
(Abesco). A ineficiência ocorre quando são usados equipamentos que gastam mais 
energia ou numa situação de desperdício. SmartGOV é uma plataforma de gestão 
inteligente que contribuirá efetivamente para eficiência energética, gerenciando e 
controlando ativamente o consumo de energia elétrica a fim de eliminar o desperdício. 
SMART GOV é uma Smart Grid ( rede elétrica inteligente) que utiliza o conceito de IOT ( 
Internet das coisas ) que tem como objetivo, gerenciar, monitorar e controlar ativamente 
a energia elétrica em prédios públicos. A plataforma possui a sua base na tríplice: 
hardware, software e computação em nuvem , possibilitando a redução de 15% a 40% 
dos valores finais da conta de energia através de hardware ativo, otimização da energia e 
apresentação de indicadores para tomadas de decisão. 

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

 

 

  Sociente Inteligência Geográfica 
Código InovAtiva 18194 
Empreendedor Alexandre Henrique Cardoso Do Vale E Silva 
E-mail alexandre.vale@sociente.com.br 
Telefone 62982492072 
Localização Goiânia-Goiás 
Informações do 
Projeto 

A Sociente é uma empresa de inteligência geográfica, que busca soluções inovadoras para 
o desenvolvimento de projetos minerais. No âmbito da prospecção mineral, várias etapas 
são necessárias na busca de novas jazidas, alto investimento não significa que irá 
encontrar um bom potencial mineral. Nosso objetivo é minimizar riscos, custos e tempo. 
Com o projeto MEG-S2, que significa Metodologia de Exploração em Geociências, é 
possível estabelecer parâmetros de acordo com o comportamento espectral de alvos e 
assim, auxiliar nos estudos geológicos para o avanço da metalogenia. 

Site da Empresa: http://www.sociente.com.br 
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  AED Tecnologia 
Código InovAtiva 6295 
Empreendedor Heyde Leão De Souza 
E-mail heydeleao@gmail.com 
Telefone 85981961012 
Localização Fortaleza-Ceará 
Informações do 
Projeto 

Tornamos acessíveis livros/revistas/contratos/processos que não estão disponíveis em 
áudio e braile, através de um tablet e um mouse braile, a qualquer tempo, em qualquer 
lugar. Nosso propósito é contribuir no desenvolvimento, aprendizado, apreensão e 
difusão de conhecimento para o público com deficiência visual. Na versão atual, 
contamos com uma nuvem de livros que suporta até 300 mil livros. Temos ainda métricas 
quantitativas e qualitativas de mensuração de uso e leitura efetiva. Uma unidade da 
Biblioteca Acessível, com seu acervo de 150 livros, equivale ao mesmo conteúdo que 
ocuparia 812 volumes encadernados e que custaria R$ 389.779,20 caso fosse transcrito 
segundo o método tradicional, a um custo 53 vezes menor, ocupando 30 centímetros de 
espaço físico. 

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

 

 

  AUDIMA 
Código InovAtiva 28878 
Empreendedor Paula Russo Pedroza 
E-mail paula@audima.co 
Telefone 21991649333 
Localização Rio de Janeiro-Rio de Janeiro 
Informações do 
Projeto 

A Audima faz com que sites possam ser ouvidos. O Brasil tem 25% de analfabetos e semi-
analfabetos, 35% de pessoas com presbiopia, 8% de pessoas com deficiência visual e 50% 
da população aponta a falta de tempo como a principal barreira para ler. Ou seja, sites 
com áudio passam a ser acessíveis e a gerar inclusão social. Além disso, os sites passam a 
inovar por se conectarem com a tendência do consumo da informação “on the go”, 
permitindo que os textos sejam escutados em novos contextos e com mais conveniência. 
A nossa tecnologia foi desenvolvida para que a instalação seja completamente plug&play 
/ métricas para os sites (dados valiosos) / sites podem ser acessados em wearables / 
comandos de teclado para deficientes visuais / conversão 100% automática (site instala 
uma única vez e automaticamente os artigos novos e antigos tem versão em áudio) / 
atendemos a maioria dos CMS / única com versão gratuita e paga. 

Site da Empresa: http://www.audima.co 
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  Biosolvit 
Código InovAtiva 32616 
Empreendedor Wagner Martins Florentino 
E-mail wagner@biosolvit.com 
Telefone 24998168632 
Localização Barra Mansa-Rio de Janeiro 
Informações do 
Projeto 

Somos uma empresa de biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de novos materiais. 
Quase 6 milhões de toneladas de petróleo foram derramadas em nossos mares nos 
últimos anos e mais de 1 bilhão de pessoas vivem em áreas com escassez de água em 
todo planeta. Nós desenvolvemos um absorvedor de petróleo e derivados que retira o 
petróleo do mar ou da terra com extrema eficiência, menor custo e melhor equação 
econômica, uma vez que geramos menos resíduos. Além disso somos a única tecnologia 
do mundo que permite o reaproveitamento de mais de 95% do óleo absorvido. Por fim de 
acordo com o Instituto CEDRE da França, nossa tecnologia é a mais eficiente já testada 
por eles para acidentes com derramamento. 

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

 

 

  Blend Edu 
Código InovAtiva 37699 
Empreendedor Fábio Henrique Da Silva Ramos 
E-mail fabio@blend-edu.com 
Telefone 21974589698 
Localização Rio de Janeiro-Rio de Janeiro 
Informações do 
Projeto 

O Brasil é um país de população extremamente diversa, porém, ao olharmos as 500 
maiores empresas do país, observamos que seu quadro de executivos (alta diretoria) é 
composta por 13% de mulheres, 4% de negros e 0,6% de pessoas com deficiência. Esse 
afunilamento hierárquico é a ponta do iceberg, que demonstra que as empresas falham 
em criar um ambiente de inclusão. Isso ocasiona uma série de problemas para as 
organizações, seja em relação a sua imagem (reputação de marca pouco inclusiva), perda 
de mercado consumidor potencial, jurídico, perda de engajamento, diminuição no índice 
de inovação ou até produtividade. Para resolver esse problema, desenvolvemos o 
produto Diversidade SA: uma comunidade de aprendizagem virtual para empresas que 
querem desenvolver e engajar lideranças sobre como lidar com os desafios de diversidade 
(veja vídeo de 1 minuto com a demonstração do protótipo aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=jMxPIkLe8SA ) 

Site da Empresa: http://www.blend-edu.com 
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  ClubeWatt 
Código InovAtiva 12731 
Empreendedor Daniel Seleme Dora 
E-mail daniel.dora@conceptu.ind.br 
Telefone 51992509367 
Localização Porto Alegre-Rio Grande do Sul 
Informações do 
Projeto 

ClubeWatt é um programa de fidelidade que proporciona o acesso à energia de fontes 
renováveis de forma rapida e fácil para todas as camadas da população. Com apenas 
alguns cliques, qualquer pessoa ou empresa pode passar a consumir uma energia mais 
limpa e mais em conta. Nós eliminamos do processo os dois maiores problemas para o 
acesso à energia renovável, que é o investimento inicial nos equipamentos e o processo 
burocrático com as distribuidoras. Por meio desse sistema, será possível democratizar e 
tornar a energia solar mais popular no Brasil. 

Site da Empresa: http://test.clubewatt.com.br/ 
 

 

 

 

  EKONOWATER 
Código InovAtiva 22988 
Empreendedor Carlos Rosa 
E-mail carlosrosa.ekonowater@gmail.com 
Telefone 11940329390 
Localização São Paulo-São Paulo 
Informações do 
Projeto 

A EkonoWater fornece soluções completas para eliminação de 100% do consumo de água 
potável em vasos sanitários e redução de até 20% da geração de esgoto, com reutilização 
de água cinzas (chuveiro e lavatório) filtrada e tratada e também com o aproveitamento 
de água de chuva. O problema que resolvemos é o desperdício de mais de 70% de água 
potável utilizado com higiene pessoal que é jogado ralo abaixo. Fornecemos em nossas 
soluções de projetos: cisternas, dispensers e reservatórios, que juntos acumulam, filtram 
e tratam águas cinzas para posterior utilização no vaso sanitário, eliminando desta forma 
a necessidade de dar descarga com água potável. O sistema também viabiliza a utilização 
de água de chuva. 

Site da Empresa: http://www.ekonowater.com 
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  Ganbatte 
Código InovAtiva 37598 
Empreendedor Karen Freitas Franquini 
E-mail karen@ganbatte.com.br 
Telefone 21992319709 
Localização Rio de Janeiro-Rio de Janeiro 
Informações do 
Projeto 

A Ganbatte conecta as empresas aos melhores jovens talentos das classes C, D e E, por 
meio de uma metodologia focada em soft skills. Qualificamos e selecionamos 
profissionais de baixa renda para suprir a escassez de talentos que micro e pequenas 
empresas enfrentam. Proporcionando, para as empresas, a contratação de profissionais 
com o perfil adequado à vaga, diminuição de índice de rotatividade e custos com novas 
contratações, promoção da diversidade e impacto social. 

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

 

 

 

  LiaMarinha 
Código InovAtiva 37663 
Empreendedor William Fernando De Almeida Pessôa 
E-mail william.fap@hotmail.com 
Telefone 31985682591 
Localização Mariana-Minas Gerais 
Informações do 
Projeto 

A LiaMarinha é uma startup de base tecnológica que trabalha com o desenvolvimento e 
aplicação de biotecnologias ecológicas e sustentáveis para o tratamento e remediação de 
águas e efluentes. Os nossos clientes são as empresas dos setores industrial, imobiliário e 
as concessionárias de saneamento. Empresas interessadas em implantar tecnologias 
sustentáveis que irão impactar positivamente a sociedade. Apesar de ser um recurso 
essencial para a vida humana, muitos países vem sofrendo com problemas relacionados à 
água. O déficit do saneamento básico, o descarte irregular de efluentes e os desastres 
naturais com impactos ambientais nos corpos e curso d’água são problemas recorrentes. 
O objetivo da LiaMarinha é oferecer uma solução sustentável e eficiente, que além de 
melhorar a qualidade das águas, possibilita inserir a sociedade em um ambiente que 
proporciona o desenvolvimento da consciência socioambiental e agrega beleza 
paisagística ao ambientes. 

Site da Empresa: https://www.liamarinha.com.br/ 
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  OLIPLANET 
Código InovAtiva 18685 
Empreendedor Gabriel Pontarolo Kopanski 
E-mail gabriel@oliplanet.com.br 
Telefone 41999094873 
Localização Curitiba-Paraná 
Informações do 
Projeto 

O Oliplanet é um programa de logística reversa de óleo de cozinha usado que busca 
fechar a cadeia de reciclagem entre consumidor, pontos de coleta e recicladoras. No 
Brasil em 2017 foram consumidas 7 mil toneladas de óleo de cozinha. Segundo fontes 
jornalísticas, menos de 1% é reciclado. O óleo acaba descendo pelo ralo das pias de 
cozinha, causando um desastre econômico e ambiental. Isso pode ser revertido e 
convertido em renda. Reciclado, o óleo torna-se matéria prima para uma série de 
produtos, biodiesel por exemplo. Resolvemos o problema ao focar no ponto de partida, o 
consumidor. Com um dispositivo muito simples e com forte apelo emocional, facilitamos 
a separação do óleo na cozinha. Já comercializamos 376 mil Oliplanets, com faturamento 
de pouco mais de 1mi. Fomos aceitos pelo Pacto Global da ONU. Estamos desenvolvendo 
um sistema de pontos de coleta. O consumidor vai poder trocar o óleo usado por brindes. 
Os pontos de coleta venderão o óleo para recicladoras num painel eletrônico. 

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

 

 

  Residuall 
Código InovAtiva 12341 
Empreendedor Luiz Grilo 
E-mail luizgrilo@residuall.org 
Telefone 31994689926 
Localização Belo Horizonte-Minas Gerais 
Informações do 
Projeto 

A Residuall desenvolve tecnologias para o mercado de resíduos. Possuimos um software 
voltado para as empresas coletadoras de resíduos. Nossa primeira versão de produto foi 
focada para o mercado do óleo de cozinha usado. Por meio dela, conseguimos hoje ter 
clientes em 18 estados do Brasil que coletam o óleo em mais de 350 cidades utilizando o 
nosso sistema. Nesse mercado, realizamos um projeto com Cargill para a logística reversa 
do óleo Liza. No atual momento, estamos expandindo a nossa solução para os 
coletadores de todos os resíduos (plástico, orgânico, perigosos, entre outros). 

Site da Empresa: http://www.residuall.com 
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  SaveLivez 
Código InovAtiva 19059 
Empreendedor Rafael Yassushi Oki 
E-mail rafaeloki@gmail.com 
Telefone 48996774667 
Localização Florianópolis-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

A SaveLivez é uma startup que aplica Data Science para salvar vidas, automatizando 
decisões difíceis em hospitais e bancos de sangue. Estatisticamente, 25% das pessoas vão 
precisar de uma transfusão de sangue e apenas 1,8% das pessoas doam sangue. Para 
dificultar o sangue tem componentes que possuem validade de apenas alguns dias e é 
muito difícil prever a demanda e a oferta de doadores, o que resulta em custo de R$ 
730.000,00/ano por banco de sangue em média. Para resolver o problema de falta e 
desperdício de sangue a SaveLivez define as melhores decisões através de Métodos 
Estatísticos, Machine learning, Inteligência Artificial e Business Intelligence; e envia essas 
decisões para as pessoas certas, no momento certo, pelo canal certo. Uma das soluções 
desenvolvidas foi o serviço de captação de doadores sob demanda, que atende 63 bancos 
de sangue, tendo mais de 23 mil doadores cadastrados organicamente e, com as doações 
realizadas, já foi possível salvar mais de 3600 vidas. 

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

 

 

  TecPet 
Código InovAtiva 37739 
Empreendedor Herbert Stanley Finger 
E-mail herbertsf@hotmail.com 
Telefone 48999403394 
Localização Biguaçu-Rua Benjamin de Carvalho, 135, Fundos 
Informações do 
Projeto 

No mundo são mais de 200 milhões de cães abandonados, no Brasil mais de 30 milhões 
de cães e gatos abandonados. Um problema grande que requer uma solução gigante, 
porém sozinhos não conseguimos fazer isso, assim a TecPet com tecnologia, com uma 
equipe apaixonada por animais e que trabalhou em empresas referência da região 
entrega ao mercado um ecossistema movido pelo engajamento na causa social, onde a 
tecnologia é a nossa ferramenta para captação de micro doações e para gerar o 
engajamento dos envolvidos. Trabalhando em um modelo de negócios com dois 
produtos, um gratuito e outro pago que utilizam tecnologias como chatbot para captação 
de micro-doações e gamificação para trabalhar o engajamento. Com um ecossistema que 
possui recursos, organizado e auto sustentável atuamos para cuidar de mais animais e 
reduzir a quantidade de animais nas ruas Brasileiras. 

Site da Empresa: http://www.tec.pet 



 
56 

  Tra$hin 
Código InovAtiva 8397 
Empreendedor Sérgio Roberto Finger Dutra Filho 
E-mail sergio@trashin.com.br 
Telefone 51981218623 
Localização Porto Alegre-Rio Grande do Sul 
Informações do 
Projeto 

Tra$hin conecta geradores de resíduos a associações e cooperativas de reciclagem, 
operando as coletas de forma gratuita, rastreando os resíduos e remunerando a todos de 
ponta à ponta. Oferecemos coletas seletivas gratuitas e de qualidade (programadas e 
ajustadas de acordo com o perfil de cada cliente), atuando em parceria com 
associações/cooperativas de reciclagem, recompensando nossos clientes pela correta 
separação e destinação de seus resíduos. Também damos transparência ao processo 
através de um sistema de gestão online, que fornece informações operacionais, logísticas 
e financeiras das coletas, como: volume de resíduo coletado, volume aproveitado, valor 
remunerado, aproveitamento dos resíduos, destinação dos resíduos, compradores e 
vendedores de resíduos, entre outros dados. Além disso, damos mais confiabilidade e 
segurança aos nossos clientes no processo de destinação de resíduos através de uma 
maior rastreabilidade ao longo da cadeia. 

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

 

 

  Univoxer 
Código InovAtiva 32547 
Empreendedor Arthur Sanders 
E-mail univoxer@univoxer.com 
Telefone 48999630740 
Localização Florianópolis-Santa Catarina 
Informações do 
Projeto 

Problemas de inclusão social ocorrem com refugiados internacionais, sendo principais 
barreiras o idioma e cultura da nova localidade, que amplia a dificuldade de interação 
diária e conquista de emprego. Negligência de comunicação se repete com 9.7 milhões de 
deficientes auditivos no Brasil, que mesmo aparados por Lei (5.296/04) que obriga 
intérpretes em serviços públicos de todas as instâncias, tem pouco suporte, gerando 
custos/ano de capacitação de R$ 10 mi/ano apenas ao Banco do Brasil. 

Site da Empresa: http://www.univoxer.com 
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  UPSaúde 
Código InovAtiva 23957 
Empreendedor Rodolfo Aragão De Lira 
E-mail rodolfolira5@gmail.com 
Telefone 84991828275 
Localização Campina Grande-Paraíba 
Informações do 
Projeto 

Somos uma startup de impacto social que atua com modelo B2G e B2B vendendo 
assinatura do nosso aplicativo. O UPSaúde melhora a acessibilidade, assistência e gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS), clínicas Escolas de Universidades públicas e privadas e 
clínicas médicas privadas utilizando inteligência artificial e big data. O App possui funções 
de alto impacto em que cada função resolve um nó crítico. São funções chave: 
Telemedicina móvel, agenda fácil via app, função de coleta de dados com estatísticas, 
histórico do usuário com controle de medicamentos, vacinas e exames. Proporcionamos o 
aprimoramento do planejamento e principalmente, ampliamos o acesso e a qualidade da 
assistência prestada a população, com ênfase na base da pirâmide, O diferencial é ter um 
pacote robusto, os primeiros com telemedicina móvel, um app centrado no usuário para 
o sistema e não o contrário. O usuário carrega seu prontuário eletrônico no bolso e 
gerência suas necessidades de saúde pública e privada. 

Site da Empresa: https://maissaudeapp.wixsite.com/upsaude 
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