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Indústria
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Construção Civil,
Sustentabilidade e Robótica
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Banheiro Portátil Número 1
Cidade de Origem

Florianópolis (SC)

Contato

Flavio Boabaid
E-mail: flavioboabaid@gmail.com
Tel: (48) 8411-6757

Proposta de Valor

O banheiro portátil Número 1 é um banheiro seco, que não usa água e dispensa
esgoto ou tratamento químico. Com ele, qualquer ambiente com o mínimo de
privacidade é um banheiro em potencial. Ele absorve até 700 ml de urina,
eliminando completamente o mal cheiro. O produto utiliza plástico compostável
e celulose reciclada e, por isso, pode ser considerado Lixo Zero, caso seja
dispensado em usina de compostagem após o uso. Destinado a homens e
mulheres de todas as idades e classes sociais, ele busca gerar mais conforto e
dignidade para as pessoas quando estiverem precisando urinar, além de
economizar água e a diminuir resíduos na natureza.

Mais Informações

www.usen1.com

Biomassa do Brasil
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Gilberto Strafacci Neto
E-mail: gilbertos@terra.com.br
Tel: (11) 9-9634-3914
A Biomassa do Brasil é uma empresa de inovações para construção
civil focada no desenvolvimento de produtos ecologicamente adequados
e que permitem ganhos de produtividade em obras e reformas. Nossa
proposta de valor é expandir a rede de distribuição dos produtos já
desenvolvidos a nível nacional e estruturar a área de P&D para
capturar, desenvolver e lançar nossas soluções com a maior eficiência
possível.

Proposta de Valor

Mais Informações

www.biomassadobrasil.com.br

Cold Pro
Cidade de Origem
Contato

São Paulo (SP)
Bernardo
E-mail: be.ramalho@gmail.com
Tel: (11) 9-4128-2246

Proposta de Valor

Trata-se de um equipamento para gelar a bebida que está sendo
servida ao consumidor, entregando eficiência com mobilidade e
autonomia. Esses diferenciais servem para trabalhar tanto em "food
park" ou praias (venda de bebidas) como também em espaços de
eventos (aluguel do equipamento). Outra possibilidade é de fazer
parcerias com marcas de bebidas para alugar os equipamentos nos
eventos que eles patrocinam.
Não Informado

Mais Informações
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CUG Consultoria
Cidade de Origem

Rio de Janeiro (RJ)

Contato

Flávia Lima
E-mail: flavia.lima@cugconsultoria.com
Tel: (21) 9-9925-0163

Proposta de Valor

Redução de riscos, aumento da competitividade e oportunidade de
maximização dos resultados de empreendimentos imobiliários por meio de
estimativas precisas do custo de construção de projetos pouco desenvolvidos,
dando suporte ao estudo de viabilidade dos empreendimentos.

Mais Informações

www.cugconsultoria.com

Descarte Legal
Cidade de Origem

Belo Horizonte (MG)

Contato

João Pedro Silva Procópio
E-mail: joaopedro@descartelegal.com
Tel: (31) 8795-3558

Proposta de Valor

A Plataforma oferece diversos serviços para as empresas geradoras de
resíduos sólidos desde um software de gerenciamento até um sistema de
solicitação automática propostas para o descarte dos resíduos. Possuímos uma
rede de empresas transportadoras e receptoras, homologadas e monitoradas
pela Descarte Legal onde garantimos o descarte correto. As funcionalidades do
software envolve a geração automática de documentos, armazenamento e
controle de documentos, elaboração de relatório e gráficos dinâmicos, limite de
níveis de acesso, acesso aos dispositivos móveis e a integração com a rede de
empresas transportadoras e receptoras de resíduos .

Mais Informações

www.descartelegal.com

DEV Energy Meter
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Silvia Takey
E-mail: silvia@devtecnologia.com.br
Tel: (11) 9-6714-0450

Proposta de Valor

Desenvolvimento de soluções completas de Internet das Coisas, do
projeto de eletrônica do hardware conectado ao software de aplicação
em servidor em nuvem. Em específico, o DEV Energy Meter é uma
solução de IoT desenvolvida para facilitar o caminho dos gestores de
edificações para a economia de energia elétrica, composto por medidor
sem fio de até 20 disjuntores simultaneamente, que transmite as
informações para uma plataforma online, apresentando gráficos,
relatórios e alertas ao gestor.
www.devtecnologia.com.br

Mais Informações
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Flip Wash
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Roberto Saretta
E-mail: flip@flipwash.com.br
Tel: (11) 9-6457-0497
Sistema de lavagem de veículos pressurizada, sem uso de agua. Lavase o carro em apenas 18 minutos.

Proposta de Valor
Mais Informações

www.flipwash.com.br

Hidrocombus
Cidade de Origem
Contato

Porto Alegre (RS)
Alex Oliveira Kammerer
E-mail: alex@hidrocombus.com.br
Tel: (51) 9955-8888

Proposta de Valor

A Hidrocombus busca prover soluções industriais para eficiência
energética, gerando retorno econômico e ambiental. Para tanto,
produzimos um sistema autônomo de geração de gás combustível (Oxihidrogênio) extraído da água. Nossos clientes são cooperativas,
proprietários privados e prestadores de serviço com silos para
armazenamento e secagem de grãos que necessitam reduzir os custos
por saca de grãos secos ou armazenados. Utilizando lenha em 90% dos
casos para geração de calor, este público além de gerar poluentes com
a queima incentiva o desmatamento. Aqueles que optam por sistemas
com GLP (5% dos casos) sofrem por contratos de abastecimento
mínimo de consumo e restrições na cadeia logística.
www.hidrocombus.com.br

Mais Informações

Imersio
Cidade de Origem
Contato

Proposta de Valor

Mais Informações

Blumenau (SC)
Maicon Klug
E-mail: maicon@imersiovr.com
Tel: (47) 8409-0874
A solução proposta trata-se de um software que permite a apresentação
de projetos de imersão virtual. Utilizado em conjunto com um óculos de
realidade virtual, o software permite que as pessoas façam visitas
virtuais em ambientes 3D, tendo a sensação de estar dentro de
ambiente real. Esta forma de apresentação permite que as pessoas
tenham uma ideia mais precisa quanto a planta de um imóvel,
decoração, acabamento e mobiliário. Nosso público alvo principal são
empresas do setor imobiliário: construtoras e incorporadoras,
imobiliárias e escritórios de arquitetura.
www.imersiovr.com

8

Intelup
Cidade de Origem

Cândido Mota (SP)

Contato

Bruno Luiz Belanda
E-mail: bruno.belanda@intelup.com.br
Tel: (18) 9-8165-3404
Imagine equipamentos e processos avisando sobre possíveis
problemas, “dedurando” desvios de operação e identificando
automaticamente ineficiências, como se fossem seus contatos no
Whatsapp. A Intelup possibilita essa realidade por meio do TipOFF, a
plataforma de software para gestão online e proativa de operações de
produção industriais. Nosso objetivo é convergir as áreas de tecnologia
da automação e tecnologia da informação e levar inovações como IOT,
mobilidade e predictive analytics ao chão de fábrica, possibilitando
identificação de ineficiências e ações corretivas em tempo real e
consequentemente o aumento de produtividade das operações
agrícolas e industriais.

Proposta de Valor

Mais Informações

www.intelup.com.br

Kynos Technologies
Cidade de Origem

Porto Alegre (RS)

Contato

Artur de Castro
E-mail: artur@kynos.com.br
Tel: (51) 9105-8004

Proposta de Valor

Desenvolvemos uma tecnologia chamada PetJog, um brinquedo para
cães e gatos que simula um animal. A PetJog fará companhia para os
pets enquanto seus donos não estão em casa ou até mesmo em dias
de chuva, onde não é possível passear o pet. Além disso, o material
utilizado proporciona que pets de todos os tamanhos podem usufruir da
PetJog.

Mais Informações

www.kynos.com.br

Logica E
Cidade de Origem
Contato

Florianópolis (SC)
Bruno
E-mail: bruno@logicae.com.br
Tel: (48) 8445-0005

Proposta de Valor

A Lógica E está focando seus esforços em captar cada vez mais
clientes que possam consumir tecnologias semelhantes em diferentes
setores econômicos. A forma mais adequada encontrada apresenta o
modelo de prestação de serviços (hardware, firmware, layout) migrando
para um modelo de "Hardware As A Service" (HAAS). Oferecemos o
aluguel de plataformas de hardware alinhadas com a tendência de
Internet Of Things (IOT) para os setores de agricultura e automação
industrial. Estar alinhado com os objetivos do cliente e
desenvolver/fornecer uma solução eletrônica que atenda as
expectativas de funcionalidade e custo é a principal proposta de valor
que os clientes enxergam na Lógica E.

Mais Informações

www.logicae.com.br
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Motora AS1
Cidade de Origem

Vitória (ES)

Contato

Leandro Wassem Stein
E-mail: leandro.stein@motoratech.com
Tel: (27) 9-9224-3208
O Motora AS1 consiste em um computador de bordo inteligente
conectado a sensores e uma câmera que observam constantemente o
entorno do veículo, de modo a alertar/orientar/informar o motorista
sobre o que está acontecendo no veículo/trânsito, aumentando a
segurança, conforto e praticidade na hora de dirigir. Além da assistência
de condução para o motorista, o AS1 é integrável a uma central de
monitoramento remota, onde os registros de condução do veículo
podem ser analisados em tempo real. O Motora AS1 visa diminuir os
acidentes de trânsito e aumentar a qualidade do gerenciamento de frota
de empresas de transporte de carga e passageiros.
www.motoratech.com

Proposta de Valor

Mais Informações

Netbee
Cidade de Origem

Belo Horizonte (MG)

Contato

Gibram Raul Campos de Oliveira
E-mail: gibram@netbeetech.com.br
Tel: (31) 8794-6282
A Netbee apresenta a solução Netbee Hero. Trata-se de uma solução
disruptiva para recuperação de veículos roubados em centros urbanos
por não utilizar qualquer sistema de rastreador veicular. Isso nos
permite uma solução de baixíssimo custo, larga escala e sem
necessidade de instalação no veículo. Grande economia para as
seguradoras, engajamento e reconhecimento para os policiais e
denúncia de veículos roubados a 1 clique para os donos de carros nãosegurados. A Netbee possui grande know-how em desenvolvimento de
teconlogias para veículos conectados, ITS (Intelligent Tranportation
Systems) e IoT. Pretendemos quebrar paradigmas em sistemas de
recuperação veicular.

Proposta de Valor

Mais Informações

www.netbeetech.com.br

OMNITEC - PLARO
Cidade de Origem

Canoas (RS)

Contato

Werner Spieweck
E-mail: werner@omnitec.ind.br
Tel: (51) 9188-9511

Proposta de Valor

Nosso produto é uma solução para acesso remoto à superfícies (ex.:
fachadas de prédios, lateral casco de navios, aeronave...), sem a
necessidade de colocar um operário na situação de risco (ex.: Rapel,
Jaús, plataformas) facilitando operações nestas superfícies (ex.:
limpeza, inspeção, furação, colagem, solda, levar um banner...). O
principal público serão as empresas prestadoras de serviço de
manutenção e limpeza e locadoras de equipamentos ou empresas de
propaganda.
www.omnitec.ind.br

Mais Informações
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Petrogarbage
Cidade de Origem

Cuiabá (MT)

Contato

Marcio Akira Okamura
E-mail: marciookamura@uol.com.br
Tel: (65) 8405-4308
Petrogarbage é uma inovação de altíssimo valor agregado. Transformar
lixo em combustíveis (petróleo, gás metano, carvão) e/ou energia
elétrica. Resolver grande parte dos problemas existente na destinação
do lixo não reciclado (97%), reduz custos com a destinação uma vez
que começa a ter um valor econômico. Podendo gerar renda para
prefeituras quando administra o próprio processo e vender ou permutar
os combustíveis ou a energia gerada pela usina. Nossa proposta é
montar as usinas, operar se for necessário, juntamente com os
parceiros, prefeituras, concessionárias de aterro ou mesmo diretamente
com quem produz alto volume de resíduos aproveitáveis neste
processo.

Proposta de Valor

Mais Informações

www.petrogarbage.com.br

Sevenia Inovação em Energia
Cidade de Origem

Porto Alegre (RS)

Contato

Antonio Albuquerque
E-mail: antonio@sevenia.com.br
Tel: (51) 3095-2221

Proposta de Valor

O preço da energia elétrica tira o sono do consumidor que busca meios
de economizar energia. Em outro cenário, a energia não chega no
consumidor, que vive sem eletrificação ou precisa de geradores diesel.
Fatores como a escassez de água, a emissão de GEE e a crise
energética criam um ciclo insustentável. A proposta da Sevenia é um
Conversor e Seguidor Solar Inteligente, que acoplado aos módulos
fotovoltaicos busca o melhor posicionamento em relação ao sol para a
geração da própria energia elétrica utilizando os raios solares. A
solução permite que empresários, ONGs, comunidades, consumidores
residenciais, também se beneficiem da geração de energia solar através
do sistema de crédito de energia estabelecido pela ANEEL.

Mais Informações

www.sevenia.com.br

Smart Outdoor
Cidade de Origem

Curitiba (PR)

Contato

Adriano Favaro
E-mail: adriano.favaro@truework.com.br
Tel: (41) 9692-7556

Proposta de Valor

Propiciar quantificação do ROI para uma campanha out-of-home,
quantificando o impacto no espaço de mídia exterior e medindo o fluxo
trazido para o estabelecimento.

Mais Informações

Não Informado
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Sustinere Industrial
Cidade de Origem

Jaraguá do sul (SC)

Contato

Carmen Hreczuck
E-mail: nanicachick@gmail.com
Tel: (47) 9994-7713
A Poluição sonora é um problema que afeta diversos segmentos da
indústria e a maioria dos produtos atenuadores é a base de petróleo,
desse modo a necessidade de produtos sustentáveis e de melhorias
nos impactos ambientais, custos e questões sociais. O produto aqui
apresentado é uma placa atenuadora de som produzida a base de fibra
de bananeira que supre essas necessidades. O pseudocaule da
bananeira é a matéria prima principal que existe em abundancia no
mundo e o processo de produção, além de simples, utiliza produtos
biodegradáveis e pouco nocivos ao meio ambiente, o que o coloca em
situação privilegiada em relação aos concorrentes devido a suas
características não inflamáveis, acústicas, de baixo custo e alto valor
agregado.

Proposta de Valor

Mais Informações

Não Informado
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BANCA 2
Saúde, Biotecnologia,
Química e Agronegócio
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AGRA
Cidade de Origem
Contato

Porto Nacional (TO)
Maikon Schiessl
E-mail: maikonsch@gmail.com
Tel.: (11) 9-8221-9736

Proposta de Valor

AGRA utiliza tecnologia para ajudar agricultores a tomar decisões mais
assertivas e mitigar os riscos climáticos, doenças e pragas na lavoura.
Através de um banco de dados, utilizamos inteligência para levar
informações agrometeorológicas precisas e em tempo real sobre o que
está acontecendo na lavoura. Assim, monitorando o microclima das
lavouras,
transformamos
informações
meteorológicas
em
conhecimento, de uma forma simples, fácil e intuitiva, auxiliando os
produtores a decidir com segurança, melhorando seus rendimentos.

Mais Informações

www.agra.ag

BioRepair Biomateriais
Cidade de Origem

Rio de Janeiro (RJ)

Contato

Neusa Motta de Freitas Costa
E-mail: neusacosta@infolink.com.br
Tel: (21) 9-9632-6183

Proposta de Valor

A BioRepair Biomateriais é uma startup residente na Incubadora de
Empresas da COPPE/UFRJ desde maio de 2015, onde produz e
comercializa enxerto ósseo desenvolvido pelas sócias-fundadoras
Neusa Costa e Debora Yassuda durante curso de Doutorado na
COPPE/UFRJ. Quando aplicado em defeito ósseo decorrente de
doença, retirada de tumor ou acidente, o enxerto conduz o processo de
reparo da lesão, o que não ocorreria espontaneamente. O produto tem,
portanto, aplicação clínica nas áreas da Medicina, Odontologia e
Veterinária. O diferencial comprovado em relação aos produtos
concorrentes é maior formação de osso em menor período de tempo.

Mais Informações

BioRepair Biomateriais (Facebook)

Brastax - Biotecnologia com Microalgas
Cidade de Origem

Itajaí (SC)

Contato

Murilo Canova
E-mail: murilo@brastax.com.br
Tel: (47) 9700-0114

Proposta de Valor

A Brastax oferece de forma inovadora e pioneira no Brasil o
desenvolvimento de soluções com Microalgas. A proposta de valor é a
transformação das Estações de Tratamento de Efluentes ETE’s em
Estações de Valorização de Efluentes EVE’s, ou seja, transformar uma
via única de despesas em fonte de receita e redução de custos para os
clientes, otimizando sua cadeia produtiva. Prestamos serviços de
desenvolvimento da solução para os efluentes, implementação das
EVE’s e operação do sistema (ou treinamento).
www.brastax.com.br

Mais Informações
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Diagene Biotechnology
Cidade de Origem
Contato

Brasília (DF)
Patrícia Barbosa Pelegrini
E-mail: patricia.pelegrini@diagene.com.br
Tel: (61) 9621-6600

Proposta de Valor

A Diagene Biotechnology produz a nova geração do medicamento glucagon!
Nós desenvolvemos um processo rápido, eficiente e de baixo custo, 100%
nacional, para produzir o peptídeo glucagon, que ajuda milhões de paciente
diabéticos a controlar os níveis de açúcar no sangue, em momentos de
hipoglicemia. Nosso glucagon apresentou maior estabilidade e tempo de ação
do que medicamentos de gerações anteriores disponíveis hoje no mercado.

Mais Informações

www.diagene.com.br

Eirene Solutions
Cidade de Origem

Porto Alegre (RS)

Contato

Felipe Valtrick de Almeida
E-mail: felipe@eirenesolutions.com
Tel,: (51) 9163 1557

Proposta de Valor

Desenvolver uma família de veículos elétricos, multiplataforma e
autônomos que irão auxiliar na agricultura de precisão e pulverização,
com o uso de energia limpa e alta tecnologia embarcada, baixando
custos, aumentando a produtividade e minimizando danos ambientais.

Mais Informações

www.eirenesolutions.com

Farmin
Cidade de Origem

Dois Vizinhos (PR)

Contato

Leonardo Conchon Favaro
E-mail: leonardocfavaro@gmail.com
Tel: (45) 8407-2763

Proposta de Valor

O Farmin é um software e aplicativo indicado para zootecnistas,
veterinários, técnicos agrícolas, administradores e criadores que se
sentem desconfortáveis ao utilizar papel, caneta e planilhas eletrônicas
para fazer o controle do seu rebanho.

Mais Informações

www.farmin.com.br
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GnTech
Cidade de Origem

Florianópolis (SC)

Contato

Paula Boabaid May
E-mail: paula@gntechtests.com.br
Tel: (48) 8818-9828

Proposta de Valor

Muitos pacientes sofrem com ineficácia e efeitos colaterais dos medicamentos,
o que reduz sua qualidade de vida. Conhecer como cada pessoa responde aos
medicamentos, por meio dos testes farmacogenéticos, torna os tratamentos
mais rápidos, seguros, eficientes e baratos. A proposta de valor para os
pacientes é: a) segurança e conforto com tratamento médico assertivo; b)
qualidade de vida com a melhora dos sintomas; c) autonomia com a diminuição
de visitas ao médico; e d) redução de custos com tratamentos ineficazes. A
proposta de valor para os médicos é: a) exercer medicina personalizada; b)
maior segurança e assertividade na prescrição terapêutica; c) menor índice de
abandono do tratamento; d) maior prestígio, confiança e reconhecimento do
paciente.

Mais Informações

www.gntechtests.com.br

Hidrofito Agricultura de alta Eficiência
Cidade de Origem
Contato

Pirassununga (SP)
Miler Ricardo Vicente
E-mail: miler@hidrofito.com.br
Tel: (19) 9-9952-0036

Proposta de Valor

Nosso projeto é o desenvolvimento de um sistema de manejo da irrigação com
base no biopotencial elétrico das plantas. Quando uma planta cresce, ela tem
que adaptar-se aos fatores internos (hormônios) e externos (água, luz,
temperatura, nutrientes), e essa comunicação é feita por sinais elétricos. Nós
desenvolvemos sensores que, pela frequência e intensidade do sinal, nos
permitem determinar a real necessidade de água da planta. No Brasil existe
cerca de 5,5 milhões de hectares irrigados, mas há potencial para se chegar a
65 milhões no Brasil e cerca de 350 milhões no mundo. Se fossem cobrados R$
10,00 reais mensais por hectare gerenciado, poderíamos movimentar
atualmente cerca de R$ 55 milhões/mês, com potencial de, somente no Brasil,
chegarmos a R$ 650 milhões/mês.

Mais Informações

www.hidrofito.com.br

iPlantão
Cidade de Origem

Campinas (SP)

Contato

Josenilson Campos de Oliveira
E-mail: iplantao@iplantao.com.br
Tel: (19) 9-9224-9606

Proposta de Valor

Somos uma empresa focada em melhorar o atendimento em Saúde no mundo,
tanto para quem atende, quanto para quem é atendido. Acreditamos que, sem
profissionais de saúde e sem gestão de recursos, não há Saúde. Nesse
propósito empregamos nosso conhecimento, empenho e inovação. O iPlantão é
um software online que aproxima profissionais de diferentes áreas da saúde às
instituições de saúde e os organiza em escalas de trabalho. Por meio do
iPlantão, a instituição de saúde mantem suas atividades com os melhores
profissionais de cada área, fideliza e forma equipes, qualifica o atendimento
padronizando as ações com protocolos clínicos baseados em evidência
científica e gerencia por meio de relatórios administrativos.

Mais Informações

www.iplantao.com.br
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JetBov
Cidade de Origem

Joinville (SC)

Contato

Xisto Alves de Souza Junior
E-mail: xisto_alves@hotmail.com
Tel: (47) 9971-9025
O Jetbov compreende um software em nuvem de gestão que se propõe
a integrar a cadeia produtiva da pecuária, agregando eficiência na
gestão da produção e saúde animal. O público-alvo para nossa solução
são pequenos e médios produtores rurais que trabalham
especificamente no segmento de pecuária de corte.Para isso,
oferecemos o software no modelo Saas com recursos que permitem
controlar o rebanho de maneira fácil e inteligente, com extração de
informações e cálculos importantes para tornar a produção mais
eficiente.
www.jetbov.com

Proposta de Valor

Mais Informações

Kopp Technologies
Cidade de Origem
Contato

Proposta de Valor

Mais Informações

São Carlos (SP)
Willian Kopp
E-mail: willkopp@gmail.com
Tel: (16) 9-8114-7306
Praticamente todos os produtos biotecnológicos ou farmacêuticos
precisam ser isolados, concentrados ou purificados antes de serem
comercializados. Em grande parte destes processos a etapa de
purificação corresponde a mais de 90% do custo total do processo. A
Kopp Technologies é uma empresa de Biotecnologia que tem como
objetivo desenvolver soluções completas, flexíveis, modulares e
escalonáveis para purificação de produtos biotecnológicos ou
farmacêuticos, em escala de laboratório e industrial. Com esse objetivo
desenvolvemos uma tecnologia patenteada de adsorventes magnéticos
(M-Beads) e estamos desenvolvendo equipamentos para automatizar
procedimentos de purificação de produtos biotecnológicos e
farmacêuticos.
kopptechnologies.com

OPTICUS: Cão Guia Robô
Cidade de Origem

Serra (ES)

Contato

Neide Sellin
E-mail: neide@vixsystem.com.br
Tel: (27) 3066-0793

Proposta de Valor

Trata-se de um equipamento que tem por principal finalidade auxiliar a
locomoção de pessoas com deficiência visual, dando maior mobilidade,
possibilitando maior independência para execução e uso de seus
direitos de ir e vir. Com características inovadoras, a solução permite
que o deficiente se locomova com auxílio de sensores, motores,
comandos de voz e GPS.

Mais Informações

https://youtu.be/nbbIJDZQVqc
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PagSaúde
Cidade de Origem

Vitória (ES) / São Paulo (SP)

Contato

Frederico Bonadiman Esteves
E-mail: fred@pagsaude.com.br
Tel: (27) 9-8121-0003

Proposta de Valor

A PagSaude é uma empresa fintech de impacto social, uma plataforma de
pagamento mobile com crédito consignado que ajuda pessoas da base da
pirâmide a ter acesso à saúde básica privada (consultas, exames e
medicações) com parcelamento no pagamento, que será descontado
posteriormente na folha de pagamento.
O nosso mercado são empregadores domésticos e de microempresas de até 10
colaboradores que não tem como bancar um plano de saúde a seus
funcionários. Eles se tornam clientes, cadastram seus empregados na nossa
plataforma e estabelecem um limite de crédito de até 30% da renda deles, que
poderá ser utilizado para pagar por consultas e exames particulares com
parcelamento.
O nosso sonho é zerar a fila do SUS em saúde básica, tirando milhões de
pessoas da fila do atendimento público, que pode levar meses ou até mesmo
anos.

Mais Informações

http://www.pagsaude.com.br/

PNEC - Programa Nacional de Engenharia Clínica
Cidade de Origem

Volta Redonda (RJ)

Contato

Guilherme Xavier
E-mail: gxavier@equipacare.com.br
Tel: (24) 9-8119-1450

Proposta de Valor

Há milhares de hospitais no Brasil, mas somente poucas centenas de
Engenheiros Clínicos para gerenciar a manutenção hospitalar. Como
consequência mais de 20% dos ditos “erros médicos” são, na verdade, falhas
de equipamentos e infraestrutura. A falta de cursos formadores e a inexistência
de canais para troca de experiência são as principais causas desse problema. O
Programa Nacional de Engenharia Clínica – iniciativa da EquipaCare
Engenharia - tem como objetivo divulgar e universalizar os conhecimentos e
boas práticas através de uma plataforma WEB gratuita. Nela, o usuário poderá
realizar cursos, compartilhar experiências, participar de discussões, localizar
fornecedores e ainda ser premiado conforme sua participação.

Mais Informações

www.equipacare.com.br

Regenera Moléculas do Mar
Cidade de Origem
Contato

Porto Alegre (RS)
Mário Luiz Conte da Frota Júnior
E-mail: mfrotajunior@gmail.com
Tel: (51) 9959-4485

Proposta de Valor

REGENERA MOLÉCULAS DO MAR é uma empresa de base tecnológica que
tem como missão disponibilizar o patrimônio genético brasileiro, de origem
marinha, para as necessidades de inovação da indústria. Moléculas bioativas
mais potentes, produtos com maior valor agregado, licença de operação inédita,
avançada prestação de serviços, e menor custo de PD&I são algumas das
preposições de valores da empresa.Tecnologia oriunda da biodiversidade
marinha é o que a REGENERA entrega aos seus clientes.

Mais Informações

regeneramoleculas.com.br
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SMS bebê
Cidade de Origem

Rio Negrinho (SC)

Contato

Proposta de Valor

Juliano Froehner
E-mail: froehner@post.harvard.edu
Tel: (11) 9-8174-3860
Programa de acompanhamento, monitoramento, educação, instrução,
interação e coordenação de gestantes, mães e pais pelos 9 meses da
gestação até 3 anos pós-parto dentro da primeiríssima infância. A
gestão populacional acontece por meio de conversas automatizadas via
SMS e WhatsApp:

Mais Informações

www.smsbebe.com.br

SpecFIT
Cidade de Origem

São Carlos (SP)

Contato

Silvia Azevedo
E-mail: silvia.azevedo@fitinstrument.com
Tel: (21) 9-6900-8887

Proposta de Valor

O SpecFIT, ao utilizar a ressonância magnética nuclear (RMN), é capaz
de medir quantidade de óleo e umidade em grãos, medir açúcar em
frutas, sucos e molhos, quantidade de óleo de soja em azeite,
adulteração de combustíveis e biocombustíveis, pesagem de fármacos
dentre outras análises de forma não destrutiva e extremamente rápida e
precisa, agilizando o processo de análise, gerando segurança à
indústria e ao consumidor e/ou agregando valor ao produto analisado. O
SpecFIT custa menos da metado do equipamento importado
concorrente e se propõe a realizar análises inéditas desenvolvidas em
parceria com a EMBRAPA, tornando o equipamento único não só no
Brasil, como no mundo.

Mais Informações

www.fitintrument.com

Synbaits
Cidade de Origem

Cáceres (MT)

Contato

Alexandre dos Santos
E-mail: alexandre.santos@cas.ifmt.edu.br
Tel: (65) 9686-6970

Proposta de Valor

Synbait's é uma startup que desenvolveu uma isca atrativa protegida
por patente, desenvolvida para o mapeamento e controle de cupins que
reduzem a produção de empreendimentos florestais.
https://www.facebook.com/synbaits?ref=aymt_homepage_panel

Mais Informações
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Aluni
Cidade de Origem

Rio de Janeiro (RJ)

Contato

Thiago Lima
E-mail: thiago.lima@aluni.me
Telefone: (021 21) 98186-0462
O Aluni funciona como um "Netflix educacional" em que o usuário paga
uma mensalidade e tem acesso ilimitado a aulas online. Além das aulas,
o usuário pode fazer quizzes para validar conhecimento, assistir
entrevistas exclusivas, se beneficiar de descontos em lojas parceiras,
receber certificado de conclusão e muito mais! Todas as aulas são
produzidas por professores renomados, passam por um intenso
processo de edição e seguem nosso formato de aula, que são objetivas
e não ultrapassam 10 minutos. Problemas identificados dos usuários: a)
não querem aulas extensas e não objetivas; b) querem poder validar
conhecimento (quiz); c) querem aulas por pessoas qualificadas; e d)
querem aulas com qualidade de edição.

Proposta de Valor

Mais Informações

http://aluni.me

AppKids
Cidade de Origem

Goiânia (GO)

Contato

Rodrigo Martins dos Santos
E-mail: rodrigo.martins@appkids.me
Tel: (62) 9120-4751

Proposta de Valor

Mapeamento de competências e perfil de aprendizagem de alunos
utilizando projetos de desenvolvimento de aplicativos de games
www.appkids.me

Mais Informações

Cãopido
Cidade de Origem
Contato

Proposta de Valor

Mais Informações

Recife (PE)
Rafael Alexandre Queiroz
E-mail: caopido@caopido.com.br
Tel: (81) 9677-4192
O Cãopido se baseia numa rede social para donos de cães, que busca,
dentre suas mais variadas funcionalidades, unir e relacionar esse
crescente público que já representa 0,4 % do PIB brasileiro. Seu maior
atrativo se baseia no "Match" de cães, além de sua área promocional,
que busca oferecer reais oportunidades de descontos em produtos PET,
principalmente em rações. O APP trará à tona informações e hábitos de
consumos essenciais e específicos sobre esse público através de um
banco de dados ainda não existente no mercado.
Não Informado
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Carmart
Cidade de Origem

São José dos Campos (SP)

Contato

João Paulo Acatauassú
E-mail: jpaulo@skyzepp.com
Tel: (12) 9-9715-5336

Proposta de Valor

Venda de veículos usados via internet, através de plataforma focada na
“experiência do usuário”, com características inovadoras como Tour Virtual
interno do veículo com foto 360º, Turn Table para demonstração das
características externas. Visualização completa de todos os defeitos e marcas
de uso de cada carro. Possibilidades de entrega à domicílio com guincho e
garantia estendida para uma variedade de partes mecânicas e elétricas. Acesso
a todo o histórico do veículo e processo de compra completamente online.
Buscamos facilitar o acesso para quem procura um veículo usado, oferecendo
garantias estendidas e a possibilidade de efetuar a compra à distância,
reduzindo as fronteiras para compradores que estejam em outros estados.

Mais Informações

https://www.facebook.com/carmartstartup

Evolke Educacional
Cidade de Origem
Contato

Proposta de Valor

Blumenau (SC)
Hugo Vogel
E-mail: hugo@evolke.com.br
Tel: (47) 9222-5888
Cursos de Saúde e Segurança de Trabalho online, para que
profissionais possam estudar os treinamentos obrigatórios exigidos pelo
Ministério do Trabalho em qualquer lugar, no seu tempo. De modo
dinâmico e amigável, o aluno é conquistado pelos recursos gráficos,
jogos e outras inovações tecnológicas aplicadas à educação, para
tornar sua experiência de estudo a mais positiva possível.

Mais Informações

www.evolke.com.br

FindUP
Cidade de Origem

Recife (PE)

Contato

Fabio Freire
E-mail: fabio.freire@qe2.com.br
Tel: (81) 9188-0709

Proposta de Valor

O FindUP é uma plataforma para Smartphone e Web que conecta pessoas
(empresas e residências) a técnicos de informática, similar aos softwares que
você chama um táxi. Com o FindUP, você localiza o técnico mais próximo ao
endereço do atendimento, agenda o horário conforme sua conveniência e ao
final do atendimento você paga com o cartão de crédito. Simples, rápido e
seguro. Para entender melhor seu processo de funcionamento é bem simples:
1. O cliente faz o chamado via web ou app; 2.O FindUP localiza o técnico mais
próximo; 3. O técnico aceita a visita e agenda o serviço; 4. No dia e local
marcado o técnico faz o check-in antes de iniciar o serviço; e 5. O técnico
finaliza o atendimento no app e o cliente valida e paga via cartão de crédito.

Mais Informações

www.findup.com.br
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Gamedu
Cidade de Origem

Natal (RN)

Contato

Debora Cristina da Silva Aranha
E-mail: debora@gamedu.net
Tel: (71) 9302-3893
ACADEMIA GAMEDU é um ambiente virtual de aprendizagem de
programação de games com videoaulas de game design, arte gráfica e
programação de jogos que, baseado na Metodologia PBL e utilizando
um tutor virtual, oferece relatórios de acompanhamento e a
possibilidade de criação de projetos acadêmicos com jogos,
simuladores e animações. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES permite
preparar a equipe de uma instituição de ensino local para oferecer o
ambiente da ACADEMIA GAMEDU em sistema semipresencial de
ensino-aprendizagem. Os JOGOS EDUCACIONAIS desenvolvidos na
Academia visam tornar mais fácil e lúdico o processo de ensinoaprendizagem dos conteúdos curriculares e desenvolver habilidades
chaves da formação básica do aluno.

Proposta de Valor

Mais Informações

www.gamedu.net

Hand Talk
Cidade de Origem

Maceió (AL)

Contato

Ronaldo Tenório
E-mail: contato@handtalk.com.br
Tel: : (82) 3022-8060

Proposta de Valor

A Hand Talk realiza traduções digitais e automáticas para Língua de
Sinais, utilizada pela comunidade surda, através de um simpático
intérprete virtual, o Hugo. A solução oferece ferramentas
complementares ao trabalho do intérprete para auxiliar a comunicação
entre surdos e ouvintes em diversos canais. O aplicativo, uma de suas
soluções, recebeu o prêmio da ONU como o melhor app social do
mundo.
http://www.handtalk.me/

Mais Informações

iCollect Inovação
Cidade de Origem
Contato

Proposta de Valor

Mais Informações

Salvador (BA)
Luciano Rosendo
E-mail: lucianorosendos@gmail.com
Tel: (71) 9271-3468
O iCollect é um social commerce para colecionadores. Um ambiente
onde eles podem se conectar, comprar e vender itens colecionáveis,
compartilhar informações e completar suas coleções.
www.icollect.com.br
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Ludific
Cidade de Origem

Porto Alegre (RS)

Contato

Diego Maffazzioli
E-mail: diego@ludific.com.br
Tel: (51) 9242-0565

Proposta de Valor

A FLAG (Ferramenta Ludific de Aprendizado Gradativo) é um ambiente virtual
de aprendizagem que ajuda escolas, universidades e empresas que desejam
evoluir o ensino ao utilizar business intelligence para entregar conhecimento
customizado a alunos, professores e gestores, além de possibilitar análise
preditiva para fundamentar decisões estratégicas, pedagógicas ou não, através
de dados estatísticos detalhados. A plataforma FLAG facilita a gestão de
materiais e pessoas por docentes e gestores, e gera engajamento virtual dos
estudantes em conteúdos e objetos de ensino orientados à solução de
problemas, quer seja pela facilidade de uso, interface moderna ou
acompanhamento do desempenho pedagógico do aluno em tempo real.

Mais Informações

www.ludific.com.br

MCare
Cidade de Origem
Contato

Juiz de Fora (MG)
Jeferson Luis Gonçalves
E-mail: jefluis@yahoo.com.br
Tel: (21) 9-8834-4815

Proposta de Valor

Proporcionar segurança e bem estar ao nossos clientes através de um serviço
de localização pessoal, de alta qualidade, design atrativo e fácil utilização.

Mais Informações

www.mcare.net.br

MeLeva
Cidade de Origem
Contato

Rio de Janeiro (RJ)
Wellington Borel
E-mail: wellington@appmeleva.com.br
Tel: (21) 9-6690-9193

Proposta de Valor

O MeLeva é uma ferramenta web e mobile que conecta usuários corporativos e
privados a empresas de transporte.
Através do MeLeva, os usuários podem orçar e contratar serviços de
transportes com veículos executivos e vans, de empresas totalmente
legalizadas e reconhecidas no mercado, de um modo rápido e seguro.

Mais Informações

www.appmeleva.com.br

PickMeApp
Cidade de Origem
Contato

Belo Horizonte (MG)
Romulo Carvalho
E-mail: romulo@pickmeapp.com.br
Tel: (31) 9607-1212

Proposta de Valor

O PickMeApp é um aplicativo que une casas noturnas, bares e eventos,
pessoas e motoristas de van. Através do aplicativo as pessoas pedem uma van
que as leva de graça ao local conveniado. O objetivo é incentivar o transporte
compartilhado, divertido, seguro e sustentável.

Mais Informações

www.pickmeapp.com.br
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Popin
Cidade de Origem
Contato

Porto Alegre (RS)
Marcos Borges
E-mail: marcos.xraymob@gmail.com
Tel: (51) 8558-1775

Proposta de Valor

O Popin é um app social para smartphones para conversação entre usuários
desconhecidos (e amigos), com a possibilidade de textos e fotos secretas. O
comprometimento é o menor do mercado e se difere do Tinder, Whatsapp e
outros pelo fato do usuário não ter acesso ao número de telefone do contato.
Não é necessário ter uma linha telefônica para utilizá-lo. O Popin está em
BETA e hoje foca na tecnologia Bluetooth. Ele soluciona problemas de
comunicação geolocalizadas, como: encontrar um amigo em um estádio de
futebol, onde 3G e Wi-fi não estão disponíveis, se comunicar em protestos
onde, por vezes o sinal de internet é suspenso, trocar mensagens em um bar
com desconhecidos ou ainda, comunicar-se em reuniões, sem a necessidade
de conectividade

Mais Informações

www.wannapopin.com

Rotativo Digital - Ti.Mob
Cidade de Origem

Belo Horizonte (MG)

Contato

Danilo Delfim
E-mail: danilo@timob.com.br
Tel: (31) 9390-0564

Proposta de Valor

Solução Inteligente de Estacionamento Rotativo Digital (Faixa Azul) - A solução
realiza todo o processo entre o condutor do veículo, monitores de transito,
pontos de venda, fiscais de rua e o departamento de transito, ofertando
agilidade, segurança e transparência em todo o processo, levando comodidade
e conveniência ao cidadão, Controle e Gestão ao Município. O diferencial é a
praticidade gerada ao cidadão quanto a facilidade na aquisição de créditos,
disponibilidade de vagas e localização de pontos de venda além de possibilitar
várias formas de pagamento (dinheiro ou cartões crédito/débito). Para o
município, a Gestão online de toda a operação como a ocupação das vagas,
arrecadação, produtividade de fiscais, coleta de dados e inúmeras outras
informações para controle do trânsito e tráfego da cidade.

Mais Informações

www.rotativodigital.com.br

Scipopulis
Cidade de Origem
Contato

São Paulo (SP)
Roberto Speicys Cardoso
E-mail: speicys@gmail.com
Tel: (11) 9-9294-9218

Proposta de Valor

A Scipopulis desenvolve dois produtos que se complementam para resolver
tanto os problemas dos gestores de transporte público quanto os dos
passageiros. O primeiro é o Coletivo, um app colaborativo de transporte com
uma experiência de uso focada na participação do passageiro. O Coletivo
fornece informações em tempo real utilizando as informações fornecidas pelos
passageiros. O segundo produto é o Dashboard, que fornece ao gestor
análises, indicadores e alertas fundamentais para a operação e planejamento
do sistema de transporte. O Dashboard utiliza dados de posicionamento dos
ônibus que são analisados e complementados com dados provenientes dos
usuários do Coletivo.

Mais Informações

scipopulis.com
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STUDOS
Cidade de Origem
Contato

Florianópolis (SC)
Leonardo Prates
E-mail: leonardo@studos.com.br
Tel: (47) 9633-3898

Proposta de Valor

Cerca de oito milhões de alunos do Ensino Médio tem acesso as provas, suas
resoluções e gabaritos dos principais vestibulares do Brasil e do ENEM, através
de Smarphones, Tablets e Desktops. Metas estabelecidas pelos alunos e os
diagnósticos obtidos pelos resultados, permitem detectar seus pontos fracos e
fortes e organizar seus estudos. Escolas e Professores podem criar simulados,
elaborar provas e tarefas, utilizando o banco de questões com todas as
disciplinas e, ao final, obter relatórios periodicamente do desempenho dos
alunos e/ou turmas.

Mais Informações

http://www.studos.com.br

TIS
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Antonio Valerio Netto
E-mail: valerio@cientistas.com.br
Tel: (16) 9-9781-7353

Proposta de Valor

Aplicar a simulação para diminuir os custos de treinamento e melhorar o
desempenho profissional dos funcionários da área de segurança. O foco é
vender serviço continuado e/ou sistema de treinamento para empresas e
instituições que possuam equipes armadas interessadas em treinamento de tiro
e abordagem e estejam querendo realizar o treino em seu próprio local de
trabalho. Os benefícios estão na diminuição dos erros de abordagem e de tiro,
na aplicação da metodologia do uso progressivo da força, na ativação da
memória muscular e na diminuição do custo do treinamento: aluguel de stand
de tiro, horas extras, deslocamento, aluguel de arma, instrutor credenciado e
munição.

Mais Informações

www.tis.cientistas.com.br

Urbotip
Cidade de Origem
Contato

Pelotas (RS)
Paulo Faulstich
E-mail: paulo@nodo.cc
Tel: (53) 9154-1919

Proposta de Valor

A proposta de valor do Urbotip é ser referência como ferramenta colaborativa,
que facilita a comunicação e o compartilhamento de questões urbanas,
engajando pessoas e instituições na melhoria da qualidade de vida. A ideia é
tornar mais eficiente a comunicação entre a população e as instituições
responsáveis por cuidar da cidade pois acreditamos que cidades inteligentes
orientam o crescimento econômico sustentável e a prosperidade para seus
cidadãos. Através das informações geradas pelo cidadão no Urbotip, as
instituições tem ferramentas para analisar dados e tomar melhores decisões,
antecipar problemas, resolvê-los e coordenar recursos para operar
efetivamente.

Mais Informações

www.urbotip.com
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Aquarela VORTEX Big Data
Cidade de Origem

Florianópolis (SC)

Contato

Joni Hoppen
E-mail: joni@aquare.la
Tel: (48) 9623-4864
Oferecemos ferramentas e serviços especializados em Big Data para
que nossos clientes conheçam profundamente seu público-alvo e
otimizem sua operação, tendo mais segurança na tomada de decisão e
aumentando seu faturamento. Atendemos empresas ou setores que
prestam serviços de inteligência e que possuem grande quantidade de
dados. A ferramenta resolve um problema matemático aberto em 1936
e serve para personas existentes em dados complexos impossíveis de
visualizar, mesmo com técnicas avançadas de BI ou Data mining.
Assim, conseguimos mostrar quantos, quais e como são as
características de cada grupo predominante em análise seja cliente,
faturas, produtos e outros.

Proposta de Valor

Mais Informações

www.aquare.la

Boleto Cloud
Cidade de Origem

Natal (RN)

Contato

Gilmar Leitão
E-mail: gilmar@devaware.net
Tel: (19) 9-8814-6614

Proposta de Valor

A Boleto Cloud é uma plataforma de boletos grátis online para
empresas que precisam emitir, disponibilizar e gerenciar seus boletos
com agilidade, inteligência e personalização.
www.boletocloud.com

Mais Informações

Collabo - Social Supply Chain
Cidade de Origem

Joinville (SC)

Contato

Celso Ricardo Salazar Valentim
E-mail: celso@collabo.com.br
Tel: (47) 9137-7000
O Collabo é uma plataforma que inclui o usuário final como principal
ator na cadeia de valor da indústria por meio da sua relação com os
portfólios, com objetivo de gerar negócios.

Proposta de Valor

Mais Informações

www.collabo.com.br
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Desk14
Cidade de Origem

Joinville (SC)

Contato

Florianópolis (SC)Rafael Liberato
E-mail: rafael@desk14.com
Tel: (47) 9906-1015
Plataforma SaaS de Colaboração para apoiar PME's a controlar o
atendimento a clientes e gestão de equipes, de forma integrada ao email. Temos como diferencial ser a única solução de e-mail que integra
recursos de gestão de equipes e atendimento a clientes, eliminando
assim, a duplicação de informações entre diversos sistemas de
comunicação. Nosso market fit são PME’s, de comércio e serviços, de
viés conservador que não têm interesse em abandonar o e-mail como
principal plataforma de comunicação. A nível Brasil, nosso potencial de
mercado é de R$2,4bi/ano. A nível global, nosso potencial é de $21bi. É
uma plataforma SaaS monetizada por usuário cadastrado, nosso ticket
médio é de R$ 18,00 por usuário e R$ 168,00 por empresa/cliente.

Proposta de Valor

Mais Informações

http://desk14.com

Educity
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Lucas
E-mail: comercial@educity.com.br
Tel: (11) 9-4878-7276

Proposta de Valor

Educity é um jogo educativo que orienta jovens e adultos a planejar
seus gastos, poupar seu dinheiro e investir.
www.educity.com.br

Mais Informações

GeoProfit Strategy
Cidade de Origem
Contato

Salvador (BA)
Rafael Câmara
E-mail: rafael.camara@mh2engenharia.com.br
Tel: (71) 99611-4396

Proposta de Valor

O GeoProfit Steategy - GPS - é um sistema que gerencia de equipes de
logística e é focado em maximizar a arrecadação de empresas através de uma
distribuição otimizada dos veículos que efetuam o corte do fornecimento de
clientes inadimplentes das utilities (distribuidoras de energia, água ou gás). No
momento que um cliente tem o seu fornecimento cortado, sua contas são pagas
quase que imediatamente, sendo essa uma atividade que dá impacto direto na
arrecadação das instituições. As empresas do setor possuem milhões de
clientes inadimplentes, e devido a quantidade gigantesca de pequenos
devedores não existe retorno financeiro em cortar a todos, sendo necessário
cortar muitos clientes num local próximo para haver retorno financeiro
selecionando também aqueles com dívidas mais altas. Assim é importante
selecionar de forma inteligente quais consumidores devem ter seu fornecimento
cortado num dia de trabalho.

Mais Informações

www.mh2engenharia.com.br
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Mereo
Cidade de Origem

Belo Horizonte (MG)

Contato

Ivan Cruz Junior
E-mail: ivan.cruz@mereoconsulting.com.br
Tel: (31) 9139-8244
A Mereo trouxe o conceito de “One stop Shop” para gestores e
executivos em sua plataforma, onde estão disponíveis vários processos
de gestão do negócio essenciais para a execução da estratégia e o
alcance dos resultados. A proposta de valor da plataforma Mereo é
reunir seus diversos serviços de forma integrada, conveniente e
eficiente além de acessível de qualquer lugar e a qualquer tempo. Sua
interface moderna, simples e dinâmica faz com que a experiencia dos
usuários seja a mais harmoniosa e interativa possível.
www.mereoconsulting.com

Proposta de Valor

Mais Informações

MiniERP
Cidade de Origem
Contato

Proposta de Valor

Mais Informações

São Paulo (SP)
Alfredo Lúcio da Silva
E-mail: alfredolucio@terra.com.br
Tel: (11) 9-9406-5144
MiniERP: O primeiro e melhor app idealizado para o MEI
(AMBULANTES, VENDA DIRETA E A DOMICILIO e PEQUENO
VAREJO). Sem computador nem conexão contínua com internet*, direto
no seu celular/tablet Android. Permite consultar estoques e preço; emitir
cotações e fechar pedidos; consultar a ficha de clientes; registrar visitas;
receber e fazer pagamentos, enviar pedidos fechados para a central.
Atentos a nossos usuários, atualmente desenvolvemos a integração
com Venda Online/Offline, Emissão de Nfe e Boletos. Contribuimos com
o sucesso dos nossos usuários e com a sociedade, combatendo alguns
dos principais motivos de morte entre pequenas empresas. NOW,
EVERYONE CAN ERP ! \o/
sistemaids.com.br

Navalport Tecnologia
Cidade de Origem
Contato

Recife (PE)
Marcos Antonio Cavalcante Santiago
E-mail: msantiago463@gmail.com
Tel: (81) 9-8188-6778

Proposta de Valor

O SESOP (Serviço de Eficiência e Segurança para Operações Portuárias) é um
produto sem similar no mercado mundial, direcionado ao segmento Portuário,
que permite monitorar a embarcação desde a chegada a área de fundeio até
sua atracação. É uma Plataforma modular que vai aumentar substancialmente a
segurança das manobras navais, principalmente a atracação de navios, além de
auxiliar na Gestão Aquaviária (organização de filas de atracação,
monitoramento dos tempos de estadias, etc.) permitindo uma consciência
situacional das Embarcações (Fundeadas, Manobrando, Operando, etc.) e
reduzindo o tempo de resposta dos gestores. O Produto proporcionará redução
de riscos de acidentes, redução de prêmios de seguros, conformidade
operacional etc.

Mais Informações

www.navalport.com
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Nexoos
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Daniel Gomes
E-mail: daniel@nexoos.com.br
Tel: (11) 9-6723-5187

Proposta de Valor

Nexoos é uma plataforma online que conecta empresas em busca de
empréstimo com investidores, oferecendo melhores taxas, rapidez e segurança
para ambas as partes.

Mais Informações

www.nexoos.com.br

Offzone
Cidade de Origem
Contato

Fortaleza (CE)
Rafael Coelho
E-mail: contato@offzone.com.br
Tel: (85) 9-9673-8338

Proposta de Valor

Solução que reduz o uso do celular pessoal dos funcionários no horário de
trabalho para aumentar a produtividade, qualidade e a segurança nas
empresas.

Mais Informações

http://www.offzone.com.br/

oHub
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Alexandre Pajola
E-mail: pajola@99biz.com.br
Tel: (11) 9-9194-3576

Proposta de Valor

Nós do oHub ajudamos empresas de todos os tamanhos a encontrar um
fornecedor. Em nossa plataforma o comprador precisa preencher apenas um
pedido de orçamento e irá receber cerca de 5 propostas de fornecedores
interessados. E estes fornecedores recebem o pedido gratuitamente e somente
pagam se quiserem responder.

Mais Informações

www.ohub.com.br

POP Recarga
Cidade de Origem

Belo Horizonte (MG)

Contato

Júlio Figueiredo
E-mail: julio@inpdv.com.br
Tel: (31) 9466-1000

Proposta de Valor

O POP Recarga é uma moeda eletrônica para pagamentos em Dinheiro na
Internet. Comprar na Internet pagando com POP Recarga é simples e seguro:
basta que o cliente tenha um número de celular pré ou pós-pago de qualquer
operadora e faça recargas em um dos mais de 500 mil pontos de venda já
credenciados no Brasil (bancas de revistas, padarias, entre outros
estabelecimentos). Navegando na internet em uma loja credenciada, escolhe o
produto/serviço que deseja adquirir e na hora de pagar seleciona POP Recarga.
Um Token Eletrônico (senha) de confirmação é enviado ao usuário a cada
transação. O POP Recarga é direcionado aos mais de 55 milhões de brasileiros
economicamente ativos, pessoas que não possuem conta bancária, cartão de
crédito ou débito mas possuem Dinheiro para consumir.

Mais Informações

http://www.poprecarga.com.br
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SouthWayy
Cidade de Origem
Contato

Lages (SC)
Max Mendes Rosa
E-mail: southwayy@southwayy.com
Tel: (49) 8405-4431

Proposta de Valor

Nosso produto é o PrintWayy, um software que permite às empresas
provedoras de outsourcing de impressão monitorarem em tempo real tudo que
ocorre com suas impressoras em todos os seus clientes, independente do
número de clientes, número de impressoras e localização de cada cliente,
podendo fazer o acompanhamento e gerenciamento de todas estas informações
de forma centralizada e segura, via web. Com ele é possível controlar as
principais atividades do dia-a-dia de um provedor de outsourcing como: help
desk, atendimento técnico presencial, controlar consumo e estoque de
suprimentos nos clientes e realizar o fechamento mensal em cada
cliente/contrato.

Mais Informações

www.southwayy.com

Task Labs
Cidade de Origem

Cuiabá (MT)

Contato

Edison Alessandro Xavier
E-mail: edison.alessandro@gmail.com
Tel: (65) 8111-6262

Proposta de Valor

A Task Labs entrega para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) a
possibilidade de elas mesmas "montarem" sua solução de gestão web,
escolhendo as APPs necessárias disponíveis em nosso portfólio, e “montando”
uma solução específica, integrada, com um login, um controle de acesso.
Temos várias APPs disponíveis para serem "montadas" na solução, como por
exemplo Agendamento de Clientes, Ordens de Serviço, Oportunidades de
Negócios (CRM), Marketing Digital, Financeiro, Service Desk, Loja Virtual, etc).
Além disso, a MPE pode personalizar sua solução, incluindo novos campos ou
funcionalidades. Todas as soluções são acessíveis pelos clientes das MPEs (os
clientes podem consultar e pagar faturas, interagir no service desk, comprar na
loja, etc).

Mais Informações

http://www.task-labs.com

Tech4Safe
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Rodrigo Tadeu Claro
E-mail: rodrigo@tech4safe.net
Tel: (11) 9-9289-9009

Proposta de Valor

RESOLVEMOS O PROBLEMA DA FALTA DE PRIVACIDADE NAS
COMUNICAÇÕES.
A
TECH4SAFE
OFERECE
SOLUÇÕES
PARA
COMUNICAÇÃO DIGITAL SEGURA DE ÁUDIO, VÍDEOS E DADOS. A
tecnologia exclusiva da tech4safe transforma os seus próprios dispositivos em
potentes instrumentos de alta segurança na transmissão simultânea de dados,
sons e imagens. Você pode utilizar essa inovadora solução a partir de tablets,
desktops ou smartphones, estejam eles em sistemas iOS ou Android. Nossa
tecnologia funciona em todos os países, basta acessar a internet ou pacotes de
dados 3G ou 4G. Dispomos de uma rede segura exclusiva dentro da Internet
onde todas as informações trafegam com absoluto sigilo e segurança.

Mais Informações

www.tech4safe.net
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Turbup
Cidade de Origem
Contato

Porto Alegre (RS)
Fernando Karl
E-mail: Fernando.karl@gmail.com
Tel: (51) 8052-8034

Proposta de Valor

Turbup é o primeiro sistema dedicado a acelerar e proteger sites e
sistemas com hospedagem WordPress. Provemos um serviço
transparente de proteção completa através de um Web Application
Firewall baseado em comportamento e aceleração através de
otimização de conteúdo online.
http://turbup.com

Mais Informações

Ukkobox
Cidade de Origem
Contato

Proposta de Valor

Mais Informações

São Carlos (SP)
Rafael Libardi
E-mail: contact@ukkobox.com
Tel: (16) 9-8864-8797
A perda e o vazamento de dados sensíveis foram problemas
enfrentados por mais de 78% das pequenas e médias empresas do
Reino Unido (UK) em 2014. Destas, 72% fecharam as portas em menos
de um ano. Apenas um destes casos gerou prejuízos de 6,2 milhões de
libras. As soluções até o momento, ou são insuficientes, ou muito caras
para este nicho de empresas. O UkkoBox é um serviço de proteção de
arquivos na nuvem. Através de uma tecnologia proprietária é criada
uma camada de proteção dos dados entre os provedores de
armazenamento e o usuário, baseada em criptografia que dificulta
invasões e fornece redundância, garantindo 100% de disponibilidade
dos arquivos. Estamos registrados como Company. no. 09527513 Reino Unido) e buscando aceleração no exterior.
www.ukkobox.com
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Brand Lovers
Cidade de Origem

Brand Lovers

Contato

Pollini Turk
E-mail: pollini.turk@brandlovers.com
Tel: (11) 9-9430-3930
O e-commerce atual não enxerga o indivíduo, pois não oferece uma
experiência que entenda suas necessidades particulares. Com isso, o
usuário não confia na plataforma da mesma forma que confia nas dicas
vindas das relações humanas. O Brand Lovers é a evolução do ecommerce. É uma plataforma que combina dicas de produtos feitas
pelos próprios usuários com um sistema de inteligência artificial que cria
uma experiência de navegação customizada com base nas
necessidades de cada pessoa. O algoritmo aprende sobre o usuário a
cada interação, mostrando produtos interessantes para ele. A geração
de demanda acontece de forma natural e surpreendente, pois o usuário
descobre desejos por produtos que desconhecia.

Proposta de Valor

Mais Informações

brandlovers.com

ClapMe
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Felipe Império
E-mail: felipe.imperio@clapme.com
Tel.: (11) 9-9919-9801

Proposta de Valor

ClapMe é uma plataforma de conteúdo inédito e interativo. Uma nova
experiência que conecta fãs e artistas. Cada artista (músicos,
comediantes, vloggers, etc.) pode agendar um show ao vivo, de
qualquer lugar (casa, estúdio), pela internet para milhares de pessoas
em todo o mundo. Durante o show, o artista interage com seus fãs por
chat ou webcam e recebe aplausos, gorjetas e conquista novos fãs. É
uma verdadeira oportunidade para o artista monetizar o seu trabalho e
estar em contato com seus fãs em tempo real e para os fãs estarem
mais perto de seus ídolos. Nossa missão é permitir que artistas de todo
o mundo monetize o seu trabalho e vivam do que eles acreditam,
oferecendo ferramentas e conexões para que isso aconteça.

Mais Informações

www.clapme.com

Consultoras do Brasil
Cidade de Origem

Brasília (DF)

Contato

Lucas marques
E-mail: salvelucas@hotmail.com
Tel: (61) 9993-9913

Proposta de Valor
Mais Informações

Marketplace para consultoras de venda direta e produtos de beleza.
Não Informado
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Engaming
Cidade de Origem

Florianópolis (SC)

Contato

Ivan Biava
E-mail: ivan.biava@engaming.com.br
Tel: (48) 9900-1462

Proposta de Valor

A Engaming é uma empresa que atua com o propósito de tornar a vida das
pessoas mais divertida e as empresas mais sociáveis por meio da gamificação.
Fazemos isso em três frentes: a) plataforma web de onboarding: Ajudamos a
resolver o problema de churn e baixa conversão de usuários em clientes nas
plataformas SaaS (Software-as-a-Service) guiando o usuário a ter sucesso no
sistema; b) consultoria de gamificação; e c) workshop gamificado de
gamificação.

Mais Informações

www.engaming.com.br

EVA - Especialista Virtual de Automação
Cidade de Origem
Contato

Rio de Janeiro (RJ)
Leonardo Picciani
E-mail: leo@021inovacao.com.br
Tel: (21) 9-8900-3131

Proposta de Valor

A EVA é uma aplicação que libera os recursos humanos das empresas de
tarefas repetitivas de operar sistemas de computador para contribuir com a
empresa de uma forma mais inteligente: usando a cabeça. A EVA trabalha 24X7
sem reclamar e é pelo 20 vezes mais produtiva para trabalhos repetitivos em
sistemas do que uma pessoa. Os potenciais clientes da EVA são empresas que
enfrentam desafios diários relacionados a seus sistemas e aplicações como
excesso de horas-extras, retrabalho devido a erros de entrada manual, IT
sobrecarregada, usabilidade muito ruim, muitos processos repetitivos manuais,
terceirização de pessoal operacional, alto custo para evolução das aplicações,
lentidão da rede corporativa durante o horário comercial.

Mais Informações

https://021inovacao.com.br

Hub2b Software
Cidade de Origem

Chapecó (SC)

Contato

Sergio Venicius Vanin
E-mail: sergiovenicius.chapeco@gmail.com
Tel: (49) 9978-9387

Proposta de Valor

A Plataforma Hub, integra os sistemas de lojistas de e-commerce
(sistemas de E-commerce e ERP) com canais de venda e divulgação de
produtos (Marketplaces), automatizando o cadastro de produtos e
centralizando a gestão de estoque, preço e pedidos, reduzindo assim o
retrabalho destes lojistas em suas operações diárias.

Mais Informações

www.hub2b.com.br
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iaiNet WiFi Social
Cidade de Origem

Feira de Santana (BA)

Contato

Andre Luiz Batista Aureliano
E-mail: andre@iainet.com.br
Tel: (75) 9895-9677

Proposta de Valor

O iaiNet é um roteador wifi que utiliza autenticação através de redes sociais
para liberar o acesso a internet em troca de compartilhamento de publicidade na
time line do usuário. Baseado em 3 pilares: a) Publicidade: Uma ferramenta de
compartilhamento baseado em perfil de usuários que faz com que clientes
compartilhem peças na sua time line em troca do acesso a internet; b) CRM:
Sistema de CRM em Cloud para identificação do perfil dos clientes bem como
comunicação direta; e c) Vendas: através de recursos como cupons de
desconto e pontos para clientes fidelizados, é possível transformar o usuário de
um estabelecimento em cliente apostolo.

Mais Informações

www.iainet.com.br

IdCel
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Proposta de Valor

Marcel Chapuis
E-mail: marcel.chapuis@gmail.com
Tel: (11) 9-8181-0025
O projeto IdCel foi idealizado diante da constatação de um incômodo de
pessoas na rotina do dia-a-dia. A falta de certeza na chegada de
visitantes (horário preciso) e na segurança da verificação da mesma (a
pessoa é a efetivamente enviada pela empresa prestadora de serviços),
levou-nos a idealizar o projeto para solucionar tais incômodos.

Mais Informações

app.idcel.com.br

inCast
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Vera Kopp
E-mail: Vera@incast.com.br
Tel: (11) 9-8160-5053

Proposta de Valor

inCast é uma marketplace para profissionais em busca de
oportunidades de trabalho na TV, Cinema, Teatro, Publicidade, Rádio e
Design. inCast facilita o processo de contratações e encontro de
profissionais e troca de pagamento.

Mais Informações

www.inCast.com.br
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Just Ads Express
Cidade de Origem

Curitiba (PR)

Contato

Roni Szuchman
E-mail: Ronijust@hotmail.com
Tel: (41) 8807-0332
Fundada em 2011, e incubada no Senai C2i a Just Ads Express é uma
empresa especializada em fornecer produtos de propaganda préprontos (American Marketing Templates), onde sua proposta de
trabalho consiste em alterar as informações de um arquivo, mantendo a
mesma diagramação ou arte, mas adaptando-os conforme as
necessidades de cada cliente. O objetivo é dar acesso à empresários de
micro e pequenas empresas e profissionais liberais que precisam
adequar-se no processo de apresentação de seus negócios à seus
clientes. Para isso a Just Ads Express tem um leque de produtos que
variam entre cartão de visitas, folders, e-mail Mkt, web sites, e
commerce, comerciais e vídeos institucionais em qualidade HD, entre
outros.

Proposta de Valor

Mais Informações

Justadsexpress.com.br

LinkMe (ex-Kebragelo)
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Filipe Diniz Adam
E-mail: filipeadam@gmail.com
Tel: (11) 9-8208-3378

Proposta de Valor

LinkMe é uma plataforma que facilita o networking entre participantes de
eventos corporativos como congressos, convenções, palestras e
workshops.

Mais Informações

www.kebragelo.com.br

Meerkat - Soluções em Visão Computacional
Cidade de Origem

Porto Alegre (RS)

Contato

Renan Franz
E-mail: renangfranz@gmail.com
Tel: (51) 9708-5816

Proposta de Valor

Imagine poder saber quantas pessoas entram em sua loja por dia, quais
são os produtos que mais chamam a atenção deles, pense na
possibilidade de poder criar indicadores gerenciais para análise dos
consumidores e o comportamento deles no estabelecimento. Ainda,
imagine reconhecer automaticamente os clientes recorrentes e, assim,
atende-los de maneira diferenciada, além disso, cruzar as informações
deles com histórico de compra e saber assim o que
oferecer/recomendar a eles. Tudo isso está sendo desenvolvido pelo
Meerkat, empresa especializada em soluções no estado da arte em
Visão Computacional.

Mais Informações

www.meerkat.com.br
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Postmetria
Cidade de Origem

Porto Alegre (RS)

Contato

Dirceu Corrêa
E-mail: dirceu@postmetria.com.br
Tel: (51) 9977-5189
O Postmetria é um software para observação e pesquisa
comportamental na internet. Contribui para qualificar o modo com que
as pessoas organizam conteúdo espontâneo e geram conhecimento
através da internet, visando administrar Business Intelligence. Trata-se
de uma solução tecnológica de baixo custo e alto valor agregado para
fazer observações pontuais, ou pesquisas de mercado completas e
metodologicamente confiáveis. O cliente pode optar pela licença de uso
do software (autonomia), ou pela contratação do serviço (terceirização
da pesquisa) a um custo muito acessível.
www.postmetria.com.br

Proposta de Valor

Mais Informações

Previseme
Cidade de Origem
Contato

Proposta de Valor

Mais Informações

Dois Vizinhos (PR)
Hamilton Pinheiro
E-mail: pinheiro.hamilton@gmail.com
Tel: (46) 8402-1621
Nós fornecemos agentes virtuais que automatizam o atendimento ao
cliente no principal nível do suporte, ou seja, atuamos no primeiro
contato que o cliente tem ao ser atendido. Assim conseguimos eliminar
as pequenas dúvidas, perguntas frequentes, e atendimentos repetitivos,
gerando economias, aumento de perfomace e eficiencia. Permitindo que
os atendentes foquem naquilo que é mais crítico e que demande mais
capacidade intelectual.
previseme.com

Quemcriou
Cidade de Origem

Salvador (BA)

Contato

Nivea Maria Lins Franco Santos
E-mail: nivea@quemcriou.com.br
Tel: (71) 8667-1825

Proposta de Valor

Plataforma digital colaborativa voltada para criação e desenvolvimento
de produtos inovadores nas áreas de móveis, decoração e utilidades.
Com o principal objetivo de conceder ao profissional a oportunidade e
espaço para expor suas ideias oferecendo ferramentas baseadas na
metodologia de design thinking para ajudá-lo no desenvolvimento.
Conectaremos as cinco pontas da cadeia produtiva, que são as
indústrias de matéria prima, as indústrias de transformação, os
designers , os lojistas e os clientes, que manterão relações de negócios
fomentando a indústria do setor, dinamizando os processos e
minimizando o tempo e custo do desenvolvimento de produto. Além de
ser um canal de comercialização dos produtos nela desenvolvidos.

Mais Informações

www.quemcriou.com.br
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RankMyApp
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Leandro Scalise
E-mail: leandro.scalise@rankmyapp.com.br
Tel: (11) 9-5357-6699

Proposta de Valor

O RankMyApp ajuda a ganhar downloads e economizar tempo
automatizando o SEO para apps e o monitoramento da concorrência de
forma simples. Uma ferramenta para responsáveis por aplicativos
posicionarem melhor os seus apps dentro da busca das app stores e,
assim, conseguirem mais visibilidade e mais downloads. O RankMyApp
é a solução usada por Apps como Rapiddo, G1, Dinda.com.br, Petlove,
Zoom, entre outros. A ferramenta aumenta entre 25% e 250% os
downloads orgânicos e não precisa de implementação de TI e nem de
tempo de aprendizado para utilizar.

Mais Informações

http://www.rankmyapp.com.br/

Sou Genial
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Rita de Cássia Silva Oliveira
E-mail: rituca1@hotmail.com
Tel: (11) 9-6311-7121
O Sou Genial é uma plataforma onde empresas e jovens talentosos se
encontram. Ao lançar um desafio no site, a empresa obtem ideias para
algum problema e também se aproxima de jovens talentos. Os jovens,
por sua vez, podem entrar em contaato com o mercado de trabalho,
ganhar experiência prática e ainda, se sua ideia for selecionada como
melhor, ganhar uma grande. Esse modelo é baseado no conceito de
inovação aberta, onde todos saem ganhando: empresa, estudantes,
universidades, país, etc.
www.sougenial.com.br

Proposta de Valor

Mais Informações

VIDEO JOBS
Cidade de Origem

São Paulo (SP)

Contato

Alexandre Gomes
E-mail: alexandre@videojobs.com.br
Tel: (11) 9-8303-1081

Proposta de Valor

O Vídeo Jobs é uma plataforma profissional totalmente inovadora que
conecta profissionais e empresas através do vídeo. Identificamos um
real problemas do Rh que é o recrutamento e seleção, eles perdem
muito tempo nesse processo, alto custo e dificuldade de identificar
grandes talentos.Com a nossa solução resolvemos esse problema.

Mais Informações

www.videojobs.com.br

41

