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  2crowd.com 
Código InovAtiva 5553 
Empreendedor Alexandre Turozi 
E-mail alexandre@2crowd.com  
Celular (48) 99973-0746 
Localização Florianópolis - SC 
Facebook https://www.facebook.com/doispraum/  
Informações do 
Projeto 

Trabalhamos com desenvolvimento de produtos há 7 anos, e conhecemos as principais 
dores deste processo. Para se desenvolver um novo produto plástico existe uma série de 
fatores técnicos que vão garantir a viabilidade do negócio. É comum que a comunicação 
entre fornecedores seja por e-mail, anexos com imagens, arquivos CAD em 3D, e muita, 
muita conversa para alinhar o desenvolvimento e industrialização.  O 2crowd.com 
pretende facilitar a comunicação no desenvolvimento de produtos plásticos, e armazenar 
o knowhow criado pelas empresas por meio de um software que integre processo e 
crowdsourcing.Nosso principal diferencial é que essa é uma plataforma viva. Por meio de 
uma estrutura crowdsourcing diversas dúvidas e dificuldades de projeto são resolvidas 
pela própria plataforma e sua rede de consultores especialistas. Mais do que uma simples 
plataforma online o 2crowd.com é um catalizador de novos negócios. Nosso MVP foi 
colocado no ar em 2corwd.com, e nosso primeiro produto desenvolvido prova nossa 
capacidade de criar produtos inovadores, o fbpneu.com teve 4 patentes no Brasil e 2 
PCTs. O principal desafio é finalizar o software, criando essa estrutura unificada de 
processo e crowdsourcing. Conseguir criar uma experiência de uso fácil para poderatrair 
mais projetos, empresas e especialistas.Em paralelo a isso, queremos acelerar as vendas 
de nosso primeiro produto em outros paises: fbpneu.com. Inserir nossos produtos em 
mercados internacionais irá fortalecer nossa imagem para novos clientes no Brasil e 
projetar nossa marca em uma estrutura global. Alexandre Turozi - 7 anos como 
empresário na 2pra1: doispraum.com.br 
Fernando Magno - 10 anos como empresário na easy: www.easycomtec.com    

Site da Empresa: [Não Informado] 
 

  Absamhost 
Código InovAtiva 5691 
Empreendedor Reinaldo Mascarenhas Junior 
E-mail junior@absamhost.com.br  
Celular (75) 99200-1692 
Localização Feira de Santana - BA 
Facebook http://facebook.com/absamhost  
Informações do 
Projeto 

AbsamHost é uma empresa de Computação em Nuvem para pequenas e médias 
empresas, criada em 2013 já faturou mais de meio milhão e já atendeu empresas do 
Brasil, EUA e Portugal. Nosso projeto é criar um Robô de automatização de software, 
desde a instalação de serviços como web servers e bancos de dados até rotinas de backup 
e restore, tudo automático. O objetivo é facilitar a configuração de servidores para 
pequenas e médias empresas que não tem recursos para a contratação de um profissional 
de infraestrutura, ou talvez economizar tempo e trabalho, usando a nossa ferramenta 
para automatizar a configuração de um servidor. Automatização é o nosso negócio. 

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

mailto:alexandre@2crowd.com
https://www.facebook.com/doispraum/
http://www.easycomtec.com/
mailto:junior@absamhost.com.br
http://facebook.com/absamhost
https://www.absamhost.com.br/


7 
 

  Arbitrate 
Código InovAtiva 5721 
Empreendedor Rodrigo Gomes Couto 
E-mail rodrigo.couto@arbitrate.com.br  
Celular (35) 99124-3566 
Localização Lavras - MG 
Facebook http://facebook.com/arbitrateBR/  
Informações do 
Projeto 

A Arbitrate é uma plataforma de resolução de conflitos online, solução rápida de 
problemas, sem Judiciário! Os grandes litigantes resolvem a maioria dos 
problemas no judiciário, que é demorado e caro. Por isso a Arbitrate desenvolve 
uma plataforma para gerenciar acordos extrajudiciais, com vídeo conferência para 
as sessões de mediação e conciliação, reunindo as partes conflitantes e buscando 
a resolução do problema. Os competidores online estão focando no mercado B2C 
ou em causas advindas do judiciário. Já a Arbitrate foca, principalmente, no 
mercado B2B, mais especificamente nos grandes litigantes. Atender o mercado 
B2B é o nosso grande diferencial, pois a expertise tecnológica e negocial para 
fazer isso é diferente do mercado B2C e difícil de se reproduzir. 

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

  Automatsmart Tech 
Código InovAtiva 5398 
Empreendedor Elias Aoad Neto 
E-mail automatsmart@icloud.com  
Celular (15) 99822-9697 
Localização Sorocaba - SP 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

Nosso projeto faz com que dados de máquinas industriais sejam aprendidos pelo 
sistema de gestão, gerando redução dos custos de produção e aumentando a 
produtividade industrial. Estamos alinhados com as tendências da Indústria 4.0 e 
o Machine Learning. Com os índices de manutenção MTBF, MTTR e 
disponibilidade, identificamos necessidades de Atualização Tecnológica dos 
equipamentos ou de Treinamentos Técnicos das equipes. Oferecemos um sistema 
para monitorar a produtividade industrial, baseado em: a) Algoritmos - Análise de 
dados (Python); b) Mobilidade - Dispositivos móveis Android e iOS; c) 
Armazenamento em nuvem - Banco de Dados SQL (Microsoft Azure / BizSpark); 
Plataforma Inbound Sales – Sistema Web de Comunicação com Fornecedores de 
pecas e serviços; Plataforma de Treinamento e atualização técnica da equipe e; 
Integração com sistemas ERP e “Gameficação”, para incentivar a coleta dos dados 

Site da Empresa: http://www.automatsmart.com/tech  

mailto:rodrigo.couto@arbitrate.com.br
http://facebook.com/arbitrateBR/
https://www.arbitrate.com.br/
mailto:automatsmart@icloud.com
http://www.automatsmart.com/tech
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  Biz.u 
Código InovAtiva 5354 
Empreendedor Fellipe Bazilio 
E-mail oi@Bizu.vc 
Celular (21) 99874-0000 
Localização Rio da Janeiro - RJ 
Facebook https://www.facebook.com/bizu.vc/  

Informações do 
Projeto 

A Biz.u® é uma startup de tecnologia que mensura características de 
personalidade e traduz em índices de compatibilidade com a cultura do ambiente 
organizacional das empresas. Representa no Brasil a CentACS®, principal instituto 
no mundo que desenvolve o Modelo dos Cinco Fatores de Personalidade ou Big 
Five. A Biz.u se propõe a resolver o problema da desconexão entre as pessoas e 
empresas, que culminam em infelicidade no trabalho e baixa produtividade, 
gerando turn-over alto e alto custo com demissões e contratações. Temos um 
método de alinhamento de perfis, de personalidade do candidato, com a cultura 
da empresa e perfil ideal da vaga para aquela equipe, que garante um fit perfeito. 

Site da Empresa: https://www.bizu.vc/  
 

  Code Generator 
Código InovAtiva 4828 
Empreendedor Eduardo Tolino 
E-mail eduardo.tolino@tolitech.com.br 

Celular (11) 98716-9322 
Localização São Paulo - SP 
Facebook http://www.facebook.com/tolitech/  
Informações do 
Projeto 

Code Generator é uma ferramenta on-line criada para aumentar a produtividade 
e diminuir custos com mão de obra e prazos, no desenvolvimento de sistemas 
web e aplicativos móveis LOB (Line of Business). A plataforma gera uma solução 
flexível e de baixo custo, utilizando-se das principais tecnologias do mercado e 
padrões de desenvolvimento, garantindo performance e qualidade no produto 
final. O projeto é construído e disponibilizado na nuvem em apenas alguns 
minutos. 

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

https://www.facebook.com/bizu.vc/
https://www.bizu.vc/
mailto:eduardo.tolino@tolitech.com.br
http://www.facebook.com/tolitech/
http://www.codegenerator.com.br/
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  Crio 
Código InovAtiva 6371 
Empreendedor Patricia Toscano 
E-mail ceo@crio.me  
Celular (21) 99964-1932 
Localização Rio de Janeiro - RJ 
Facebook http://facebook.com/crioinovacao  
Informações do 
Projeto 

A CRIO é um marketplace de co-criação colaborativa e gameficada, conectamos 
QUEM CRIA (estudantes e profissionais, designers, inventores, engenheiros, 
pesquisadores, cientistas, empreendedores e etc.) à QUEM PRODUZ OU INVESTE 
(empresas, indústrias e investidores) para viabilizar inovações geniais sustentáveis 
e iniciativas culturais lançando-as no mercado. Atuamos como uma rede online de 
crowd utilizando a inteligência coletiva dos usuários e parceiros para solucionar 
problemas, viabilizar e inovar. Solucionamos a falta de realização de QUEM CRIA, 
com ideias(projetos) engavetadas. E a dificuldade de QUEM PRODUZ ou INVESTE 
em encontrar soluções, talentos e oportunidades para inovar de forma rápida, 
inteligente com baixo custo. Temos um BANCO DE IDEIAS, TALENTOS E 
OPORTUNIDADES e DESAFIOS DE CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO. Nos diferenciamos 
por registrar a propriedade intelectual e direito autoral na blockchain, validar, 
prototipar e conectar as pontas para viabilizar e escoar colocando no mercado. 
Tudo isso online com "apenas 1 clique". 

Site da Empresa: http://crio.me  
 

  Dattashield 
Código InovAtiva 6962 
Empreendedor Thiago De Souza Diogo 
E-mail thiagodiogo@dattashield.com  
Celular (21) 99998-7702 
Localização Rio de Janeiro - RJ 
Facebook http://www.facebook.com/dattashield  
Informações do 
Projeto 

Gerenciar dados sensíveis é uma atividade crítica para qualquer empresa. 
Proteção contra vazamentos de dados, acessos não autorizados e manipulação de 
dados sensíveis é um enorme desafio do mundo moderno. Ao mesmo tempo, 
vazamentos de dados intencionais ou não intencionais tem um impacto 
significativo nos negócios, seja em perdas financeiras, perda de reputação de uma 
marca e problemas legais. DattaShield é uma solução de Monitoração de Banco 
de Dados críticos (Database Activity Monitor - DAM). É capaz de capturar 
transações de banco de dados, detectar e alertar sobre comportamentos 
suspeitos através da aplicação de regras e filtros das transações. Os principais 
diferenciais do DattaShield em relação à concorrência são: 1) Solução 100% 
baseada em Software, não necessário hardware específico (appliance); 2) Preço 
competitivo, especialmente para grandes volumes de transações;3) Utiliza 
técnicas de Machine Learning e Mineração de dados para 

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

mailto:ceo@crio.me
http://facebook.com/crioinovacao
http://crio.me/
mailto:thiagodiogo@dattashield.com
http://www.facebook.com/dattashield
http://www.dattashield.com/
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  Ephrom  
Código InovAtiva 6277 
Empreendedor Fernando Barros De Sá 
E-mail fernando@ephrom.com.br  
Celular (62) 98408-2785 
Localização Goiânia - GO 
Facebook https://www.facebook.com/TalkProcess-1116761221691404/?fref=ts 

Informações do 
Projeto 

O negócio da Ephrom é tornar mais barato e mais eficiente o treinamento dos 
funcionários, na execução dos processos de negócio. O TalkProcess é um LMS 
(Learning Management System) único no mercado, por ser ESPECIALIZADO no 
ensino de PROCESSOS DE NEGÓCIO. Toda empresa tem pessoas, processos e 
tecnologia, e fazer os funcionários assimilarem a grande quantidade de regras dos 
processos e aprenderem como operar os inúmeros sistemas de informação é cada 
vez mais desafiador. O TalkProcess reduz em até 90% os custos de treinamento e 
aumenta em até 80% a efetividade do aprendizado, resultando em mais 
produtividade e qualidade nos serviços. 

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

  Jpoint 
Código InovAtiva 6199 
Empreendedor Adaylon Borges 
E-mail adaylon@gmail.com  
Celular (67) 98110-5764 
Localização Campo Grande - MS 
Facebook https://www.facebook.com/jpointweb/  
Informações do 
Projeto 

O JPoint é uma solução para empresas de desenvolvimento de software que 
necessitam gerenciar as métricas de seus projetos através de analise de pontos de 
função. No Brasil muitas empresas de desenvolvimento de software não 
conseguem mensurar, gerenciar o tamanho e custos dos seus sistemas, comparar 
o esforço entre as evoluções das versões de projetos, levam muito tempo 
utilizando planilhas eletrônicas para realizar as contagens de pontos de função, 
dificultando a geração de propostas comerciais e de cobranças de seus clientes. O 
JPoint resolve esse problema tornando a contagem de pontos de função um 
trabalho rápido, gerenciável, confiável, aderente ao IFPUG (Grupo de usuários de 
ponto de função internacional), acessível de qualquer lugar, permitindo aos seus 
usuários gerar propostas comerciais com um clique, visualizarem de forma global 
os custos, tamanho e até a produtividade no desenvolvimento de seus projetos de 
software. 

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

mailto:fernando@ephrom.com.br
https://www.facebook.com/TalkProcess-1116761221691404/?fref=ts
http://www.ephrom.com.br/
mailto:adaylon@gmail.com
https://www.facebook.com/jpointweb/
http://jpointweb.com.br/


11 
 

  Justto 
Código InovAtiva 4817 
Empreendedor Alexandre Augusto Dias Ramos Huffell Viola 
E-mail alexandre@arbitranet.com.br  
Celular (11) 99772-2921 
Localização São José dos Campos - SP 
Facebook https://www.facebook.com/souJustto  
Informações do 
Projeto 

JUSTTO é uma empresa que oferece soluções de arbitragem e negociação online 
para resolver conflitos. Somos uma alternativa ao sistema judiciário brasileiro, 
que é extremamente ineficiente para resolver os conflitos que lhe são 
submetidos. Fizemos parte da 6ª turma de Aceleração da Aceleratech. 
Atualmente, temos principalmente dois produtos:Arbitranet.com.br é uma 
câmara de arbitragem que opera exclusivamente via internet e conta com um 
procedimento extremamente simples, seguro, rápido e com valores 
predeterminados e acessíveis para solução de seus conflitos. Os árbitros 
selecionados pela Arbitranet são todos especialistas nas matérias que 
enfrentam.Acordo Fácil é um sistema online de negociação de acordos, que 
conecta consumidor diretamente com a empresa para resolver um conflito. 

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

  LogU 
Código InovAtiva 6500 
Empreendedor Diogo Medeiros Gonçalves Pinto 
E-mail contato@diogogoncalves.com  
Celular (55) 99998-850 
Localização Santa Maria - RS 
Facebook https://fb.com/WeLogU  
Informações do 
Projeto 

O logU foca na identificação pessoal para garantir que as pessoas se conectem de 
forma prática e segura sem mais a necessidade do uso de senhas. O problema 
para as empresas, é que a violação de contas digitais geram prejuízos anuais na 
casa dos bilhões. E para os clientes, as exigências de senhas cada vez mais 
complexas de acabam com a praticidade do uso dos serviços. O logU utiliza a 
confiabilidade que você já tem no seu smartphone e o torna a sua central de 
acessos, possibilitando que você se conecte em qualquer serviço online apenas 
com um toque. 

Site da Empresa: https://logu.io  

mailto:alexandre@arbitranet.com.br
https://www.facebook.com/souJustto
http://justto.com.br/
mailto:contato@diogogoncalves.com
https://fb.com/WeLogU
https://logu.io/
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  Maturijobs 
Código InovAtiva 5946 
Empreendedor Morris Litvak 
E-mail morris@litvak.com.br  
Celular (11) 98518-5659 
Localização São Paulo - SP 
Facebook http://www.facebook.com/maturijobs  
Informações do 
Projeto 

A MaturiJobs tem por objetivo ajudar pessoas acima de 50 anos a encontrarem 
oportunidades e alternativas para se manterem ativas, produzindo, trabalhando e 
gerando renda. Atualmente tentamos resolver este problema com 1) conteúdo 
relevante sobre o assunto com um Blog que trata do tema de trabalho na 
maturidade, falando desde busca por empregos, pesquisas e estatísticas, dicas, 
legislação, até cooperativismo e economia compartilhada, com alguns colunistas 
regulares voluntários, além de uma Agenda de Cursos e Eventos (de terceiros) 
relacionados ao assunto; 2) oportunidades de trabalho de todos os tipos, ou seja, 
emprego fixo, tanto CLT como PJ, trabalho como autônomo, flexível, consultoria, 
freelancer e até voluntariado, onde as empresas inserem as vagas e as pessoas 
50+ cadastradas no site se candidatam à estas oportunidades pelo site. Além disso 
as empresas também podem buscar esses profissionais direto no site.O nosso 
grande diferencial é o foco exclusivo neste público. 

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

  Olhar180° 
Código InovAtiva 6147 
Empreendedor Christian Machado 
E-mail christian@olhar180.com.br  
Celular (51) 99767-4414 
Localização Porto Alegre - RS 
Facebook https://www.facebook.com/Olhar180  
Informações do 
Projeto 

A Olhar180° é uma consultoria especializada em inovação, fundada pelo Arquiteto 
e Urbanista Christian Machado que conta com mais de 16 anos de experiência no 
segmento industrial. Idealizar, desenvolver e implementar projetos estratégicos 
para pequenas, médias e grandes empresas, com o objetivo de promover a 
qualificação e o crescimento através da inovação. Prestamos serviços técnicos 
profissionais em pesquisa e desenvolvimento, com ênfase em design de novos 
produtos e negócios. Nosso propósito é desenvolver o produto certo, pelo preço 
certo e para o mercado certo. Agregamos um olhar inovador às equipes de P&D 
atendidas, com informações ricas nas mais variadas realidades e tecnologias, 
gerando valor continuamente através dos royalties sobre as vendas dos novos 
produtos lançados. 

Site da Empresa: https://www.olhar180.com.br  

mailto:morris@litvak.com.br
http://www.facebook.com/maturijobs
http://www.maturijobs.com/
mailto:christian@olhar180.com.br
https://www.facebook.com/Olhar180
https://www.olhar180.com.br/
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  Pulpo 
Código InovAtiva 5009 
Empreendedor Lucas Da Rocha Jaskulski 
E-mail lucas@pulpo.work  
Celular (54) 99979-2257 
Localização Erechim - RS 
Facebook https://www.facebook.com/pulpo.work/  
Informações do 
Projeto 

"O Pulpo aumenta a eficiência das empresas disponibilizando a qualquer 
momento o conhecimento interno de forma simples, inteligente e engajadora.” A 
solução é um SaaS para a Gestão do Conhecimento de empresas, sendo um meio 
para a resolução dos seguintes problemas em uma corporação: - Falhas básicas e 
desatenções na operação do negócio- Rotatividade de Funcionários- Desperdício e 
Retrabalho- Dúvidas na Tomada de Decisão- Nivelamento de Conhecimento entre 
Colaboradores 

Site da Empresa: https://pulpo.work  
 

  Ramper 
Código InovAtiva 5722 
Empreendedor Ricardo Corrêa 
E-mail ricardo@siteina.com.br  
Celular (11) 99905-6763 
Localização São Paulo - SP 
Facebook https://www.facebook.com/rampersoftware/  
Informações do 
Projeto 

O Ramper é o software de automação de prospecção de vendas B2B que aumenta 
a geração de leads através de outbound marketing. As empresas B2B precisam ser 
ativas na geração de leads, porém os vendedores perdem até 60% do seu tempo 
em atividades de baixo valor, ligadas à prospecção. O Ramper oferece as 
ferramentas para descoberta e abordagem de prospects em escala, o que 
possibilita aos vendedores obterem mais resultados com menos tempo 
empregado. 

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

mailto:lucas@pulpo.work
https://www.facebook.com/pulpo.work/
https://pulpo.work/
mailto:ricardo@siteina.com.br
https://www.facebook.com/rampersoftware/
http://www.ramper.com.br/
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  SmartWaiter 
Código InovAtiva 5394 
Empreendedor Irineu Licks Filho 
E-mail irineu@smartwaiter.com.br  
Celular (51) 98549-1491 
Localização Porto Alegre - RS 
Facebook https://fb.com/smartwaiteroficial  
Informações do 
Projeto 

A SmartWaiter centraliza as principais ferramentas de gestão e operação de bares 
e restaurantes. Muito mais rápido, fácil e econômico: apps de delivery integrados 
à mesma frente de caixa dos pedidos da loja, cardápio digital pareado às 
atualizações da retaguarda web, o cliente pode realizar pedidos através do 
próprio smartphone que vão direto para a cozinha e depois pagar a conta sem 
chamar o garçom. Todas as frentes interligadas em uma única plataforma na 
nuvem. 

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

  Tag4Tip 
Código InovAtiva 5475 
Empreendedor Francisco Barroso Da Silva 
E-mail franciscobarrosoflf@gmail.com  
Celular (85) 98843-8309 
Localização Fortaleza - CE 
Facebook https://www.facebook.com/tag4tip  
Informações do 
Projeto 

Tag4Tip, conecta objetos e ambientes com mundo virtual, nossas etiquetas 
aproximam tarefas, soluções e informações, facilitando a comunicação nas 
empresas. Hoje os funcionários perdem muito tempo comunicando algo ou 
fazendo solicitações das mais variadas formas.Por exemplo, caso você queira 
solicitar um abastecimento de papel toalha em um determinado banheiro da sua 
empresa, você tem que solicitar para o setor responsável por meio de uma 
ligação, email ou para a secretária. A secretária tem que perder tempo 
procurando o setor responsável para solicitar o papel. Claro que esse é um 
exemplo simples, mas imagine quantas solicitações são feitas em uma indústria, 
seja de manutenção de máquinas ou solicitação de material.Nosso sistema acaba 
com essa burocracia, pois nossas etiquetas QR Code ligam diretamente o 
responsável pela tarefa com a sua solicitação, evitando protocolos e 
economizando tempo. Além dos benefícios acima, nosso sistema armazena as 
solicitações e gera relatórios que podem facilitar o acompanhamento das 
solicitações e identificar padrões para futuras melhorias. Integramos nosso 
sistema com o Trello, gerando um quadro que facilita a visualização das tarefas. 

Site da Empresa: http://www.tag4tip.com  

mailto:irineu@smartwaiter.com.br
https://fb.com/smartwaiteroficial
http://www.smartwaiter.com.br/
mailto:franciscobarrosoflf@gmail.com
https://www.facebook.com/tag4tip
http://www.tag4tip.com/
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  Tau Flow  
Código InovAtiva 5061 
Empreendedor Marcílio Caetano 
E-mail tauflow@tauflow.com  
Celular (41) 95791-795 
Localização Curitiba - PR 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

A Tau Flow é uma empresa de Simulação Numérica Computacional (prototipagem 
virtual), utilizando a ciência da Fluidodinâmica Computacional (CFD) para gerar 
resultados com Redução de Custo, Garantia da Segurança e Melhoria da Eficiência 
tanto para projetos quanto para processos existentes. Trata-se de uma disruptura 
de processos de engenharia, onde se busca através de tecnologia inovadora 
propiciar ganhos efetivos nos projetos. Um dos grandes problemas encontrados 
no desenvolvimento de projetos é conseguir o nível de eficiência (custo, prazo, 
escopo) esperado. Para resolver problemas como estes, com intuito de validar e 
aperfeiçoar esses projetos, a Fluidodinâmica Computacional (CFD) utiliza-se de 
todo embasamento científico para gerar resultados que antes da fase de 
execução, possam ser simulados no ambiente computacional, afim de garantir os 
resultados esperados. Os diferenciais da Tau Flow são o conhecimento técnico, a 
flexibilidade de atuação, a visão de aplicação e a excelência nas entregas. 

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

  Testr 
Código InovAtiva 4700 
Empreendedor Anderson Sales 
E-mail anderson@testr.com.br  
Celular (11) 98234-1798 
Localização Pinheiros - SP 
Facebook https://www.facebook.com/uxTESTR  
Informações do 
Projeto 

O TESTR é uma ferramenta de testes de usabilidade online. O teste de usabilidade 
é essencial para garantir uma boa experiência do usuário e para melhorar a 
conversão, respondendo qualitativamente (como e por quê) questões que testes 
A/B e análises de métricas são incapazes de resolver. O problema é que testes de 
usabilidade são normalmente caros e demorados. TESTR é uma ferramenta que 
usa a tecnologia para realizar testes de usabilidade de forma remota em todo o 
Brasil, entregando resultados automatizados realmente úteis, com agilidade e por 
uma fração do custo de um teste convencional.Após um período de alpha fechado 
para convidados, o TESTR acaba de ser lançado para o mercado. Em breve 
lançaremos a versão da plataforma para testes mobile, e no médio prazo 
pretendemos internacionalizar o negócio. 

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

mailto:tauflow@tauflow.com
http://www.tauflow.com/
mailto:anderson@testr.com.br
https://www.facebook.com/uxTESTR
http://www.testr.com.br/
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  Vibbra! 
Código InovAtiva 6047 
Empreendedor Leandro Ramos De Oliveira 
E-mail leandro.oliveira@mobileasy.com.br  
Celular (48) 91164-123 
Localização Florianópolis - SC 
Facebook https://www.facebook.com/vibbrati/  
Informações do 
Projeto 

A Vibbra! é uma plataforma online que ajuda empresas a executarem seus 
projetos de tecnologia com uma taxa de sucesso 3x acima da média do mercado, 
sem desperdiçar tempo dinheiro e paciência. Unimos processos de planejamento 
e execução de projetos, com uma rede de profissionais da tecnologia altamente 
qualificada, e atuamos como uma ponte entre cliente e equipe técnica, 
minimizando as falhas de comunicação. Nossos clientes submetem suas 
demandas através do nosso website ou app mobile, então ajudamos a maturar e 
planejar a solução desejada com nossos Vibbrantes de Negócio, para então 
definirmos a equipe de Vibbrantes Técnicos ideal para executar o projeto, além de 
acompanharmos essa execução com nossos Vibbrantes de Gestão. Tudo é 
monitorado de perto por nossos clientes através de nosso app mobile. Na Vibbra! 
nós cuidamos da tecnologia e deixamos nossos clientes livres para focarem em 
seus negócios. 

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

mailto:leandro.oliveira@mobileasy.com.br
https://www.facebook.com/vibbrati/
http://vibbra.com.br/
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  Almanaques de Futebol 
Código InovAtiva 4767 
Empreendedor André Teperman Pascowitch 
E-mail andre@almanaquedotimao.com.br  
Celular (11) 98582-9034 
Localização São Paulo - SP 
Facebook https://www.facebook.com/almanaquetimao  
Informações do 
Projeto 

Por meio da plataforma ‘futebol’ somos uma solução de engajamento/ 
comunicação no relacionamento de parceiros/ anunciantes para com seus targets 
e stakeholders a partir de ferramentas inovadoras em que mesclam conteúdo e 
entretenimento. Coletamos dados de interesse do parceiro/ anunciante, visando 
marketing de consumo, com relação a algum tema/ consumo. Este modelo de 
negócio é escalável/ replicado para qualquer clube de futebol ou até de outra 
modalidade esportiva. Nosso primeiro case é o S. C. Corinthians Paulista. 
Lançamos dois apps licenciados e oficiais do clube: App Almanaque do Timão 
(conteúdo – há uma ferramenta de cruzamento de dados de mais de 5.600 jogos e 
jogadores e técnicos desde a fundação) e o App Game do Timão (um game com 
perguntas de múltipla escolha/ quiz em que há distribuição de prêmios semanais 
e mensais para os primeiros colocados). 

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

  Alphaville & Arredores 
Código InovAtiva 5993 
Empreendedor Eliane Juliano 
E-mail contato@alphavilleearredores.com.br  
Celular (11) 98187-6407 
Localização Barueri - SP 
Facebook https://www.facebook.com/alphavilleearredores/?fref=ts  
Informações do 
Projeto 

Somos uma plataforma digital,  um ecossistema de recomendações, reconhecido 
como o maior veículo de mídia digital da região. Nascemos em 2011 como um 
grupo de troca de dicas de serviços entre vizinhos dentro do facebook. Após 2 
anos evoluímos para um aplicativo com a compilação desse material, hoje com 
mais de 13.7 mil usuários, 28 categorias, 1000 conteúdos recomendados e média 
de 499 acessos diários. Além disso temos uma fanpage do app e um perfil no 
instagram @alphavilleearredores, hoje juntos com mais de 37K seguidores, onde 
damos dicas variadas da região além de valorizar as coisas boas do bairro. O 
negócio começou de maneira natural quando precisávamos resolver nosso 
problema pessoal, na busca de prestadores de serviços que tivessem a 
recomendação de algum vizinho. Identificamos então uma oportunidade de 
negócio e hoje o nosso produto é único e diferenciado pois lista no aplicativo 
empresas que já foram testadas e aprovadas por um vizinho da região, ou através 
da nossa curadoria, nas mais diversas áreas de atuação. 

Site da Empresa: [Não Informado] 

mailto:andre@almanaquedotimao.com.br
https://www.facebook.com/almanaquetimao
http://www.almanaquedotimao.com.br/
mailto:contato@alphavilleearredores.com.br
https://www.facebook.com/alphavilleearredores/?fref=ts
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  Bludog 
Código InovAtiva 5366 
Empreendedor Fernanda Donnini De Souza Campos 
E-mail fernanda@bludog.io  
Celular (11) 99656-9821 
Localização São Paulo - SP 
Facebook https://www.facebook.com/bludog.io/  
Informações do 
Projeto 

BLUDOG é uma startup de marketing de proximidade que envia informações, ofertas e 
oportunidades dos nossos clientes para uma melhor experiência de nossos usuário com 
marcas, serviços e eventos. Nossa plataforma permite a criação de mensagens de 
proximidade e acompanhamento dos resultados das campanhas.  Nossos aplicativos 
android e ios, conectam as empresas ou pessoas através das notificações personalizadas 
de acordo com suas preferências. 

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

  Bonuts 
Código InovAtiva 6647 
Empreendedor Renata Chemin De Oliveira 
E-mail renata@getbonuts.com  
Celular (41) 99917-8383 
Localização Curitiba - PR 
Facebook https://www.facebook.com/getbonuts/  
Informações do 
Projeto 

Bonuts é uma plataforma de marketing gerado pelo usuário que estimula o engajamento 
entre públicos e marcas através de benefícios mútuos. Cada vez mais o usuário, o cliente 
está no centro da ações de marketing de grandes marcas. Isso porque a nova geração 
confia muito mais em quem está próximo do que na mídia tradicional. 59% dos millennials 
dão mais crédito à referências de amigos do que à propagandas ou anúncios comuns.Por 
isso que a gente criou o Bonuts, com a nossa plataforma, criamos uma experiência de 
valorização da relação entre pessoas e marcas com sentimento de ganho mútuo.Ao 
acessar nosso aplicativo, o usuário escolhe uma campanha pra participar, tira uma foto e 
escolhe um filtro que é criado pela própria marca, é compartilha em suas redes sociais. 
Em troca, o usuário recebe um benefício da marca, que podem ser descontos, brindes ou 
até milhas aéreas.Dessa maneira, criamos uma campanha de marketing gerado pelo 
usuário, que tem como estrela principal o cliente da marca, mostrando a todos os seus 
amigos seu envolvimento com a sua marca e ainda é totalmente imune à bloqueadores de 
anúncios, já que as fotos são postadas em perfis pessoais.Além disso, nossa plataforma 
oferece total segurança de marca, pois as fotos são mediadas antes de serem 
compartilhadas nas redes sociais, evitando fotos ofensivas ou algo que possa prejudicar a 
marca.Segurança de orçamento, porque o total de fotos, pontos e benefícios é definido 
antes de colocarmos a campanha no ar e assim que atingir o limite é tirada do ar.Total 
controle, porque a marca tem o acesso à todo o analytics da ação: total de fotos tiradas, 
quantas foram aprovadas, qual o número de impressões, likes, comentários, 
compartilhamentos e até perfil dos participantes da campanha.O valor da campanha é 
fechado baseado no número de fotos que a campanha requer, então nós somos o único 
aplicativo de fotos que monetiza a cada foto compartilhada. Em nosso plano mais 
completo, a marca paga cerca de R$5,00 por foto.Nosso lançamento oficial será dia 07 de 
Novembro 2016  para android e iOS com campanhas já vendidas da Sepha Perfumaria, 
DownTown Filmes, Incast, ChefsClub, Goleiro de Aluguel e outras campanhas em 
negociação com Uber, EasyTaxi, BRF e Pepsico. 

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

mailto:fernanda@bludog.io
https://www.facebook.com/bludog.io/
http://www.bludog.io/
mailto:renata@getbonuts.com
https://www.facebook.com/getbonuts/
http://www.getbonuts.com/
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  CotaBest 
Código InovAtiva 4748 
Empreendedor Fernando Coutinho 
E-mail fernando.coutinho@cotabest.com.br 

Celular (11) 99900-8623 
Localização Socorro - SP 
Facebook http://www.facebook.com/cotabest  
Informações do 
Projeto 

Com uma solução inédita, a CotaBest é uma plataforma B2B, 100% online, que 
conecta distribuidores, fabricantes e importadores de alimentos, bebidas, 
produtos de limpeza, e demais itens do segmento de Alimentação Fora do Lar, aos 
restaurantes, bares, hotéis, buffets e padarias, e resolve o processo de cotação e 
formalização de pedidos. No processo convencional, os compradores enfrentam 
dificuldades para realizar suas consultas de preços, formalizar seus pedidos e 
conseguir as melhores condições de fornecimento, enquanto os fornecedores 
enfrentam dificuldades para vender seus produtos e sofrem com a ineficiência e 
custos elevados das suas equipes de vendas, entre outros inúmeros problemas. 
Com a CotaBest, os fornecedores cadastram suas planilhas de produtos, estoques 
e preços, e mantêm atualizadas suas condições de fornecimento. Os compradores 
consultam os produtos que necessitam, o sistema busca nos fornecedores que 
entregam no seu endereço, mostra os itens oferecidos pelos menores preços, e 
ainda permite formalizar os pedidos diretamente com os fornecedores, num 
processo online, rápido e seguro, que economiza tempo e dinheiro para os 
compradores e aumenta os lucros dos fornecedores. A CotaBest vem 
revolucionando o processo de cotação e formalização de pedidos da Alimentação 
Fora do Lar por resolver os problemas do início ao fim, tanto para compradores 
quanto fornecedores, ao contrário de outras propostas disponíveis no mercado 
que tentam resolver apenas uma parte dos problemas e geram pouco valor aos 
usuários. Com apenas 6 meses de operação, a CotaBest já tem mais de 750 
clientes utilizando gratuitamente a plataforma, além de mais de 250 fornecedores 
ofertando mais de 12.000 itens diferentes, e pagando uma comissão de 2% sobre 
as vendas realizadas pela plataforma. 

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

  Ditiz  
Código InovAtiva 4895 
Empreendedor André Carlos Nogueira De Mello 
E-mail inovarandre@gmail.com  
Celular (31) 98936-3607 
Localização Belo Horizonte - MG 
Facebook http://www.facebook.com/ditizbr  
Informações do 
Projeto 

Ditiz - Marketing de Boca a Boca OnlineA Ditiz auxilia e-commerces a aumentarem 
suas vendas reduzindo o CAC (custo de aquisição de clientes) através do 
marketing boca a boca, utilizando um software automatizado. A principal dor que 
resolvemos é o alto custo de aquisição de clientes das estratégias de marketing 
digital tradicionais. Potencializando o boca a boca observamos um ROI elevado 
quando comparado com Adwords, Facebook Ads e Marketing de Conteúdo. 

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

mailto:fernando.coutinho@cotabest.com.br
http://www.facebook.com/cotabest
http://www.cotabest.com.br/
mailto:inovarandre@gmail.com
http://www.facebook.com/ditizbr
http://www.ditiz.com.br/
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  Eu Quero Novidade 
Código InovAtiva 6594 
Empreendedor Leandro Silva 
E-mail eqn@euqueronovidade.com 

Celular (71) 98871-7338 
Localização Salvador - BA 
Facebook http://www.fecebook.com/euqueronovidade  

Informações do 
Projeto 

O Eu Quero Novidade é um aplicativo que permite aos lojistas divulgação em 
tempo real da sua localização, marca, produtos e novidades.Muitos lojistas com 
bons produtos são pouco conhecidos na sua região, isso é devido aos altos custos, 
modelos e conhecimento na hora da divulgação, faltando efetividade para a sua 
loja. Tornado um dos principais motivos da busca dos consumidores que estão 
conectados a procurarem as lojas virtuais, aumentando o crescimento das 
mesmas e retraindo o crescimento das lojas físicas.Resolvemos este problema 
potencializando a visibilidade e atuando como meio de divulgação efetivo entre o 
lojista e seus potenciais clientes com funcionalidades que atendem ao interesse 
das partes, sendo uma plataforma de fácil usabilidade, garantindo a divulgação e 
fomentando o comércio varejista local outorgando uma ferramenta útil e atrativa 
para os consumidores que poderão descobrir de forma rápida e fácil quais são as 
lojas e produtos que os rodeiam. 

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

 

  Gestour Brasil 
Código InovAtiva 5834 
Empreendedor Vadis Da Silva 
E-mail vadis@gestour.com.br  
Celular (41) 99232-1965 
Localização Curitiba - PR 
Facebook http://www.facebook.com/turismomeunegocio  

Informações do 
Projeto 

O turismo brasileiro vive um apagão digital. Menos de 5% de todos os produtos e 
serviços do setor estão disponíveis para serem comprados diretamente na web. O 
mercado tradicional está perdendo competitividade nacional e internacional e, a 
cada dia, mais vê suas margens de lucros serem também diminuídas por 
intermediários que se fortaleceram pela incapacidade de uma reação rápida dos 
players do setor. Diante deste contexto a Gestour Brasil desenvolveu uma 
plataforma tecnologia que permite a formação de e-Marketplaces, nacionais e 
subnacionais, especializados na vertical do turismo. É um modelo de negócio 
desruptivo, altamente escalável. Inserido nos conceitos do consumo colaborativo 
da economia do compartilhamento, integra as empresas formais dos segmentos 
de hospedagem, agenciamento e operação de viagens, parques de diversões, 
parques aquáticos e organizadores de eventos num mercado eletrônico 
especializado no turismo nacional. O modelo monetiza-se com o comércio 
eletrônico do turismo e o licenciamento para empreendedores digitais de 
destinos (cidades, regiões, circuitos, rotas, Ufs e macrorregiões). O e-Marketplace 
Brasileiro do Turismo é composto hoje, por rede de 6.277 lojas virtuais integradas 
ancoradas nacionalmente no endereço www.gestour.com.br. 

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

mailto:eqn@euqueronovidade.com
http://www.fecebook.com/euqueronovidade
http://www.euqueronovidade.com/
mailto:vadis@gestour.com.br
http://www.facebook.com/turismomeunegocio
http://www.gestourbrasil.com.br/
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  Getmore 
Código InovAtiva 4997 
Empreendedor Edgar Scherer 
E-mail edgar.scherer@getmore.com.br  
Celular (48) 99999-8358 
Localização Florianópolis - SC 
Facebook https://www.facebook.com/getmore.com.br/  
Informações do 
Projeto 

A GETMORE é uma empresa que atua no ramo de fidelidade. O intuito é de dar o 
máximo de benefícios reais aos nosso usuários, alavancando as vendas e lucros de 
nossos parceiros. Trabalhamos com o sistema de Takeback (cashback), 
devolvendo parte do valor pago nas compras ao próprio cliente. Com nossa 
tecnologia e inovação, podemos agregar valor ao parceiro através de data mining,  
CRM e outras vantagens que consta em nosso plano de negócios. E ao usuário, 
dar maior possibilidades de compras e economias. Atualmente já estamos 
presentes na plataforma e-commerce. 

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

  Jukx App 
Código InovAtiva 5173 
Empreendedor Felipe Carvalho 
E-mail felipe@jukx.com.br   
Celular (92) 98420-1817 
Localização Manaus - AM 
Facebook https://www.facebook.com/jukxapp  
Informações do 
Projeto 

Jukx é uma plataforma de música para bares e restaurantes que tem como 
objetivos criar uma experiência personalizada e impulsionar o estabelecimento, 
gerando renda extra e mais visibilidade. Além de trabalhar a identidade musical 
do empreendimento por meio de curadoria e sistemas automatizados, Jukx 
possibilita que os frequentadores escolham as músicas do ambiente por meio de 
um sistema semelhante às antigas jukebox - a diferença é que agora todos podem 
escolher o que querem ouvir por meio de qualquer dispositivo dentro do lugar, 
realizando o pagamento pelo pedido de forma prática. Diferente dos 
concorrentes, Jukx trabalha com vídeoclipes offline e conta com um sistema 
robusto de recomendação de músicas e sincronização de arquivos entre o sistema 
e o ambiente local do bar ou restaurante. Jukx atende um setor formado por mais 
de um milhão de empreendimentos espalhados por todo o Brasil e cujo 
faturamento foi de R$ 60 bilhões, em 2015. O setor de bares e restaurantes é a 
sala de estar do brasileiro, onde são realizadas desde encontros românticos à 
grandes reuniões e confraternizações. São momentos de alegria, que com Jukx e 
muita música se tornarão inesquecíveis. 

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

mailto:edgar.scherer@getmore.com.br
https://www.facebook.com/getmore.com.br/
https://getmore.com.br/
mailto:felipe@jukx.com.br
https://www.facebook.com/jukxapp
https://www.jukx.com.br/
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  Leilão de Prêmios 
Código InovAtiva 5010 
Empreendedor Alexandre Vilela Calmon 
E-mail contato@leilaodepremios.com.br  
Celular (11) 94936-3727 
Localização São Paulo - SP 
Facebook https://www.facebook.com/leilaodepremios/  
Informações do 
Projeto 

O Leilão de Prêmios é uma plataforma colaborativa de promoção que estimula a 
relação empresa / consumidor.  Nosso principal objetivo é atrair novos clientes 
para as  empresas e fidelizá-los. Baseado no conceito de gamificação, oferecemos 
gratuitamente ao usuário a oportunidade de disputar no site, de forma divertida, 
produtos e serviços com 99% de desconto real. Em nosso leilão os preços não 
aumentam pois, os lances são somente em forma de cliques. Pequenas e médias 
empresas geralmente não tem verbas suficientes para investirem em marketing e 
publicidade de forma que consigam chamar a atenção de um grande número de 
consumidores. Assim, por meio do site Leilão de Prêmios, as empresas, de forma 
cooperativista, disponibilizam alguns produtos e serviços com 99% de desconto 
para serem disputados pelos usuários, criando uma solução eficiente e de baixo 
custo para  o problema. Através da parceria com o Sebrae-SP, o Leilão de Prêmios 
estará em breve em todo estado de SP. 

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

  Mobcontent 
Código InovAtiva 6784 
Empreendedor Marcos Ferreira De Oliveira 
E-mail marcosfoliveira@gmail.com  
Celular (21) 99211-3485 
Localização Rio de Janeiro - RJ 
Facebook https://www.facebook.com/Mobcontent/  
Informações do 
Projeto 

“Cidade Antigamente” é uma ferramenta de aprendizado multidisciplinar que usa 
a realidade virtual para apresentar cenários históricos que propiciam a 
transmissão de conhecimentos de forma imersiva. Possui como público alvo o 
segmento infanto-juvenil, entre 10 e 18 anos, e atende também à necessidade de 
grandes grupos educacionais e culturais. Implementado, transformará o ensino de 
história e geografia em um processo com eficiência e eficácia. O produto é inédito 
no mercado brasileiro, em que se equipara a aplicativos educacionais de realidade 
virtual, mas nenhum com reconstrução histórica para o meio. Cidade Antigamente 
ainda prevê integração com tecnologia inédita em escala global: a realidade 
misturada, em que elementos virtuais se sobrepõem a elementos reais com uso 
de óculos como o “Hololens”, da Microsoft 

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

mailto:contato@leilaodepremios.com.br
https://www.facebook.com/leilaodepremios/
http://www.leilaodepremios.com.br/
mailto:marcosfoliveira@gmail.com
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  Pixcube 
Código InovAtiva 6112 
Empreendedor Lucas Sampaio Mantuan 
E-mail lucas@numerouno.com.br  
Celular (44) 99923-6577 
Localização Campo Mourão - PR 
Facebook https://www.facebook.com/pixcubetv  
Informações do 
Projeto 

A Pixcube é um Software as a Service (SaaS) que permite ao usuário criar anúncios 
personalizados dentro do seu negócio. Percebemos que pequenos e médios 
empresários encontram dificuldade em produzir anúncios, devido aos altos custos 
de produção. Assim, o que vemos são empresas com material que não auxilia na 
divulgação nem no aumento das vendas, como TVs ligadas em canais abertos, 
anunciando concorrentes. Pensando nisso, a Pixcube visa entreter clientes, 
divulgar produtos e obter uma renda extra. Além disso, é de fácil manipulação e 
operado pelo próprio usuário. Um dos diferenciais é a opção de escolha de 
diversos modelos de anúncios prontos para a empresa selecionar qual mais se 
adapta à sua marca. Contudo, o principal atrativo é a possibilidade de 
comercializar anúncios entre os próprios usuários através de uma rede, 
possibilitando uma renda a mais. 

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

  Podcast Company 
Código InovAtiva 6243 
Empreendedor Fernando Schweder Volkmann 
E-mail contato@podcastcompany.com.br  
Celular (47) 99985-2505 
Localização Blumenau - SC 
Facebook http://www.facebook.com/podcompany  
Informações do 
Projeto 

Mais de 50% dos ouvintes que tiveram acesso a divulgações em Podcast, 
compram o produto ou serviço, de acordo com a PodPesquisa 2014. A Podcast 
Company disponibiliza uma plataforma onde as campanhas e briefings são 
gerados, e de acordo com as solicitações da empresa são enviados aos canais de 
forma totalmente escalável e automática, eliminando assim o processo manual de 
agências de publicidade. 

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

mailto:lucas@numerouno.com.br
https://www.facebook.com/pixcubetv
http://pixcube.com.br/
mailto:contato@podcastcompany.com.br
http://www.facebook.com/podcompany
http://www.podcastcompany.com.br/
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  Reduza 
Código InovAtiva 5808 
Empreendedor Amador Gonçalves Neto 
E-mail contato@reduza.com.br  
Celular (67) 99968-5588 
Localização Ivinhema - MS 
Facebook https://www.facebook.com/reduza.br/  
Informações do 
Projeto 

O Reduza é o primeiro redutor de preços da internet. Nossa plataforma 
automatiza o processo da busca por descontos na internet de modo a facilitar a 
vida dos consumidores online, economizando tempo e dinheiro dos mesmos. 
Antigamente encontrar um cupom de desconto que funcionasse com o produto 
desejado era muito difícil, e tomava grande tempo do usuário. Imagine testar 
cupom a cupom em determinado site para no fim se frustrar? Era isso que 
passávamos pessoalmente quando tentávamos comprar em diversas lojas. 
Tínhamos que adicionar o produto no carrinho, se logar ou se cadastrar e no final 
testar cupom a cupom manualmente, que na maioria das vezes saíamos 
frustrados e sem o desconto. O Reduza automatizou todo esse processo que 
demoraria antes de 30 a  50 minutos, para menos de 50 segundos.Nossos 
concorrentes principais são os sites de cupons e descontos, que apenas listam os 
cupons mas não facilitam a vida dos usuários. Muitos cupons listados por eles 
estão desatualizados. 

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

  Repcom 
Código InovAtiva 6826 
Empreendedor Vanius G Brito 
E-mail vanius@cbsolucoes.com.br  
Celular (63) 98425-8333 
Localização Palmas - TO 
Facebook https://www.facebook.com/oceanoazul.agenciadigital/  
Informações do 
Projeto 

O REPCOM é uma ferramenta voltada para o representante comercial gerenciar 
suas vendas, comissões, metas e financeiro em uma única plataforma. No Brasil 
estima-se que existam 2 milhões de empresas de representação comercial. Destas 
1,075 milhões atuam com mais de 3 fábricas ao mesmo tempo. E estes são nossos 
potenciais clientes pois vimos que eles trabalham com pequenas fábricas que não 
possuem sistemas próprios. Já no estado do TO existem 4200 representantes 
comerciais que atendem 3 ou mais tipos de representações como remédios, colas, 
madeiras e ferragens. Os representantes comerciais fazem viagens à uma 
determinada região do estado percorrendo varias cidades em 15 dias. Ao 
retornarem da viagem redigitam os pedidos e enviam às fabricas deixando um 
longo espaço de tempo para que o cliente possa até desistir do pedido. O 
REPCOM acaba com este problema pois o pedido será feito na hora, em frente ao 
cliente. O Cliente receberá uma cópia do pedido por e-mail no mesmo momento . 
A Fabrica também receberá o pedido imediatamente. Com o REPCOM o cliente 
poderá receber seu pedido antes do Representante comercial retornar à sede de 
sua empresa. 

Site da Empresa: http://www.oceanoazul.digital  

mailto:contato@reduza.com.br
https://www.facebook.com/reduza.br/
http://www.reduza.com.br/
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  SelfHotel 
Código InovAtiva 6782 
Empreendedor Alessandro Canella Souza 
E-mail financeiro@beeweb.com.br  
Celular (71) 99615-4517 
Localização Salvador - BA 
Facebook https://www.facebook.com/SelfHotelDigital  
Informações do 
Projeto 

O selfHotel é uma plataforma de Marketing Digital para gerar tráfego, reter as 
visitas e convertê-la em reservas diretas para hotéis e pousadas. No mundo 
inteiro, hotéis, pousadas e resorts sonham em aumentar sua lucratividade através 
de vendas diretas, sem o pagamento de comissões a terceiros. Nos últimos anos 
hoteleiros se mantiveram numa zona de conforto sem atualizarem seus canais 
diretos, como sites e redes sociais, seja por conhecimento ou pelo difícil acesso as 
ferramentas existentes, abrindo espaço para entrada de agências de turismo 
online (OTAs) - como Booking, Decolar e outras dezenas, que investiram e 
dominaram a presença digital em sites de buscas e redes sociais, tonando-se as 
preferidas dos viajantes ao redor do mundo. O selfHotel entra no mercado para 
resolver esse problema, extraindo do marketing digital todas as ferramentas para 
que os hotéis invertam essa situação, tomem as rédeas de suas reservas e 
reduzam drasticamente seus custos com vendas. 

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

  Tradr 
Código InovAtiva 6669 
Empreendedor Jéssica Soares Braga Behrens 
E-mail jessica@gettradr.com  
Celular (61) 98255-5666 
Localização Brasília - DF 
Facebook https://www.facebook.com/tradrbrasil/?pnref=story  
Informações do 
Projeto 

O tradr é o primeiro marketplace do Brasil para marcas independentes da moda 
venderem seus produtos pelo celular. Apelidado de "Tinder da moda", o tradr 
coleta a cada swipe preferências de consumo de seus usuários e aprende o gosto 
de cada um em tempo real através do nosso algoritmo de inteligência artificial 
desenvolvido na Universidade de Harvard. O tradr resolve os problemas que 
pequenos empreendedores da moda têm como a dificuldade de ser descoberto e 
de fechar vendas pelo celular. Além de incentivar a produção local, o consumo 
consciente e a moda colaborativa, nós também temos como objetivo alcançar a 
melhor conversão do mobile commerce por meio do nosso algoritmo de machine 
learning. 

Site da Empresa: http://www.gettradr.com/index-pt.html  

mailto:financeiro@beeweb.com.br
https://www.facebook.com/SelfHotelDigital
http://www.selfhotel.com.br/
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  Yuupe  
Código InovAtiva 6264 
Empreendedor Danilo Siqueira Brito 
E-mail danilo@yuupe.com  
Celular (61) 99901-2145 
Localização Brasília - DF 
Facebook https://www.facebook.com/yuupeoficial  
Informações do 
Projeto 

Yuupe – Receba pagamentos online, fidelize clientes e aumente as vendas. O 
Yuupe é uma plataforma de pagamentos online voltado para comercialização de 
serviços na web. O Yuupe está baseado nos três principais pilares do processo de 
compra e venda de serviços na internet, são eles: 1º) Pagamento: A Yuupe 
permite receber pagamentos online via boleto bancário, cartão de crédito à vista 
ou parcelado. Tendo uma integração simples com websites e redes sociais; 2º) 
Fidelização: Em cada venda concluída, o comprador ganha uma porcentagem do 
valor do serviço em cashback (dinheiro de volta); 3º) Aumento das Vendas: Com o 
valor de cashback, os clientes podem utiliza-lo para realizarem novas compras nas 
empresas parceiras da rede Yuupe, localizando novas empresas através do site ou 
aplicativo (em desenvolvimento) da Yuupe. 

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

  Zapr 
Código InovAtiva 6508 
Empreendedor Gabriel Igreja Leite Mourão Bastos 
E-mail board@thrust-dev.com  
Celular (21) 99413-8970 
Localização Rio de Janeiro - RJ 
Facebook https://www.facebook.com/thrustdev/  
Informações do 
Projeto 

O Zapr é uma solução corporativa de mensagem instantânea que facilita a 
comunicação interna nas empresas trazendo agilidade, produtividade, integração, 
segurança e controle das informações. Permite tomadas de decisões e ações em 
um curto espaço de tempo centralizando a informação em um único veículo de 
comunicação interno. O Zapr integra o trabalho das pessoas com sistemas 
promovendo comunicação e alertas em tempo real envolvendo pessoas, clientes, 
sistemas internos e IoT (internet das coisas). Possui uma inovadora plataforma 
com APIs e uma arquitetura de bots (robôs) que são utilizados para automação de 
processos estruturados e burocráticos dentro da empresa, conversando com o 
usuário como se fosse pessoa real através de uma interface conversacional. 

Site da Empresa: http://www.zapr.com.br/  
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  Carona Phone 
Código InovAtiva 5577 
Empreendedor Márcio Batista Da Silva 
E-mail marciobs2@gmail.com  
Celular (61) 98185-4060 
Localização Brasília - DF 
Facebook https://www.facebook.com/caronaphone  
Informações do 
Projeto 

É uma plataforma de Carona Solidária que traz uma solução inovadora para  
conectar pessoas em tempo real  baseado em geolocalização e que fazem os 
mesmo trajetos, visando aumentar  o uso  compartilhado do veículos e a 
mobilidade sustentável. O aplicativo possibilita se comunicar através de 
mensagens, buscar ou oferecer caronas instantemente, ver a localização no mapa 
dos envolvidos em uma carona, ver o trajeto do motorista, bem como o seu 
deslocamento em tempo real e previsão de chegada. 

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

  Cia Petite 
Código InovAtiva 6778 
Empreendedor Ronilson Duarte 
E-mail grupopadroom@gmail.com  
Celular (95) 99145-0045 
Localização Boa Vista - RR 
Facebook http://www.facebook.com/ciapetite  
Informações do 
Projeto 

O Cia Petite é uma Plataforma digital que conecta clientes aos estabelecimentos 
gastronômicos, facilitando desde a escolha de onde ir, levando em conta a 
localização, cardápio digital, promoções e formas de pagamento, realizando o 
delivery ou o autoatendimento no estabelecimento. No setor gastronômico há 
uma infinidade de opções com particularidades bastante distintas, destas uma 
grande parte é desconhecida do público em geral. Faltam ferramentas que 
valorizem estes estabelecimentos, auxiliando na adaptação de acordo com o 
comportamento e desejo dos clientes, os existentes no mercado focam apenas na 
realização do pedido, não fomentando a visita ao local. O Cia Petite vem para 
sanar essa necessidade oferecendo além do autoatendimento e a realização do 
pedido, todas as informações das empresas, desde o endereço à forma de 
pagamento, fomentando a visita aos locais, auxiliando no crescimento do mesmo 
e na inovação de seus produtos através de nossos dados de comportamento dos 
clientes. 

Site da Empresa: http://www.ciapetite.com  
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  Espichamos.com 
Código InovAtiva 5133 
Empreendedor Vanessa Alekssandra Delpy Silveira Bastos 
E-mail vanbastos@gmail.com  
Celular (11) 98515-5543 
Localização São Paulo - SP 
Facebook http://www.facebook.com/espichamos  
Informações do 
Projeto 

O Espichamos.com é um marketplace colaborativo, que visa promover o consumo 
consciente entre famílias por meio da troca, venda ou doação de artigos infantis 
usados e seminovos (também podem ser novos, apesar de não ser o foco). 
Criamos esse negócio porque mais de 300 bebês nascem por dia no Brasil e, para 
o enxoval, os pais costumam comprar tudo novo - desnecessariamente, já que os 
artigos geralmente são pouco usados por outras famílias e descartados 
praticamente novos. Nosso diferencial é conectar pessoas de todo o Brasil, não 
apenas por meio da venda, mas também da troca de produtos, com pagamento 
seguro e intermediação de negócios, de modo que ambos os lados estejam 
satisfeitos. O Espichamos.com ainda permite a empreendedores voltados ao 
público infantil, que não possuem um ambiente on-line, comercializar seus 
produtos pelo site. A divulgação também é facilitada: todos podem compartilhar o 
link individual de sua venda e de cada um dos produtos anunciados nela. Além 
disso, pertences podem ser doados às instituições cadastradas gratuitamente no 
site. 

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

  Exchangenow.net  
Código InovAtiva 6971 
Empreendedor Marcos Almeida 
E-mail marcos.almeida@exchangenow.net  
Celular (11) 99488-0458 
Localização São Paulo - SP 
Facebook http://www.facebook.com/exchangenow.net  
Informações do 
Projeto 

Exchange é uma plataforma que entrega a melhor cotação de câmbio em tempo 
real. Encontre o local mais próximo de você, simule e compare cotações online, 
onde estiver. Exchange é a melhor forma de comprar câmbio!Poucas pessoas 
sabem mas a diferença de preços praticados pelas corretoras e bancos para as 
compras e vendas de moedas internacionais e operações de câmbio, podem 
chegar em até 30% !! Você sabia? E que no Brasil existem mais de 63 mil pontos 
de vendas divididos em 220 grupos econômicos cada um praticando o seu preço? 
É esse o problema que a Exchange resolve, apresenta os estabelecimentos com 
melhores preços e serviços através da busca por geolocalização em qualquer lugar 
do Brasil.Exchange tem como proposta apresentar os locais com as melhores 
taxas de câmbio de moedas internacionais usando como parâmetro onde o 
usuário está. As soluções atuais não são eficientes e transparentes, os serviços 
atuais não integram os estabelecimentos à qualquer pessoa que precise de 
câmbio. 

Site da Empresa: http://www.exchangenow.net 
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  Fretadão 
Código InovAtiva 5150 
Empreendedor Antonio Carlos Gonçalves Da Costa Filho 
E-mail contato@fretadao.com.br  
Celular (11) 99993-9767 
Localização Atibaia - SP 
Facebook https://www.facebook.com/fretadao  
Informações do 
Projeto 

O Fretadão é um marketplace de transporte coletivo privado por fretamento. 
Milhares de pessoas todos os anos procuram por alternativas de transporte que 
as leve todos os dias para seu trabalho, faculdade ou para eventos esporádicos, 
para estas pessoas a maioria das vezes o transporte público não atende, por conta 
do tempo de viagem e qualidade e o carro é uma opção muito cara. O fretamento 
torna-se uma alternativa com um bom custo benefício e com qualidade, porém 
apesar destes benefícios, é muito difícil encontrar, contratar e ser atendido por 
estas empresas de fretamento. O Fretadão através de tecnologia de 
geolocalização, busca inteligente e um pacote de serviços administrativos 
consegue ajudar estas pessoas a encontrarem o transporte mais adequado a sua 
realidade e ainda melhorar a captação e serviços prestados pelas empresas de 
fretamento. 

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

  Futsapp 
Código InovAtiva 5839 
Empreendedor Jorge Luis Malaquias Barbosa 
E-mail jorge@republicainterativa.com  
Celular (71) 99126-9137 
Localização Salvador - BA 
Facebook http://www.facebook.com/FutsappBR  
Informações do 
Projeto 

O Futsapp é um aplicativo para quem é apaixonado por futebol. Totalmente 
personalizável, a ideia é que o aplicativo o não deixe o usuário perder nenhum 
movimento de seus campeonatos e times favoritos e receba notificações dos 
principais lances dos jogos de seu interesse. 

Site da Empresa: 
http://www.futsapp.com.br  
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  Host Guru 
Código InovAtiva 6189 
Empreendedor Thais Silva 
E-mail carminatti.t@gmail.com  
Celular (11) 98375-1675 
Localização São Paulo - SP 
Facebook https://www.facebook.com/hostguru/  
Informações do 
Projeto 

A Host Guru criou um sistema integrado com os principais sites de aluguel por 
temporada, em que automatiza toda a gestão do imóvel. Nosso sistema resolve 
tanto a dificuldade de gerenciar múltiplos anúncios do mesmo imóvel em 
diferentes sites, quanto a operação das reservas em si (organizar a chegada do 
hóspede e agendar limpeza e lavar as roupas de cama e banho quando o hóspede 
sai). Também temos parcerias com agências de viagens corporativas, para as quais 
oferecemos os mesmos serviços de um hotel mas com um preço muito inferior. 
Hoje a Host Guru foca apenas em flats na cidade de SP. Cobramos uma comissão 
de 20% do proprietário do valor de cada reserva. 

Site da Empresa: http://hostguruflats.com  
 

  Ideia à Vista 
Código InovAtiva 6491 
Empreendedor Roberto Maurina Roa 
E-mail betoroa2016@gmail.com  
Celular (51) 99246-0698 
Localização Porto Alegre - RS 
Facebook https://www.facebook.com/laserball2016/  
Informações do 
Projeto 

Fabricamos  um novo conceito em entretenimento: Mesas de jogos digitais 
criadas especialmente para pubs e bares. Nosso produto consiste basicamente em 
uma mesa com uma tela lcd embutida no lugar  do tampo. Nas extremidades do 
móvel encontram-se os controle do jogo. Utiliza materiais nobres em sua 
construção, tais como madeiras certificadas e camurça de alta qualidade, tudo 
para adequar-se ao ambiente proposto. (Destacando-se também como mobília 
decorativa.) Nossa primeira mesa,  já em funcionamento, é o Laserball. Um jogo 
fácil e intuitivo para se jogar entre amigos. (Não é possível jogar sozinho contra a 
máquina. Nossa intenção é sempre a da diversão coletiva e socializante). Cada 
partida dura  6 minutos e custa 5 Reais.  Ainda é possível ganhar uma cerveja 
como brinde, sorteada pela máquina.Nosso modelo de negócio consiste em duas 
fontes distintas de receita:  A primeira é a consignação das máquinas para os 
pubs. E a segunda é o anúncio das marcas de bebidas  (Digital signage) 

Site da Empresa: https://www.ideiaavista.com.br  
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  Investeapp 
Código InovAtiva 6115 
Empreendedor Tiago Bispo Oyagawa 
E-mail bispo@investeapp.com  
Celular (11) 99660-6621 
Localização São Paulo - SP 
Facebook https://www.facebook.com/InvesteApp  
Informações do 
Projeto 

Aplicativo para pessoas sem conhecimento ou tempo para lidar com dinheiro. 
Tem o propósito de aproximar as pessoas dos seus sonhos. Nossos clientes não 
precisam entender o "financerês" ou se preocupar com letras e números miúdos, 
nós sempre apresentaremos o melhor investimento para a realização dos seus 
sonhos. Atualmente realizamos investimento em Tesouro Direto, mas já estamos 
prontos para oferecer outros investimentos, apenas estamos aguardando 
autorização da CVM. Possuímos uma parceria com a corretora Rico, além de ser 
acelerados pela Oxigênio/Porto Seguro e também ser parceiro da Visa para 
projetos futuros. 

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

  Mister Van 
Código InovAtiva 4757 
Empreendedor Thiago Marafon 
E-mail mistervan@mistervan.com.br  
Celular (48) 98822-6011 
Localização Florianópolis - SC 
Facebook https://www.facebook.com/omistervan/  
Informações do 
Projeto 

O Mister Van é uma plataforma Web/Mobile para contratação de serviços de 
transporte fretado com vans, micro-ônibus e ônibus. O fretamento de vans e 
ônibus apresenta-se como alternativa interessante para a sociedade pois contribui 
para a mobilidade urbana nas grandes cidades através de economia de espaço 
viário, economia de consumo de energia, redução de emissões de poluentes, 
redução de acidentes e redução de congestionamentos. No entanto, apenas 3% 
dos deslocamentos diários no país são realizados nesta modalidade. Um dos 
principais motivos é a falta de uma forma simples e rápida de contratar serviços 
de transporte fretado. O Mister Van resolve este problema oferecendo uma 
plataforma tecnológica para conectar viajantes em grupo e transportadores, 
agilizando as trocas de informações entre as partes, gerando economia de custos 
e fornecendo recursos para tornar esta experiência mais segura. 

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

mailto:bispo@investeapp.com
https://www.facebook.com/InvesteApp
https://www.investeapp.com/
mailto:mistervan@mistervan.com.br
https://www.facebook.com/omistervan/
http://www.mistervan.com.br/
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  OutKey 
Código InovAtiva 5385 
Empreendedor Harrison Pinho 
E-mail harrisonjr@outkeyapp.com  
Celular (85) 98186-5549 
Localização Fortaleza - CE 
Facebook https://www.facebook.com/OutKey-753179098138851/  
Informações do 
Projeto 

OutKey é uma Rede Social de Acessos de pessoas, trazendo um cadastro 
unificado(identidade virtual) para gerar mais segurança e um atendimento 
qualificado para estabelecimentos em geral e muito mais facilidade para os 
usuários, já imaginou usar seu celular como "chave" para qualquer 
estabelecimento que você frequente? Trabalhando no modelo (O2O) vamos fazer 
pessoas se reconectarem novamente.Problemas que resolvemos:  Ineficiência no 
controle de acesso de pessoas, Atendimento, Altos custos para adesão de 
equipamentos e softwares, processos antigos e desacelerados.Como fazemos: 
Todo estabelecimento, precisa de 1 tablet para o controlador (recepcionista, 
porteiros, e etc) e o estabelecimento possui uma plataforma web para 
acompanhamento. Para o usuário temos um App ( OutKey ) nele você pode 
possuir quantos estabelecimentos quiser, com tanto que você seja autorizado no 
mesmo, Hoje uso o app para: (Casa, Trabalho, Jogar Tênis, Condomínio de praia) 
tudo isso em 1 app. 

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

 

  Pdvzando 
Código InovAtiva 5142 
Empreendedor Jansen Moreira Pinto 
E-mail jansenpx@gmail.com  
Celular (21) 96738-6080 
Localização Rio de Janeiro - RJ 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

O PDVzando é a plataforma de incentivo de vendas que conecta vendedores do 
varejo com a Empresa que deseja impulsionar a venda de seus produtos no PDV 
(ponto de venda). Uma das maneiras mais eficazes de impulsionar vendas é 
oferecer incentivos aos vendedores. Porém, devido à complexidade logística e 
fiscal, muitas empresas acabam preferindo não fazer esse tipo de campanha. O 
PDVzando desburocratiza, agiliza e amplia a capacidade de pulverização das 
campanhas de incentivo de vendas. Nosso maior cliente é a Oi e estamos 
negociando com a Samsung. Estamos expandindo o modelo de negócios para ser 
mais do que uma rede de vendedores, uma solução financeira. Nosso cartão de 
débito Master Card será distribuído aos vendedores para que eles recebam seus 
prêmios em dinheiro. 

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

mailto:harrisonjr@outkeyapp.com
https://www.facebook.com/OutKey-753179098138851/
http://outkey.com.br/
mailto:jansenpx@gmail.com
http://www.pdvzando.com.br/
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  Portal do Consultor de Negócios MPE 
Código InovAtiva 6129 
Empreendedor Walter Ribeiro Da Silva 
E-mail walter.ribeiro@mprojects.com.br  
Celular (11) 99173-5508 
Localização Barueri - SP 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

O Portal do Consultor de Negócio MPE propõem a formatação de um novo perfil de 
profissionais que ofertam produtos micro financeiros para pequenos e micro 
empreendedores (MPE), permitindo maior agilidade, proximidade e cumplicidade com o 
sucesso desses empreendedores. Criamos processos computacionais para identificar o 
perfil exato do tomador de crédito através de ferramentas para quantificação e 
qualificação das variáveis que têm poder preditivo (usando Machine Learning) na 
colocação de um novo empréstimo, nesse ponto inovamos quando associamos 
indicadores do levantamento sócio econômico dos empreendimentos com as aptidões 
(testes psicométricos) existentes do empreendedor como gestor do seu negócio e 
tomador de crédito.  Aumentamos a produtividade dos nossos consultores ao criar uma 
agenda eletrônica (100% informatizada) das suas visitas, monitoradas por 
georreferenciamento e orientadas em função do perfil de um potencial cliente, através de 
processos amigáveis e aderentes as boas práticas utilizadas pelo setor de microfinanças. 

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

  Selfchopp 
Código InovAtiva 5486 
Empreendedor Rogério De Oliveira 
E-mail rogeriio2005@uol.com.br  
Celular (67) 98125-2234 
Localização Campo Grande - MS 
Facebook http://www.facebook.com/selfchopp  
Informações do 
Projeto 

Somos uma startup voltada para o segmento de entretenimento que resolve o problema 
de milhões de consumidores de bebida que precisam enfrentar fila e espera para 
apreciarem seu chopp/cerveja. Especificamente, desenvolvemos um equipamento 
completo de autosserviço de chopp/cerveja, que pode ser instalado em mesas, totens e 
outros, chamado de Selfchopp. Esse conjunto de hardware e software proporciona uma 
nova e ágil experiência na forma de consumir bebida e revoluciona o atendimento em 
bares, eventos/shows e casas noturnas. 

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

  Tech Trader  
Código InovAtiva 6117 
Empreendedor Fernando De Queiroz Ribeiro 
E-mail fernando.techtrader@gmail.com  
Celular (84) 98827-4292 
Localização Natal - RN 
Facebook https://www.facebook.com/techtrader.com.br/  
Informações do 
Projeto 

A Tech Trader desenvolveu um Sistema Automático Online (Robô Investidor) como 
alternativa para investimento em renda variável. O objetivo da empresa é levar para 
investidores de renda variáveis, comuns e profissionais, estratégias vencedoras, 
agregando tecnologia fácil e objetiva. A ferramenta  agrega parâmetros de controle de 
risco, alertas online e simplicidade nas tomadas de decisões. Assim o investimento em 
bolsa de valores torna-se mais amigável, acessível e rentável, proporcionando 
comodidade e menos tempo dedicado ao acompanhamento dos investimentos. 

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

mailto:walter.ribeiro@mprojects.com.br
http://mprojects.com.br/
mailto:rogeriio2005@uol.com.br
http://www.facebook.com/selfchopp
http://www.selfchopp.com.br/
mailto:fernando.techtrader@gmail.com
https://www.facebook.com/techtrader.com.br/
http://techtrader.com.br/
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  Thirty 
Código InovAtiva 5805 
Empreendedor Thiago Versiani Amorim 
E-mail thiago@2minds.it  
Celular (61) 98118-6374 
Localização Brasília - DF 
Facebook https://www.facebook.com/trythirty  
Informações do 
Projeto 

Thirty é uma plataforma que ajuda as pessoas a alcançarem seus potenciais, 
engajando e as suportando em desafios de 30 dias. Todos desejamos ter novas 
experiências e aprender algo novo, mas muitas vezes, não temos motivação 
suficiente para seguir com nossos objetivos, e o Thirty trás, de maneira elegante, 
o engajamento social para nos ajudar durante nossa jornada. Thirty é uma mídia 
social única! Devido à previsibilidade e o frequente ciclo de engajamento 
altamente segmentado. 

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

  Transfeera 
Código InovAtiva 5303 
Empreendedor Guilherme Verdasca 
E-mail guiverdasca@gmail.com  
Celular (41) 98451-0091 
Localização Joinville - SC 
Facebook https://www.facebook.com/transfeera  
Informações do 
Projeto 

O Transfeera é uma plataforma para transferências de valores entre bancos, que 
gera economia de tempo e dinheiro. Atualmente DOC e TED tem custo médio de 
R$8,00 e pode levar até 24 horas para compensação na conta do favorecido, com 
o Transfeera o custo por transferência é de até R$2,50 por transferência que será 
compensada instantâneamente 

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

mailto:thiago@2minds.it
https://www.facebook.com/trythirty
http://www.trythirty.com/
mailto:guiverdasca@gmail.com
https://www.facebook.com/transfeera
https://www.transfeera.com/
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  Ubiplaces Inteligência Imobiliária 
Código InovAtiva 6390 
Empreendedor Fábio Buiati 
E-mail buiati@gmail.com  
Celular (61) 98216-1266 
Localização Brasília - DF 
Facebook https://www.facebook.com/ubicitybr  
Informações do 
Projeto 

Atualmente, os portais imobiliários disponibilizam informação dos imóveis, fotos e 
alguns pontos de interesse em uma determinada região. Ao escolher um imóvel 
para alugar ou até mesmo para investimento, o usuário não conta com 
informações detalhadas da região como demografia, saúde, índice de 
criminalidade, educação, infraestrutura (saneamento, hospitais, ciclovias, áreas 
verdes) e mobilidade urbana.  Para melhorar esse aspecto e oferecer mais poder 
de decisão ao usuário, a UbiCity aproveita a imensa quantidade de dados 
históricos, sociais e urbanos produzidos diariamente para entender como as 
cidades funcionam, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos.O UbiPlaces é 
uma plataforma de Inteligência Imobiliária que conecta várias fontes de dados e 
permite ao usuário escolher onde alugar ou comprar um imóvel, tendo em mente 
suas preferências e/ou necessidades. 

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

  Viajay 
Código InovAtiva 5807 
Empreendedor Fernando Sandes 
E-mail fcmsfilho@gmail.com  
Celular (71) 99280-1222 
Localização Salvador - BA 
Facebook https://www.fb.com/guiaviajay  
Informações do 
Projeto 

O Viajay.com.br é uma plataforma que funciona como canal de acesso do LGBT a 
serviços e informações segmentadas e de qualidade relacionadas a turismo e 
entretenimento. Com uma interface moderna e cara de rede social, além de 
possibilitar uma interação personalizada com o usuário, a plataforma é um espaço 
para publicidade e comercialização de produtos e serviços de empresas friendly 
para o público. Disponível também em inglês através do Visitay.com, a empresa 
tem atualmente 4 produtos: (1) Viajay Ads: anúncios dentro da plataforma; (2) 
Viajay Accommodations: rede de acomodações friendly com perfil na plataforma; 
(3) Clube Viajay: clube de benefícios e descontos de empresas parcerias para os 
membros do Viajay; (4) Viajay Experience: venda de experiências de turismo e 
entretenimento LGBT dentro da plataforma. 

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

mailto:buiati@gmail.com
https://www.facebook.com/ubicitybr
http://www.ubicity.com.br/
mailto:fcmsfilho@gmail.com
https://www.fb.com/guiaviajay
https://www.viajay.com.br/
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  Zumpy  
Código InovAtiva 5244 
Empreendedor André Andrade 
E-mail andre@visualvirtual.com  
Celular (31) 99188-4420 
Localização Belo Horizonte - MG 
Facebook https://www.facebook.com/zumpyapp  
Informações do 
Projeto 

Buscamos resolver um dos maiores problemas das grandes cidades, a mobilidade 
Urbana.O nosso produto é uma plataforma de caronas solidaria composta de 
aplicativo em versões Android e iOS e versão WEB, o diferencial da plataforma é o 
algoritmo de match de rotas, integração com redes sociais e criação de grupos 
moderados de carona, estas funcionalidades permitem a criação de caronas de 
forma pratica e segura.As caronas no Zumpy não envolvem transações 
monetárias, desta forma o aplicativo esta de acordo com a legislação de transito 
Brasileira, os usuários tanto passageiros quanto motoristas, ganham Zmoneys 
quando cadastram rotas pedindo/oferecendo caronas, avaliando usuários e 
convidando amigos para a plataforma, a moeda virtual Zmoneys é trocada por 
incentivos e desconto na rede de parceiros. A Monetização acontece com venda 
de publicidade para a nossa base de usuários e percentual dos produtos vendidos 
na plataforma. 

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

mailto:andre@visualvirtual.com
https://www.facebook.com/zumpyapp
http://www.zumpy.com.br/
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  Anestesia Odontologica Automatica 
Código InovAtiva 5296 
Empreendedor Augusto Darwin Moreira De Araujo Lima 
E-mail augustodarwin@yahoo.com.br 
Celular (85) 99947-0302 
Localização Fortaleza - CE 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

O negócio da Mindtech é dar conforto aos pacientes na área da saúde.  A 
anestesia dental provoca dor aos pacientes e estresse aos profissionais e é 
aplicada da mesma forma pela maioria dos odontólogos há mais de 100 anos. 
Assim desenvolvemos um equipamento de anestesia dental indolor e totalmente 
independente do dentista pois todo o processo é feito de maneira automática, 
através de sistemas de vibração e sucção da mucosa para entrada da agulha, e 
micromotores que injetam o líquido lentamente e penetram a agulha de acordo 
com o tecido, sendo todo o ciclo controlado por microprocessador e um 
visualizado por tablete, onde podemos configurar as velocidades e tempos de 
cada etapa do ciclo. O mercado de saúde do mundo é ávido por inovações que 
agreguem valor aos procedimentos clínicos. 

Site da Empresa: [Não Informado] 
 

  Buddys Escola de Tecnologia 
Código InovAtiva 5059 
Empreendedor Marlon Wanderllich 
E-mail marlon@buddys.com.br  
Celular (31) 98468-3772 
Localização Belo Horizonte - MG 
Facebook https://www.facebook.com/escolabuddys  
Informações do 
Projeto 

A Buddys é uma escola de tecnologia para crianças e adolescentes. 
Transformamos os jovens de passivos, diante a tecnologia, à ativos, através da 
imersão tecnológica, que passa desde os principais conceitos de programação até 
prototipagem de produtos para solução de problemas reais ou entretenimento. 
Mostramos a elas que não precisam ser apenas usuários de games e outros 
produtos tecnológicos, mas que podem ser criadores dos produtos que tanto 
gostam e que podem transformar o mundo. Além de desenvolver o raciocínio 
lógico, a criança aprende também a matemática e o inglês, de uma maneira 
divertida. Através das atividades dadas em aula, as crianças aprimoram o senso de 
responsabilidade, o trabalho em equipe, concentração e o espírito 
empreendedor. Proporcionamos uma experiência diferenciada no mundo do 
empreendedorismo tecnológico. Utilizamos o ensino híbrido, individualizado, 
respeitando o potencial mental de cada um, diferenciando do mercado, pois o 
mesmo utiliza o ensino massificado. Temos o objetivo de colocar no mercado 
adolescentes e jovens preparados para mudar a cara da nossa sociedade atual, 
que é baseada em commodities, para uma sociedade criativa e exportadora de 
tecnologia. Temos duas unidades próprias em Belo Horizonte e estamos em 
processo de formatação de franquia para podermos disseminar o nosso 
propósito: formarmos os líderes do futuro. Afinal, somos “Amigos dos Líderes do 
Futuro”! 

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

mailto:marlon@buddys.com.br
https://www.facebook.com/escolabuddys
http://www.buddys.com.br/
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  Concursados/Desafio OAB 
Código InovAtiva 6719 
Empreendedor Fabio Bastos 
E-mail rogerio@opuscomunicacao.com  
Celular (71) 99815-3646 
Localização Salvador - BA 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

Concursados – Desafio OAB é um jogo tipo “Trivia Crack” desenvolvido como app 
mobile para os sistemas IOS e Android.  Existem no mercado diversos simulados 
de exames ou concursos públicos mas nenhum com a mecânica de game. Nosso 
jogo é uma competição entre jogadores que duelam respondendo perguntas 
aleatórias sobre diferentes disciplinas do Direito, onde todas as nossas questões 
são retiradas de Exames da Ordem já realizados. O jogador poderá escolher 
disputar as partidas por disciplina ou modo Aleatório, e seu oponente pode ser 
um amigo (login pelo Facebook)  ou alguém com posição similar no ranking. A 
cada partida ganha, o jogador subirá de posição no Ranking além de ganhar 
Moedas e Selos (Badges). Também acompanhará a evolução do seu 
conhecimento geral ou por disciplinas na sua preparação para o Exame da OAB. 
Dessa forma estimularemos a competição entre os jogadores e ao mesmo tempo 
ativaremos as funções de RBC que ajudarão no aprendizado, ou seja, o candidato 
se diverte e estuda. 

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

  FastFormat 
Código InovAtiva 5534 
Empreendedor Yguaratã Cavalcanti 
E-mail contact@fastformat.co  
Celular (48) 99662-7336 
Localização Recife - PE 
Facebook https://www.facebook.com/fastformat.co/  
Informações do 
Projeto 

O FastFormat é uma plataforma online para edição de documentos acadêmicos 
que devem ser padronizados de acordo com normas de formatação específicas, 
por exemplo, artigos científicos e monografias. A padronização manual do 
documento consome um tempo considerável que não vai diferenciar a qualidade 
do conteúdo desse documento dos demais, mas é uma obrigação em várias 
instituições de ensino assim como em revistas e conferências científicas. O 
FastFormat soluciona esse problema ao formatar automaticamente o documento 
em mais de 250 modelos nacionais e internacionais de maneira fácil, rápida e 
prática. 

Site da Empresa: https://fastformat.co  

mailto:rogerio@opuscomunicacao.com
http://www.geekdigitalmedia.com.br/
mailto:contact@fastformat.co
https://www.facebook.com/fastformat.co/
https://fastformat.co/
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  Flying Saci 
Código InovAtiva 5644 
Empreendedor Sylker Teles Da Silva 
E-mail sylker@flyingsaci.com  
Celular (92) 99274-5747 
Localização Manaus - AM 
Facebook https://www.facebook.com/flyingsaci/  
Informações do 
Projeto 

A Flying Saci é uma empresa de desenvolvimento de games com foco em 
produtos educacionais e culturais. Nosso objetivo é suprir a demanda de mercado 
por jogos educacionais com qualidade competitiva. De forma geral, jogos 
educacionais não são tão atrativos aos jovens como os demais games, assim, 
nosso diferencial competitivo está na qualidade visual e de conteúdo. Nosso 
primeiro jogo, o Matemagos, recebeu o prêmio INOVApps do Ministério das 
Comunicações e está no Programa de Promoção da Economia Criativa, uma 
iniciativa Samsung e Anprotec. Matemagos foi criado a partir de uma tese de 
doutorado sobre games e educação contextual e seu objetivo é ajudar crianças do 
ensino fundamental com um grande problema da nossa educação: a 
aprendizagem em Matemática. 

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

 
Goforgood 

Código InovAtiva 6589 
Empreendedor Jorge Henrique Da Silva 
E-mail jorge.henrique@goforgood.com  
Celular (48) 99949-0819 
Localização Joinville - SC 
Facebook https://www.facebook.com/goforgood/  
Informações do 
Projeto 

O GoforGood é um Software de gestão de voluntariado para grandes empresas 
com aplicativo para melhor engajamento dos colaboradores.Os colaboradores 
podem realizar diversas ações sociais e comprová-las pelo seu smartphone, estilo 
Instagram, podendo acompanhar quais ações os colegas fizeram e as fotos que 
postaram. A empresa recebe em tempo real o impacto social total gerado pelos 
seus colaboradores através das atitudes do bem que eles comprovam em seus 
smartphones. Todo esse resultado fica disponível em um portal de marketing 
aberto ao público, e posts são automaticamente sugeridos para serem postados 
na página da empresa. 

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

mailto:sylker@flyingsaci.com
https://www.facebook.com/flyingsaci/
https://www.flyingsaci.com/
mailto:jorge.henrique@goforgood.com
https://www.facebook.com/goforgood/
http://www.goforgood.com/
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  HairAdvisor 
Código InovAtiva 4723 
Empreendedor Bruna Leão Marinelli 
E-mail bruna@hairadvisor.com.br   
Celular (41) 99611-9602 
Localização Curitiba - PR 
Facebook https://www.facebook.com/hairadvisor.com.br  
Informações do 
Projeto 

HairAdvisor conecta milhões de pessoas que buscam por um serviço de cabelo 
com os melhores cabeleireiros para cada serviço. A indicação boca a boca é a 
principal fonte de captação de novos clientes para os profissionais, mas cada 
cliente satisfeita indica apenas para 3 a 5 amigas próximas. O HairAdvisor  ajuda 
os cabeleireiros a conquistarem mais clientes, dando escala à indicação boca-a-
boca. Do outro lado, 70% das mulheres afirmam pesquisar sobre o profissional 
antes de agendar um horário já que, dentre os serviço de salão de beleza, o 
cabelo é o que oferece mais riscos.Temos um ranking, com um algoritmo que 
posiciona os cabeleireiros de acordo com recomendação dos amigos de quem 
busca, por meio do Facebook Connect, popularidade, nota por serviço e faixa de 
preço. Focamos na etapa de decisão do funil de conversão do usuário, enquanto 
os outros players de beleza em geral focam na etapa transacional, quando já 
sabem com quem fazer, e apenas agenda online. 

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

  Her - Placebex 
Código InovAtiva 5753 
Empreendedor Anna Grillo 
E-mail anna@herhealth.com.br  
Celular (51) 9966-7779 
Localização Porto Alegre - RS 
Facebook https://www.facebook.com/HER-Health-Engineering-346784882335487/  
Informações do 
Projeto 

A HER - Health Engineering é uma empresa de desenvolvimento de produtos 
inovadores na área da saúde e da educação em saúde. O primeiro produto pronto 
para comercialização é o Placebex. O Placebex é um frasco ampola placebo 
utilizado para o ensino - aprendizagem da técnica de preparo e diluição de 
medicamento apresentado em frasco ampola (frasco com pó, injetável) e 
administração exclusivamente em manequins simuladores. O produto destina-se 
à educação em saúde e pode ser utilizado para treinamento de habilidades 
técnicas em cursos de enfermagem, farmácia,medicina, bioquímica, bem como 
em hospitais escolas, cursos técnicos na área da saúde,entre outros. Tem como 
principais vantagens o fato de não gerar resíduo químico agressivo, diferente da 
técnica atual que utiliza medicamentos comerciais (antibióticos, antiinflamatórios, 
analgésicos, entre outros) que acabam por ser descartados na pia dos laboratórios 
de ensino. Assim, trata-se de um produto exclusivo (patenteado), ecologicamente 
correto, que desenvolve as habilidades técnicas dos acadêmicos, é de fácil 
manuseio e montagem e apresenta baixo custo de confecção. A HER também 
possui outros produtos já prototipados e espera-se buscar no mercado novas 
demandas, contribuindo assim para melhorias no setor da saúde. 

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

mailto:bruna@hairadvisor.com.br
https://www.facebook.com/hairadvisor.com.br
https://www.hairadvisor.com.br/
mailto:anna@herhealth.com.br
https://www.facebook.com/HER-Health-Engineering-346784882335487/
http://www.herhealth.com.br/
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  Identifica me 
Código InovAtiva 6587 
Empreendedor Vinicius Galindo De Mello 
E-mail vinicius@identificame.com.br  
Celular +351 915 792 157 
Localização Maringá - PR 
Facebook http://www.facebook.com/identificame/  
Informações do 
Projeto 

A Identifica me é um sistema provedor de informações médicas online. Com a 
Identifica me é possível acessar dados de saúde do paciente, prontuários médicos 
anteriores, exames, compartilhando as informações médicas entre hospitais, 
clínicas, e com isso prover um atendimento mais especializado. Em casos de 
emergências a Identifica me é utilizada para identificar de forma imediata o 
possível problema, fazendo com que se chegue à soluções de forma mais rápida. 
No Brasil existem milhões de pessoas que estão em alguma condição (ex: 
Alzheimer, Epilepsia, Autismo...) que em emergências podem não conseguir 
prover informações médicas, que auxiliariam em um atendimento mais eficiente e 
também eficaz. Faltam ferramentas para que de forma autônoma, sem ligar-se à 
um convênio médico essa pessoa possa realizar esta atividade, e além disso em 
emergências conseguir transferir essas informações à quem está a ajuda-las. A 
identifica me resolve esta situação com sua plataforma online, que em qualquer 
lugar que ela vá carregue essas informações em segurança e disponível. 

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

  It's DONE 
Código InovAtiva 5202 
Empreendedor Carlos Alberto Duarte 
E-mail carlos@itsdonestudio.com  
Celular (41) 99699-1206 
Localização Curitiba - PR 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

It'sDONE utiliza Realidade Aumentada e Tecnologias Interativas para inovar 
campanhas de Comunicação Farmacêutica e educação de Profissionais de Saúde, 
aumentando o envolvimento e atratividade das campanhas. 

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

mailto:vinicius@identificame.com.br
http://www.facebook.com/identificame/
http://www.identificame.com.br/
mailto:carlos@itsdonestudio.com
http://www.itsdonestudio.com/
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  Kiduca  
Código InovAtiva 5681 
Empreendedor Jorge Alberto França Proença 
E-mail jorge@kiduca.com.br  
Celular (15) 99139-3601 
Localização Sorocaba - SP 
Facebook http://www.facebook.com/kiduca  
Informações do 
Projeto 

Kiduca - Plataforma Educacional Baseada em Games e fundamentada nas 
diretrizes curriculares envolve professores e motiva alunos a estudar muito mais. 
Nós resolvemos o problema de falta de motivação e engajamento dos alunos nos 
estudos e colaboramos para uma prática eficiente de ensino-aprendizagem com 
uma progressão adaptada as necessidades do aprendiz e rica de informações para 
tomada de decisões em relação ao planejamento estratégico de aulas e conteúdo. 

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

  Mocapbrasil 
Código InovAtiva 6653 
Empreendedor Mário Sandro Francisco Da Rocha 
E-mail msandro_rocha@hotmail.com  
Celular (11) 98191-0538 
Localização Osasco - SP 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

Nosso foco é lançar no mercado um sistema de captura de movimento (Mocap) 
com a melhor relação custo/desempenho/usabilidade, utilizando unidades de 
medição inercial (UMI) compostas por acelerômetros e giroscópios triaxiais do 
tipo MEMS e magnetômetros. Já temos um protótipo funcional que inclui 
interface gráfica para apresentação e registro dos dados de interesse em 
biomecânica. As atuais opções de Mocap são os sistemas acústicos, mecânicos, 
óticos e magnéticos, com ou sem marcadores, que são aplicados em áreas como 
fisioterapia, biomecânica, reabilitação, esportes, ergonomia, cinema, jogos etc. 
Essa tecnologia já foi aplicada com sucesso na solução de doenças como mal de 
Parkinson, esclerose múltipla e tables dorsalis. Nossa estratégia é iniciar com o 
mercado de fisioterapia, e gradativamente conquistarmos os demais mercados. 
Nossos principais diferenciais em relação à concorrência são o baixo custo da 
tecnologia e inexistência de concorrência nacional. 

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

mailto:jorge@kiduca.com.br
http://www.facebook.com/kiduca
http://www.kiduca.com.br/
mailto:msandro_rocha@hotmail.com
http://mocapbrasil.com/
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  Pacote Educacional Acessível de Incentivo a C&T 
Código InovAtiva 4962 
Empreendedor Oswaldo Barbosa Loureda 
E-mail oswaldo_loureda@yahoo.com.br  
Celular (11) 98124-4757 
Localização São José dos Campos - SP 
Facebook https://www.facebook.com/ACRUX-AEROSPACE-TECHNOLOGIES-

136023369836362/?ref=aymt_homepage_panel  
Informações do 
Projeto 

Pensando no mercado de Educação Tecnológica, a Acrux Aerospace Technologies 
criou o pacote educacional STEM (Science, Technology, Engineering and Math), 
que é um produto baseado em um conjunto integrado de serviços e kits de 
robótica de baixo custo, elaborados especificamente para a sala de aula e 
facilitação do trabalho do Professor. Atualmente, planejar e executar aulas 
práticas no campo das exatas é bastante desgastante, e muitas vezes inviável, 
devido a falta de equipamentos adequados, custos e mesmo capacitação dos 
Professores. O produto aqui descrito visa fornecer um sistema prático, integrado 
e lúdico, com custos acessíveis a escola. 

Site da Empresa: https://www.aatsolutions.net  
 

  Proderm 
Código InovAtiva 6478 
Empreendedor Luana Wandecy Pereira Silva 
E-mail luanawandecy@hotmail.com  
Celular (84) 99608-5807 
Localização Natal - RN 
Facebook https://www.facebook.com/prodermoficial  
Informações do 
Projeto 

A Proderm desenvolve um dispositivo que fornece ao usuário informações claras 
e com rapidez para apoio ao diagnóstico de doenças de pele. No Brasil o processo 
de diagnóstico de doença de pele é lento e feito com eficácia apenas por 
dermatologistas. A distribuição de dermatologistas por região é falha e 
principalmente no interior das cidades o clínico geral acaba sendo o responsável 
por essas tarefas. Por não ser especialista em doenças de pele, o clínico geral tem 
dificuldade em apontar um diagnóstico, com isso levando mais tempo e nem 
sempre chegando ao diagnóstico correto. Agilizamos o pré diagnóstico de doenças 
de pele com informações que facilitam isso para médicos de quaisquer 
especialidades, além de apontar quais regiões estão necessitando de 
dermatologistas. 

Site da Empresa: http://www.proderm.co/  

mailto:oswaldo_loureda@yahoo.com.br
https://www.facebook.com/ACRUX-AEROSPACE-TECHNOLOGIES-136023369836362/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/ACRUX-AEROSPACE-TECHNOLOGIES-136023369836362/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.aatsolutions.net/
mailto:luanawandecy@hotmail.com
https://www.facebook.com/prodermoficial
http://www.proderm.co/
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  Prontlife  
Código InovAtiva 5318 
Empreendedor André Assis 
E-mail sergio.rar@gmail.com  
Celular (21) 98410-2168 
Localização Rio de Janeiro - RJ 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

O ProntLife é um Prontuário Eletrônico Inteligente, customizável, que abrange 
Protocolos de Especialidades e Patologias, integrando dados clínicos e exames 
complementares, bem como fotos e exames do paciente.  Voltado para Hospitais, 
Clínicas e Laboratórios, é uma plataforma web, em nuvem de alta segurança e 
padrões científicos e OpenEHR, com usabilidade e acessibilidade em 
computadores, tablets e smartphones.  Inova ao integrar o PEP a protocolos 
clínicos inteligentes, que agilizam o trabalho do médico e fornece excelência no 
tratamento - ao fazer uma hipótese diagnóstica, o ProntLife já lhe oferece todo 
protocolo desde exame físico, laboratório e imagem, tratamento e orientações 
após a alta, numa cadeia de cuidados integrada ao paciente, agora co-
participativo. Este paciente tem acesso a exames, avaliações clínicas e prescrições, 
e pode editar em casa seus sinais vitais, pressão arterial e níveis de glicose. Tudo 
numa nuvem segura, compartilhada com sua equipe médica credenciada. 

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

  Protmat  
Código InovAtiva 5241 
Empreendedor Yuri Resende Fonseca 
E-mail yuriresendefonseca@outlook.com  
Celular (32) 98848-1047 
Localização Juiz de Fora - MG 
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100012351062421&fref=ts  
Informações do 
Projeto 

Nossa empresa desenvolve biomateriais para aplicação na área odontológica. 
Atualmente temos um produto desenvolvido denominado zircônia. Esse produto 
é amplamente utilizado para confecção de próteses dentárias de alta qualidade. 
Somos pioneiros na produção desse material no Brasil, competindo com 
fornecedores internacionais, cuja maioria são europeus. Fornecemos esse 
material cerâmico em blocos, que posteriormente são usinados por laboratórios 
de prótese ou até mesmo em consultórios por um sistema de máquinas 
automatizadas denominadas máquinas CAD/CAM. Assim como uma impressora 
convencional, cada sistema CAD/CAM só funciona com um formato específico de 
bloco de zircônia, nosso diferencial em relação aos concorrentes é que podemos 
produzir os blocos em qualquer formato, sendo fornecedor universal. Possuímos 
também um produto de portfólio em desenvolvimento de outros tipos de 
insumos para sistemas CAD/CAM. 

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

mailto:sergio.rar@gmail.com
https://prontlife.com.br/
mailto:yuriresendefonseca@outlook.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012351062421&fref=ts
https://www.protmat.com.br/
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  Radds 
Código InovAtiva 6366 
Empreendedor Higor Michell De Melo Falcão 
E-mail drhigorfalcao@gmail.com  
Celular (61) 99636-3616 
Localização Brasília - DF 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

A RADDS é uma empresa de serviços médicos com foco em atendimento 
domiciliar, especificamente na realização de exames radiográficos. Temos como 
missão o alivio das dores dos nossos pacientes e de seus familiares quanto a 
realização de exames radiográficos em domicilio e sem a necessidade das penosas 
remoções hospitalares. Com isso proporcionamos significativo conforto a nossos 
pacientes e extrema agilidade na definição da conduta pelos médicos assistentes. 
Agregamos valor aos serviços de acompanhamento e home care e geramos 
importante conforto aos pacientes em atenção domiciliar. 

Site da Empresa: [Não Informado] 
 

  Resko 
Código InovAtiva 6120 
Empreendedor Vitor Yuri Café Pereira 
E-mail vitor.cafee@gmail.com  
Celular (13) 98115-8517 
Localização Cubatão - SP 
Facebook http://www.facebook.com/reskoengenharia  
Informações do 
Projeto 

Atualmente as pessoas querem, cada vez mais, ter uma qualidade de vida melhor, 
portanto a tendência é de que haja um aumento na demanda de serviços na área da 
saúde e esportiva. Assim, a Resko propõe informatizar e quantificar as soluções da 
área da reabilitação física, para a obtenção de mais dados precisos, afim de auxiliar os 
profissionais da saúde e instituições envolvidas. Desta forma, utilizando um SaaS, com 
o acesso via website, os nossos produtos irão facilitar o uso para os nossos clientes que 
exigem simplicidade, rapidez, segurança e confiabilidade. O primeiro produto é um 
prontuário eletrônico, que permite traçar a evolução, ajudando a dar biofeedback aos 
pacientes e ajudar os profissionais a diminuírem as suas glosas, custos e melhorar o 
seu custo-benefício. Outros 4 produtos serão lançados conforme o tempo para 
abranger todo o tratamento, que são: análise biomecânica através de um smartphone, 
gamificação utilizando do Kinect e duma plataforma de jogos, análise de sinais 
musculares e telereabilitação. 

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

mailto:drhigorfalcao@gmail.com
mailto:vitor.cafee@gmail.com
http://www.facebook.com/reskoengenharia
http://www.resko.net/
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  Substituição de Triclosan por Calendula 
Código InovAtiva 6658 
Empreendedor Simone Ribeiro De Souza 
E-mail boticaessenciaviva@gmail.com  
Celular (11) 97156-7419 
Localização Osasco - SP 
Facebook https://www.facebook.com/BoticaEssenciaViva/?ref=bookmarks  
Informações do 
Projeto 

A Botica Essência Viva - Cosmética Natural, pesquisa e desenvolve produtos 
utilizando princípios ativos extraídos de plantas medicinais p/ substituir de forma 
otimizada e sustentável, os ativos químicos sintéticos normalmente utilizados na 
indústria cosmética, focando em um mercado em constante crescimento: cosméticos 
naturais, orgânicos, veganos. O projeto proposto, visa o estudo e substituição de um 
componente bactericida (Triclosan) muito utilizado em diversos itens de higiene 
pessoal e cosméticos; pela Calendula officinalis, planta amplamente estudada e com 
resultados cientificamente comprovados de suas propriedades terapêuticas 
(antibacteriana, anti-inflamatória e cicatrizante). Recentemente, em setembro de 
2016, o FDA (Food and Drug Administration) proibiu definitivamente o uso de 
Triclosan em cosméticos, suspendendo a fabricação da maioria das linhas de 
sabonetes antibacterianos e grandes marcas como Procter&Gamble, Colgate e 
Unilever, tem até 2017 para eliminar totalmente este composto de seus produtos; o 
que torna ainda mais relevante e importante, o desenvolvimento e expansão de 
nosso projeto. Nosso maior diferencial, é a solução única e inovadora (planta 
medicinal-Calendula) que propomos para a substituição deste componente 
(Triclosan), pois as opções que foram utilizadas até o momento, foram ainda ativos 
químicos sintéticos. Desenvolvemos a "Linha Calêndula" e diversos produtos já foram 
validados amplamente no mercado, com excelentes resultados práticos e feedbacks 
positivos dos clientes/usuários, que já foram fidelizados. Necessitamos apenas de 
estrutura adequada para produzir e regularizar os produtos junto aos órgãos 
competentes (Anvisa) e expandir ações de marketing e vendas. Além de nossa 
participação no InovAtiva (segunda fase), também fomos selecionados no último 
concurso "Acelera startup" da Fiesp em novembro de 2015. 

Site da Empresa: https://boticaessenciaviva.wordpress.com/  

mailto:boticaessenciaviva@gmail.com
https://www.facebook.com/BoticaEssenciaViva/?ref=bookmarks
https://boticaessenciaviva.wordpress.com/
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  Tradulândia 
Código InovAtiva 4949 
Empreendedor José Ramalho 
E-mail contato@tradulandia.com.br  
Celular (41) 98489-901 
Localização Curitiba - PR 
Facebook https://www.facebook.com/tradulandia  
Informações do 
Projeto 

A Tradulândia é uma plataforma de serviços de idiomas: tradução, legendagem, 
interpretação, transcrição de áudio e vídeo, dublagem e revisão textual, 
permitindo que as pessoas usufruam do apoio funcional e dinâmico que a 
ferramenta proporciona. É o primeiro marketplace brasileiro específico do 
segmento, que conecta clientes e profissionais em um único lugar, de todas as 
linguagens, proporcionando praticidade, autonomia e economia de custo e 
tempo. Auxilia as pessoas que precisam de um serviço de idiomas, porém não 
sabem onde encontrar o profissional mais adequado para atender a sua demanda, 
como comparar preços e diferentes especialidades. Apresenta-se também como 
uma solução para os profissionais do setor,sendo uma estratégica vitrine geradora 
de oportunidades, a única exclusiva para o setor no mercado nacional. A 
Tradulândia é pioneira no Brasil por não existir outro sistema digital especialista 
do setor de idiomas. Devido a isso, trata-se de um produto estrategicamente 
diferenciado. 

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

  Vital  
Código InovAtiva 6423 
Empreendedor Eduardo Thadeu Rodrigues 
E-mail eduardorodrigues@produtosvital.com  
Celular (51) 99612-9870 
Localização São Leopoldo - RS 
Facebook https://goo.gl/XX4kqY  
Informações do 
Projeto 

A VITAL é uma startup que produz o ácido lactobiônico - um ácido orgânico que é 
usado como insumo principal de líquidos de conservação de órgãos para 
transplantes, cosméticos de ação anti-idade e soluções de tratamento de beleza 
facial (peeling). Atualmente esse produto tem um  custo muito elevado no 
mercado e poucas opções de fabricantes no mundo. Isso aumenta o custo dos 
líquidos conservantes de órgãos que têm suas despesas custeadas pelo SUS. A 
VITAL desenvolveu um método inovador de produção deste produto químico 
podendo oferecer o produto com a mesma qualidade e preço menor que o 
mercado. Além de baixo custo, a acessibilidade é um diferencial por ser uma 
tecnologia nacional, e acabar com a necessidade de importação do produto.  Além 
do mercado farmacêutico (produtores de liquido conservante) a VITAL pretende 
atender o mercado cosmético, vendendo ácido lactobiônico para produtores de 
cosméticos anti-idade como NATURA, AVON, L'OREAL, como também as 7000 
farmácias de manipulação do país. 

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

  

mailto:contato@tradulandia.com.br
https://www.facebook.com/tradulandia
http://www.tradulandia.com.br/
mailto:eduardorodrigues@produtosvital.com
https://goo.gl/XX4kqY
http://www.produtosvital.com.br/


51 
 
 

  

BANCA 5 
Agronegócios, 

Indústria química, 

Biotecnologia e 

Energia 

 



52 
 

  Aerogerador 
Código InovAtiva 5504 
Empreendedor Emily Yoko Yamamoto Terui 
E-mail emily@tey.com.br  
Celular (15) 99715-9996 
Localização Sorocaba - SP 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

O Aerogerador é um equipamento que gera energia elétrica a partir do vento. A 
Tey possui capacitação técnica para desenvolver aerogeradores de qualquer porte 
e viu na resolução que permite qualquer consumidor de energia elétrica a gerar a 
sua própria energia, uma oportunidade de oferecer equipamentos adequados ao 
potencial eólico brasileiro. Assim, em 2015 iniciou o projeto do modelo de 5kW, 
que está em fase de prototipagem e conseguiu aprovação e apoio da Fapesp para 
outro projeto maior, de  40kW. A micro e minigeração distribuída é hoje fato, em 
franco crescimento, com mais de 5 mil equipamentos conectados à rede das 
concessionárias, sendo que somente pouco mais de 4 dezenas são aerogeradores, 
por carência de equipamentos viáveis no mercado. Desenvolvemos parceiros para 
ter os equipamentos com conteúdo 100% nacional para suprir esta demanda, e 
que vão contribuir para a diversificação da nossa matriz energética e reduzir a 
emissão de gases do efeito estufa. 

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

  Agromap  
Código InovAtiva 4883 
Empreendedor Antonio Carlos Ribeiro Oliveira Junior 
E-mail thomaz@sensix.com.br  
Celular (34) 9990-9977 
Localização Uberlândia - MG 
Facebook http://www.facebook.com/sensixdrones  
Informações do 
Projeto 

A Sensix é uma startup que fornece serviços de levantamento aéreo e 
processamento e análise de dados para agricultura utilizando Veículos Aéreos Não 
Tripulados, também conhecidos como drones. Utilizamos sensores 
multiespectrais para identificar padrões de reflectância nas plantações que 
representam anomalias específicas, e então geramos indicadores precisos que 
contribuem para a tomada de decisão no manejo da lavoura. Dentre os 
indicadores, já conseguimos identificar deficiência nutricional, nematóides, 
ataque de lagartas, ervas daninhas, fungos e falhas no plantio, gerando, em 
conjunto com técnicas de manejo direcionado, uma economia de insumos de até 
30% e aumentando em até 10% a produtividade. O AgroMap é o mais novo 
projeto da empresa, que visa refinar as análises feitas e identificar padrões cada 
vez mais específicos. Esta inteligência será disponibilizada na nuvem para que seja 
acessível de qualquer do mundo a um preço acessível. 

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

mailto:emily@tey.com.br
http://www.tey.com.br/
mailto:thomaz@sensix.com.br
http://www.facebook.com/sensixdrones
http://www.sensix.com.br/
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  Arborea Biotech 
Código InovAtiva 5797 
Empreendedor Márcia Rodrigues De Almeida 
E-mail arboreabiotech@gmail.com  
Celular (51) 98049-1996 
Localização Porto Alegre - RS 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

A Arborea Biotech atua na  pesquisa e desenvolvimento de compostos com potencial 
para indústrias dos setores de alimentos, farmacêutico, cosmético e químico e na 
prestação de serviços de assessoria em biotecnologia de produtos naturais de origem 
vegetal. Limitações como área permitida para o plantio de espécies exóticas, 
oscilações no rendimento dos compostos ativos produzidos pelas plantas, bem como 
dificuldades no cultivo das espécies e extração dos compostos de interesse impedem 
que seja disponibilizada uma maior gama de compostos ativos naturais para a 
indústria ou que o faturamento e crescimento das empresas envolvidas com essa 
produção aumente. Nosso diferencial está na busca por soluções sustentáveis para 
aumentar a produção de compostos vegetais com potencial biotecnológico, 
aprimorando a utilização dos recursos e evitando a exploração das florestas e o 
extrativismo ilegal, fazendo com que nossos clientes também se comprometam com 
o bem estar do meio ambiente. 

Site [Não Informado] 
 

  Bioprocess 
Código InovAtiva 5217 
Empreendedor Rodrigo Padilha Fontes De Barros 
E-mail rodrigo@bioprocess.com.br  
Celular (54) 98144-5955 
Localização Caxias do Sul - RS 
Facebook www.facebook.com/bioprocessos 
Informações do 
Projeto 

Com o aumento do consumo interno no mercado de cosméticos nos últimos oito 
anos, o Brasil passou a importar mais produtos químicos de alto valor agregado 
(defict U$ 31,4 bi), principalmente porque as empresas nacionais estão 
posicionadas para produzir commodities químicas com menor valor agregado. O 
Brasil possui o 4º maior mercado para indústria cosméticas no mundo (U$ 30,4 bi). 
A Bioprocess possui um método inovador para produção de algumas matérias-
primas bioquímicas. Nossos insumos são naturais, sustentáveis e derivados de 
fontes renováveis. O processo foi desenvolvido para ser escalável e os produtos 
obtidos possuem elevado grau de pureza. Desta forma, Bioprocess pode ser 
competitiva globalmente. A primeira substância que vamos oferecer ao mercado é 
o ácido lactobiônico, que tem chamado a atenção de diversos cientistas no mundo 
inteiro pelo seu poder rejuvenescedor e restaurador da pele. Nossa substância já 
possui registro na ANVISA e atende aos requisitos da Farmacopeia Européia. 

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

  

mailto:arboreabiotech@gmail.com
mailto:rodrigo@bioprocess.com.br
http://www.bioprocess.com.br/
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  Blazei Brasil  
Código InovAtiva 5342 
Empreendedor Vagner Lacerda Ribeiro 
E-mail Haroldocbo@gmail.com  
Celular (61) 99272-9566 
Localização Brasília - DF 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

A linha de produtos “Cogumelos e Grãos” combina alimentos nutritivos e funcionais 
formados a partir de cogumelos crescidos em diferentes grãos que resulta em ganhos na 
quantidade e qualidade de proteínas, fibras, vitaminas e minerais que os tornam 
alimentos aliados à saúde humana. Inicialmente será ofertada a combinação do cogumelo 
shimeji com grãos de sorgo e a combinação formada com o cogumelo shiitake com grãos 
de sorgo. Varias combinações podem ser efetuadas com outros cogumelos e grãos e 
permitirá o lançamento de diferentes produtos ao longo do tempo, todas inovadoras. 
Muitas pessoas gostariam de se beneficiar das propriedades nutritivas e funcionais dos 
cogumelos. Entretanto, a complexidade da produção tradicional dos cogumelos eleva os 
custos e sua forma de consumo in natura ou seco limita o uso na culinária que o utiliza 
apenas como iguaria. A tecnologia de produção de cogumelos em grãos permite alta 
produtividade em curto tempo e custos 20 vezes mais barato que na forma de produção 
tradicional e o produto final é apresentado como farinha, que pode ser utilizado de 
diversas formas no cotidiano, misturado na comida, em shakes, vitaminas, biscoitos, 
barras de cereais, massas, bolos, pães etc. São produtos com validade de 1 ano que 
permite um maior tempo de prateleira. As vantagens nutricionais  são inerentes a 
combinação dos cogumelos com os grãos, possuem elevados teores de proteínas, com 
diferentes aminoácidos, em especial o triptofano, contém ômega 3,6 e 9, são ricos em 
fibras que ajudam na digestão e em beta glucana que promove a ativação do sistema 
imunológico, reduz colesterol  e auxilia no controle da pressão arterial. Além disso, não 
contém glúten. 

Site da Empresa: [Não Informado] 
 

  Bodout  
Código InovAtiva 5292 
Empreendedor Luciano Sousa Castelo 
E-mail obodedobem@gmail.com.br  
Celular (48) 99627-9443 
Localização Florianópolis - SC 
Facebook http://www.facebook.com/bodout  
Informações do 
Projeto 

Bodout é um produto inovador que tira o cheiro e a umidade de equipamentos 
esportivos,ou seja, tênis capacetes luvas de boxe, sapatos, sapatilhas entre 
muitos outros.  Bodout  dura mais, pois pode ser regenerado no micro-ondas em 
30 segundos e utilizado até 60 vezes sem precisar substituir, Bodout muda de 
cor de laranja pra verde quando está saturado e volta a sua cor original quando 
regenerado, e não deixa nenhum resíduo, pois não é talco nem spray. Bodout é 
biodegradável, atóxico e sua embalagem é reciclável. É indicado para o  nicho de 
usuários que são vaidosos e se importam com a umidade e o cheiro de suor que 
fica nos equipamentos  após o uso, e usuários de sapatos femininos e 
masculinos, sapatilhas, que se incomodam com a umidade e o cheiro dos 
sapatos e sapatilhas, que causam frieiras, chulé e sensação de pés e mãos 
“molhados”, como uma alternativa mais moderna ao talco e palmilhas que 
combatem o cheiro e a umidade de calcados e equipamentos esportivos. 

Site da Empresa: http://www.bodout.com.br/ 
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  COESO  
Código InovAtiva 6383 
Empreendedor Igor Daudt 
E-mail igor.daudt@braxin.com.br  
Celular (51) 99377-7410 
Localização Porto Alegre - RS 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

NOSSO NEGÓCIO: Desenvolvimento de soluções para uso de recursos renováveis 
NOSSO PROJETO: O CoESo é um equipamento de controle de energia fotovoltaica 
de pequeno porte. No Brasil, há uma demanda crescente por sistemas de geração 
de energia solar, e o mercado já oferece alguns equipamentos para este fim, 
porém os equipamentos são importados, sujeitos a variações cambiais, de baixa 
qualidade ou caros, e funcionamento tecnicamente restrito e isolado. O CoESo 
resolve esses problemas sendo um equipamento de fabricação nacional, com 
inteligência no consumo da energia, registro de histórico de dados e comunicação 
com servidor remoto, para otimizar a geração e uso da energia, aproveitando ao 
máximo os recursos naturais. 

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

  Eng Automação 
Código InovAtiva 5530 
Empreendedor Lucas Aguirre Miranda Da Costa Lima 
E-mail contato@engatecnologia.com  
Celular (67) 99115-7777 
Localização Campo Grande - MS 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

A ENG Soluções Tecnológicas, desenvolve tecnologias próprias e sob demanda, 
com o desenvolvimento de ideias, prova de conceito, prototipagem e 
industrialização de produtos. O SPA é um sistema de pesagem autônoma para 
confinamento, ele é capaz de indicar o melhor ponto de venda para o animal e 
quais não estão obtendo um rendimento aceitável. O sistema trabalha com um 
método de pesagem feita em campo sem a intervenção humana, com isso 
gerando curvas de ganho de peso e indicadores de rendimento do animal e do 
insumo. 

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

mailto:igor.daudt@braxin.com.br
http://www.braxin.com.br/
mailto:contato@engatecnologia.com
http://www.engtecnologia.com/
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  Lúpulo Hidropônico 
Código InovAtiva 6745 
Empreendedor João Pedro Ceni Bedin 
E-mail joaobedin@gmail.com ou hackbarth_ronald@hotmail.com  
Celular (48) 99176-3008 
Localização Florianópolis - SC 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

Nosso negócio é desenvolver a tecnologia para produzir lúpulo em estufa co 
hidroponia, iluminação de fonte fotovoltaica e atmosfera controlada para atender 
a produção nacional de cerveja artesanal. Produzindo localmente um produto que 
é 100% importado. 

Site da Empresa: [Não Informado] 
 

  Monitora  
Código InovAtiva 6341 
Empreendedor Vinicius Vignando 
E-mail vinicius@monitora.agr.br  
Celular (44) 98866-4224 
Localização Maringá - PR 
Facebook https://www.facebook.com/monitora.agro/  
Informações do 
Projeto 

O projeto consiste numa plataforma de monitoramento de lavouras que orienta e 
conduz o levantamento dos dados relacionados ao plantio, pragas, doenças e 
plantas daninhas de modo a gerar informação que subsidie as tomadas de 
decisões de agricultores e profissionais. Tais dados da lavoura serão compilados e 
processados de modo a identificar oportunidades de negócios para as empresas 
agrícolas (canais de distribuição de insumos agrícolas) que vendem produtos e 
serviços aos agricultores, sendo uma ferramenta de identificação de negócios no 
campo. O Monitora auxilia no trabalho de assistência técnica dos profissionais e 
permite ao agricultor gerir todos informações de sua lavoura o que resulta em 
tomadas de decisões mais assertivas e consequente maior produtividade. O 
Monitora permite a integração de tecnologias de monitoramento como drones, 
satélites e armadilhas automáticas e ainda tem como prerrogativa promover uma 
nova experiência de monitoramento por meio do uso de realidade aumenta no 
campo.Portanto, o Monitora promove o diagnóstico da lavoura que identifica 
oportunidades de negócio na agricultura para as empresas do agronegócio e 
promove maior eficiência no controle de pragas, doenças e plantas daninhas aos 
agricultores. 

Site da Empresa: https://www.monitora.agr.br  

mailto:joaobedin@gmail.com
mailto:hackbarth_ronald@hotmail.com
mailto:vinicius@monitora.agr.br
https://www.facebook.com/monitora.agro/
https://www.monitora.agr.br/
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  Monitoramento e Gestão da Medição para Smartgrids 
Código InovAtiva 5422 
Empreendedor Sandro Scholze 
E-mail sandro.scholze@ssegridtech.com  
Celular (41) 99997-1645 
Localização Pinhais - PR 
Facebook https://www.facebook.com/Ssegridtech  
Informações do 
Projeto 

A SSE Gridtech é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de negócios com 
foco na solução de problemas relacionados à perda de receitas por conta de 
roubos e fraudes. Estamos muito próximos das concessionárias de energia 
elétrica, dado o networking criado durante os últimos 20 anos de atuação neste 
mercado, enquanto colaborador de empresa multinacional referência no setor, 
atuando como responsável pelo departamento de P&D.Há 3 anos, iniciamos a 
criação de portfólio próprio de soluções (equipamentos, softwares e aplicativos 
móveis) para atender as demandas mais urgentes evidenciadas neste mercado. 
Iniciamos uma série de pilotos para provar as soluções desenvolvidas e os 
primeiros resultados são bastante promissores. Nesta caminhada, evidenciamos 
potenciais diferenciais com relação a concorrência, em sua grande maioria, 
relacionadas ao custo compatível com o setor e a simplicidade no uso de tudo que 
desenvolvemos. 

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

  Mudas Clonadas de Mamoeiro Hermafrodita 
Código InovAtiva 5280 
Empreendedor Roberto Caracas De Araujo Lima 
E-mail robertocalima@bioclone.com.br  
Celular (85) 99927-0017 
Localização Eusébio - CE 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

A BioClone é uma empresa inovadora, especializada em bioclonagem de plantas, 
para produção comercial de mudas clonadas em larga escala comercial, com a 
grife do selo de qualidade tecnologia Embrapa. A empresa investe fortemente no 
uso de ferramentas biotecnológicas de ponta. A empresa surgiu de um spin off da 
empresa sócia TopPlant, que atua no mercado de produção de mudas 
convencionais há mais de 12 anos e teve também como sócio investidor o 
Criatec.A BioClone oferece ao mercado do agronegócio brasileiro e mundial, 
mudas clonadas de alto valor genético e fitossanitário. Esse tipo de produto é 
escasso, porém fundamental para contribuir para uma agricultura sustentável e 
de alta performance. O novo produto da BioClone (mudas clonadas de mamoeiro 
hermafrodita), além de trazer todos os benefícios e vantagens das mudas 
clonadas, proporciona ao fruticultor eliminação da técnica da sexagem 
diminuindo consideravelmente os custos de produção, aumento produtividade e 
qualidade. 

Site da Empresa: [Não Informado] 

mailto:sandro.scholze@ssegridtech.com
https://www.facebook.com/Ssegridtech
http://www.ssegridtech.com/
mailto:robertocalima@bioclone.com.br
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  Nanoinsumos para Produtos de Alta Performance 
Código InovAtiva 5735 
Empreendedor Maria Beatriz Da Rocha Veleirinho 
E-mail veleirinho@nanoscoping.com.br  
Celular (48) 99682-3738 
Localização Florianópolis - SC 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

A NanoScoping é uma startup que atua no nanoencapsulamento de ativos. 
Atualmente, a empresa está lançando uma linha de nanoinsumos dedicada à 
higiene e embelezamento animal.  Os insumos contem nanocápsulas ativas 
capazes de aderir ao pelo do animal, prolongar o efeito e aumentar a eficácia dos 
ativos. Com um conceito inovador, a linha de insumos pet aumentará a 
competitividade dos produtos dos nossos clientes, i.e. indústrias e farmácias de 
manipulação veterinária.  Esta tecnologia é adaptável a outros mercados 
igualmente promissores como o têxtil, cosmético, alimentar e de embalagens. 

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

  Newatt 
Código InovAtiva 5362 
Empreendedor Matheus Rungue Oliveira 
E-mail matheus.rungue@newatt.com.br  
Celular (31) 99845-7875 
Localização Belo Horizonte - MG 
Facebook http://www.facebook.com/facenewatt/  
Informações do 
Projeto 

A Newatt é um sistema de gestão do consumo de energia elétrica que auxilia seus 
clientes a monitorar e otimizar suas despesas através de uma solução Software as 
a Service (SaaS) focada nas necessidades específicas de supermercados e redes de 
varejo. Para este segmento em específico, a margem de lucro gira em torno de 2% 
do faturamento, enquanto os gastos com energia chegam a 1,7%, ou seja, a 
representatividade deste gasto é muito grande. Além disso este segmento é 
carente de soluções de gestão de energia, uma vez que o grande foco de 
empresas que atuam na área são grandes indústrias. O sistema é composto por 
sensores de energia que medem o consumo de lojas, setores e equipamentos que 
enviam os dados para a nuvem. A Newatt então faz as análises destes dados e 
gera alertas e informações úteis para a tomada de decisões que proporcionem 
economia de energia. 

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

mailto:veleirinho@nanoscoping.com.br
http://www.nanoscoping.com.br/
mailto:matheus.rungue@newatt.com.br
http://www.facebook.com/facenewatt/
http://www.newatt.com.br/
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  Perfumação de Long Lasting com Nanoaromas 
Código InovAtiva 6699 
Empreendedor Amanda Santos 
E-mail amanda@nanomed.com.br  
Celular (16) 98184-6740 
Localização São Carlos - SP 
Facebook https://www.facebook.com/nanomed.ind/  
Informações do 
Projeto 

A Nanomed atualmente comercializa aromas nonoencapsulados para diversas 
aplicações como cosméticos, alimentos, farmacêutico e saneante. Este tipo de 
produto agrega valor na venda principalmente por entregar "long lasting" no 
produto, ou seja, no caso de aromas em roupas como amaciante por exemplo, as 
roupas lavadas com este produto permanecerão perfumadas por mais tempo, 
chegando até semanas com cheiro de recém lavadas. Benefícios como percepção 
de limpeza ou odores agradáveis garante o comportamento do consumidor de 
recompra e fidelização de muitos  produtos. Neste momento, há apenas três 
empresas nacionais que detêm tecnologia e know how similar a Nanomed, 
entretanto, estas empresa trabalham com um portfolio fixo. A Nanomed por sua 
vez faz o beneficiamento de aromas para empresas que já trabalham com um 
produto diferencial com seus clientes, dessa forma, este pode oferecer matéria-
prima com alta tecnologia para seus clientes mantendo a competitividade e 
exclusividade no mercado. 

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

  Pesa Fácil 
Código InovAtiva 6212 
Empreendedor Eduardo Mamede Marquez 
E-mail pesafacil@gmail.com  
Celular (34) 99999-4626 
Localização Uberlândia - MG 
Facebook https://www.facebook.com/pesafacil/  
Informações do 
Projeto 

Nosso negócio é a distribuição e comercialização de uma solução (aplicativo) 
moderna e inteligente para pecuaristas e comerciantes de gado, identificarem e 
controlarem o peso do rebanho de maneira prática, simples, segura e econômica. 
É importantíssimo no mercado de bovinocultura nacional e mundial, que  
produtores rurais conheçam e controlem o peso de seus rebanhos. Pois é ali que 
está boa parte do seu patrimônio e de onde sai seus lucros. Em razão dos altos 
custos de aquisição de balanças bovinas tradicionais, 70% deles não tem acesso a 
elas, e os outros 30% que possuem as balanças, sofrem transtornos regulares com 
sua utilização. Isso se dá, em razão da perda de peso e estresse  animal, que afeta 
diretamente a qualidade da carne,  riscos de acidentes, além de ser um processo 
demorado e trabalhoso.A proposta do Pesa Fácil, é trazer uma solução acessível, 
barata, prática e segura para atender as necessidades desses profissionais e 
aumentar sua produtividade e lucratividade. 

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

mailto:amanda@nanomed.com.br
https://www.facebook.com/nanomed.ind/
http://www.nanomed.com.br/
mailto:pesafacil@gmail.com
https://www.facebook.com/pesafacil/
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  Sistema Olho do Dono 
Código InovAtiva 6380 
Empreendedor Pedro Henrique Mannato Coutinho 
E-mail contato@projetasistemas.com.br  
Celular (27) 99942-3214 
Localização Vitória - ES 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

O sistema “Olho do Dono” consiste na utilização de software em conjunto com 
câmera 3D para estimar o peso do boi com frequência. Atualmente, o peso do 
gado, um dos principais indicadores da pecuária, é obtido normalmente uma vez 
por ano e por amostragem. Isso porque a atividade de pesar um boi, apesar de 
parecer simples, é complexa. O boi tem que andar longas distâncias até o curral, 
fica um longo período sem se alimentar e beber água, perde peso, pode se 
machucar no trajeto e curral,  e o estresse causado por todo esse processo 
adicionado a imobilização dentro da balança, podem atrasar em alguns dias a 
recuperação de peso. Sem contar a quantidade de recursos humanos necessários. 

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

  Soluz Energia 
Código InovAtiva 5779 
Empreendedor Henrique Hipólito 
E-mail henrique.hipolito@soluzenergia.com  
Celular (48) 99671-1293 
Localização Florianópolis - SC 
Facebook https://www.facebook.com/soluzenergia/?fref=ts  
Informações do 
Projeto 

A Soluz Energia ajuda consumidores de eletricidade e de água quente a gerar a 
sua própria energia a partir do sol de forma mais econômica, eficiente e 
inteligente. Nós desenvolvemos uma tecnologia que transforma qualquer painel 
solar fotovoltaico em um painel solar híbrido, capaz de gerar energia elétrica de 
forma mais eficiente e aquecer água para o consumo ao mesmo tempo. Nós 
somos melhores que as soluções separadas porque nós reduzimos o investimento 
inicial da instalação, reduzimos o tempo de pay-back e economizamos espaço no 
telhado.Atualmente existem apenas tecnologias separadas para aquecer água 
(coletores solares) e gerar eletricidade (painéis fotovoltaicos), isso resulta em 
altos custos de projeto, logística e instalação e, na maioria das vezes, falta espaço 
nos telhados para os dois sistemas. Além disso, os painéis fotovoltaicos não são 
otimizados para países quentes como o Brasil. Em operação, esses painéis podem 
chegar a 80ºC e isso prejudica significativamente a sua eficiência de geração de 
energia elétrica. A Soluz Energia desenvolveu uma tecnologia que se acopla ao 
verso de qualquer painel fotovoltaico onde, através de uma circulação de água, os 
paneis são refrigerados, aumentando a sua eficiência, e a água é aquecida para o 
consumo. Com isso, tem-se um sistema 2 em 1, gerando mais eletricidade e 
aquecendo a água no mesmo painel. 

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

mailto:contato@projetasistemas.com.br
http://www.projetasistemas.com.br/
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  Sugarzyme 
Código InovAtiva 5508 
Empreendedor Rosa Maria Teixeira Tage Biaggio 
E-mail rosabiaggio@sugarzyme.com  
Celular (12) 99766-8725 
Localização São José dos Campos - SP 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

A SUGARZYME é uma empresa inovadora de biotecnologia, cujo foco é viabilizar 
economicamente a produção de produtos sustentáveis para a indústria cosmética 
e farmacêutica, através de processos limpos e biotecnológicos, com a utilização, 
principalmente, de resíduos agroindustriais (biomassa), visando agregar valor a 
toda cadeia produtiva e contribuindo para a diminuição do impacto ambiental. A 
empresa foi fundada após subsídio do projeto PIPE (Pesquisa Inovativa em 
Pequenas Empresas) da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo). Um dos desenvolvimentos é a Tintura Capilar Natural  para coloração 
capilar permanente, utilizando uma tecnologia inédita no mercado, que não 
danifica o fio capilar como as colorações tradicionais, deixando os cabelos macios, 
hidratados e com brilho. Por ser uma tecnologia inédita, diferente da metodologia 
tradicional de coloração permanente utilizada por TODAS as empresas 
concorrentes, apresenta uma grande vantagem competitiva. Segundo dados da 
ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiêne Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos) o consumo de Coloração no Brasil é de R$ 5,1 bilhões, podendo 
chegar a mais de R$ 7,2 bilhões em 2017. Na categoria cabelos, a 
Tintura/Coloração representa 26,9 %. 

Site da Empresa: [Não Informado] 
 

  Sumá 
Código InovAtiva 6400 
Empreendedor Alexandre De Avila Leripio 
E-mail alexandre.leripio@gmail.com  
Celular (47) 99638-3332 
Localização Balneário Camboriú - SC 
Facebook https://www.facebook.com/sumapptecnologia/  
Informações do 
Projeto 

Plataforma de comercialização justa da agricultura familiar, o Sumá, inspirado na 
Deusa Tupi Guarani da Agricultura, promove a ruptura de um modelo de negócios 
milenar, onde a tecnologia une diretamente produtores familiares aos 
compradores de alimentos. O objetivo do Sumá é a desintermediação dessa 
cadeia. Por meio da nossa experiência em agricultura familiar, utilizamos a 
tecnologia para qualificar os agricultores em gestão da produção, gestão da 
propriedade e comercialização. Os compradores passam a ter acesso as 
informações da sazonalidade e da colheita, auxiliando a elaboração dos cardápios 
e dos pedidos. As compras são efetuadas diretamente pela plataforma e nós 
entregamos os lotes por meio de parcerias com empresas de transporte 
aprovadas nos critérios de comércio justo. 

Site da Empresa: https://www.linkedin.com/company/sumá  

mailto:rosabiaggio@sugarzyme.com
mailto:alexandre.leripio@gmail.com
https://www.facebook.com/sumapptecnologia/
https://www.linkedin.com/company/sumá
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  Vasos Autoirrigáveis Raiz 
Código InovAtiva 5180 
Empreendedor Joao Carlos Machry 
E-mail joao@vasosraiz.com.br  
Celular (51) 99733-7315 
Localização Novo Hamburgo - RS 
Facebook https://www.facebook.com/vasosraiz/?fref=ts  
Informações do 
Projeto 

a empresa Vasos Autoirrigáveis Raiz, trabalha com o desenvolvimento e produção 
de vasos para plantas com um sistema de autoirrigação este sistema se da pelo 
principio de capilaridade, sendo um projeto pioneiro no Brasil e constituindo 
patente requerida para o mesmo. o dia-dia cada vez mais corrido e pessoas 
morando em grandes centros sem muito espaço físico, tem sido um limitador para 
que as pessoas possuam uma planta ou mesmo um tempero fresco em sua casa, 
com este objetivo foi desenvolvido este sistema para facilitar o cuidado de 
plantas, possibilitando  ter seus temperos e chás frescos em sua residência. O 
sistema de irrigação interno, composto por cordões, que funcionam como uma 
espécie de raiz artificial, o reservatório de água é acoplado na parte debaixo do 
vaso, garantindo umidade para a terra por vários dias, sem a necessidade de 
regar. O reservatório do vaso é fechado e possui um tela no local destinado à 
reposição de água, possuindo uma tampa afim de evitar a dengue. 

Site da Empresa: http://www.vasosraiz.com.br/    
http://www.lojaraiz.com.br/  

mailto:joao@vasosraiz.com.br
https://www.facebook.com/vasosraiz/?fref=ts
http://www.vasosraiz.com.br/
http://www.lojaraiz.com.br/
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  Api de Cargas  
Código InovAtiva 5078 
Empreendedor Amanda Hurtado Gobett 
E-mail Amanda@sapphireoffice.com.br  
Celular (11) 99949-1091 
Localização Barueri - SP 
Facebook https://www.facebook.com/buscacargas  
Informações do 
Projeto 

Nosso negócio consiste em uma plataforma online chamada BuscaCargas, que é 
um site e um aplicativo para celular que conecta o transportador à carga, onde 
atende Pessoa Física e Jurídica, desde motos até caminhões. Embarcadores 
cadastram suas cargas e transportadores enviam propostas, negociam os valores, 
data de retirada e de entrega e fecham o frete com os transportadores que 
atendem às suas necessidades. Transportadores enviam os protocolos de retirada 
e entrega da carga através do aplicativo e os Embarcadores podem acompanhar a 
rota do transporte. A plataforma disponibiliza para embarcadores uma versão 
Premium, onde os mesmos podem filtrar os transportadores por Gerenciamento 
de Risco, Ranking de Avaliação, Favoritos, PF, PJ, e por Análise de Risco (Medalha-
BuscaCargas), que é um serviço voltado para os transportadores em que os 
mesmos adquirem uma análise de sua situação cadastral e de seu veículo e 
passando pelos requisitos necessários que estabelecemos, o BuscaCargas atribui 
uma medalha que o qualifica dos demais transportadores e será visualizada pelos 
embarcadores Premium. 

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

  Astroscience 
Código InovAtiva 6693 
Empreendedor Mateus Cury Molinar 
E-mail mateus.molinar@astroscience3d.com  
Celular (34) 99915-0047 
Localização Uberaba - MG 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

Somos uma startup que atua no desenvolvimento de tecnologias inovadoras no 
campo da manufatura aditiva. Atualmente temos um protótipo desenvolvido 
(Odyssey 3D) que utiliza a tecnologia SLA (Estereolitografia), onde a impressão é 
provida por um sistema óptico laser/led que permite a fotopolimerização da 
resina com raios UV de alta intensidade. A empresa pretende lançar seu primeiro 
produto, uma impressora 3D Desktop utilizando a tecnologia SLA, que seja de fácil 
uso pelos consumidores. O principal problema que resolvemos é a possibilidade 
de fazer manufatura de protótipos e peças de alta qualidade de forma mais rápida 
e com menores custos e desperdícios se comparado aos métodos tradicionais de 
manufatura subtrativa, artesanato e uso de molde de silicone. 

Site da Empresa: [Não Informado] 

mailto:Amanda@sapphireoffice.com.br
https://www.facebook.com/buscacargas
https://www.buscacargas.com.br/
mailto:mateus.molinar@astroscience3d.com
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  Bluelux 
Código InovAtiva 5405 
Empreendedor Wellington Soares Júnior 
E-mail wjuniorgm@gmail.com  
Celular (31) 98838-9398 
Localização Belo Horizonte - MG 
Facebook https://www.facebook.com/blueluxstartup/  
Informações do 
Projeto 

Conectar lâmpadas e luminárias à Internet aumenta a eficiência energética, 
acessibilidade e segurança para edifícios.  Bluelux é uma plataforma de IoT para 
adicionar conectividade sem fios a lâmpadas, lustres ou luminárias com rapidez e 
baixo custo. Fornecemos o módulo de conectividade, aplicativos e serviços em 
nuvem.A tecnologia permite automatizar elementos de iluminação sem a 
necessidade de outros equipamentos, com patente requerida no Brasil. A 
monetização é oriunda da venda do módulo de hardware e do licenciamento de 
uso da plataforma de gestão da iluminação. Nosso MVP, aplicativos para Android, 
iPhone e plataforma de gestão da iluminação em nuvem, está embutido em 
produtos Bluelux de automação da iluminação já no mercado. 

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

  Buscar peças 
Código InovAtiva 4739 
Empreendedor Petros Barreto Da Silva 
E-mail petrosbarreto01@gmail.com  
Celular (81) 99770-0690 
Localização Recife - PE 
Facebook https://www.facebook.com/buscarpeca/?fref=ts  
Informações do 
Projeto 

O Buscar Peças é uma plataforma de busca de peças automotivas, Atualmente as 
auto peças e oficinas utilizam de meios telefônicos e pessoais para realizarem a 
busca ocasionando um forte custo telefônico e tempo dos funcionários, 
interligamos via site e aplicativos específicos ambos usuários desde o dono do 
automóvel ate as oficinas e auto peças onde ambos podem resolver os seus 
problemas da melhor forma possível, obtendo assim melhores condições de preço 
no menor tempo, perante os concorrentes visualizamos que não vendemos peças 
e sim oportunidades de negócios e como estamos dentro das oficinas obtemos as 
buscas de forma organizada diferente dos concorrentes que utilizam apenas dos 
usuários que procuram a internet para encontrar peças sendo assim o buscar 
peças a plataforma que integra o setor e disponibiliza para o mercado 
automaticamente o que os automóveis necessitam com menor tempo e 
custo.Nosso algoritimo juntamente com o big data consegue determinar hoje 
indices de por exemplo qual carro mais quebra e mais tem peças solicitadas no 
mercado proporcionando para o mercado possibilidades infinitas desde qual 
melhor carro comprar em qual estado e quais peças montar estoque pois terá 
maior numero de vendas.conheça melhor o buscar peças pois aqui tem 
oportunidade de negocio. www.buscarpecas.com.br 

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

mailto:wjuniorgm@gmail.com
https://www.facebook.com/blueluxstartup/
http://www.bluelux.com.br/
mailto:petrosbarreto01@gmail.com
https://www.facebook.com/buscarpeca/?fref=ts
https://www.buscarpecas.com.br/
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  Correias Curvaflex 
Código InovAtiva 5493 
Empreendedor André Ricardo Sales Santana 
E-mail ar.salessantana@gmail.com  
Celular (31) 99278-8387 
Localização Belo Horizonte - MG 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

A Correia CurvaFlex foi criada com o intuito de resolver um dos grandes gargalos 
das correias transportadoras existentes: a incapacidade de fazer curvas fechadas. 
Desenvolvemos uma correia transportadora para transporte de granéis (minérios, 
agregados, grãos, etc.) que pela capacidade de fazer curvas, flexibiliza o design, 
aumenta a produtividade, e reduz os custos operacionais.  Um grande diferencial 
da Correia CurvaFlex é que um único equipamento pode substituir dois ou mais 
equipamentos convencionais.A tecnologia desenvolvida tem um excelente 
potencial de trazer grandes benefícios para diversos  segmentos da economia 
(Agroindústria; Mineração e Agregados; Terminais Portuários; Cimenteiras) 

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

  Fleximetal Brasil 
Código InovAtiva 6768 
Empreendedor Robson Barreto 
E-mail fleximetalbrasil@gmail.com  
Celular (27) 999881193 
Localização Vila Velha - ES 
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100010224162627  
Informações do 
Projeto 

FLIPPOSTE: BRAÇO ARTICULADO DE ILUMINAÇÃO E MONITORAMENTO URBANO, 
SIMPLES, RÁPIDO E SEGURO. O Flipposte é um "dispositivo" (peça) para ser 
instalado entre o poste e o braço de iluminação e monitoramento urbano atuais. 
Esse "dispositivo" cria uma flexibilidade ao braço da iluminação (IP), com isso, o 
braço (IP) dobra literalmente, girando de forma angular até uma altura que facilite 
a substituição do componente danificado, sem a necessidade de caminhão sky 
(munck); com total segurança para os operadores, com praticidade, rapidez e 
eficiência, e o melhor, com redução de custos, pois, agora, o trabalho é executado 
por uma equipe leve. Criamos também o braço de iluminação já adaptado com o 
sistema articulado. 

Site da Empresa: [Não Informado] 

mailto:ar.salessantana@gmail.com
http://www.projetoflexbelt.com/
mailto:fleximetalbrasil@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010224162627
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  Inside Places  
Código InovAtiva 5464 
Empreendedor Willian Machado 
E-mail comercial@insideplaces.com.br  
Celular (43) 98404-3954 
Localização Londrina - PR 
Facebook https://facebook.com/insideplaces  
Informações do 
Projeto 

A Inside Places desenvolve soluções em tour virtual com imersão em realidade 
virtual para arquitetos, construtoras, empresas de acabamento e revestimento, e 
qualquer nicho de mercado que possamos criar o ambiente todo em 3D. 
Utilizando técnicas de foto realismo em 360 graus e aliando a criação de aplicativo 
visualizador de ambientes para óculos de realidade virtual, entregamos uma 
experiência imersiva para o showroom do cliente. Essa experiência, reduz os 
custos com apresentação de projetos (apartamentos decorados) e permite ao 
cliente mobilidade na apresentação de seus projetos, permitindo que o cliente 
final possa conhecer o ambiente antes de estar pronto em um showroom em um 
shopping ou em qualquer ponto de venda. Por trabalharmos com tecnologia 
remota, entregamos o projeto que agrega valor ao negócio do cliente a um custo 
final muito baixo. 

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

  Lazy Parking 
Código InovAtiva 5837 
Empreendedor Leandro Mane Gomes 
E-mail leandro.gomes@lazyparking.com.br 

Celular (51)98144-3519 
Localização Campo Bom - RS 
Facebook [Não Informado] 
Informações do 
Projeto 

A startup Lazy Parking trabalha com gestão de estacionamentos usando IOT 
(Internet of Things). Existe uma grande dificuldade em encontrar vagas de 
estacionamento em vias urbanas (chamadas de Zona Azul) ou em 
estacionamentos privados, o que nos faz ficar circulando em busca de uma vaga. 
O Lazy Parking resolve esse problema usando IOT (Internet of Things), nós 
produzimos sensores que são instalados nas vagas, e que enviam a situação da 
vaga (ocupada ou livre) para nosso servidor na nuvem, onde as informações são 
consultadas através de nosso aplicativo mobile, com isso,  conseguimos avisar aos 
usuários do aplicativo mobile (guiando o usuário através do GPS), onde existe uma 
vaga mais próxima do seu local de destino, tudo isso em tempo real, assim 
contribuímos com um melhor fluxo no trânsito, reduzimos o consumo de 
combustível, reduzimos o tempo pela procura de uma vaga. 

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

mailto:comercial@insideplaces.com.br
https://facebook.com/insideplaces
http://www.insideplaces.com.br/
mailto:leandro.gomes@lazyparking.com.br
http://www.lazyparking.com.br/
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  Meu Carro 
Código InovAtiva 4753 
Empreendedor Felipe Kleinübing 
E-mail felipe@appmeucarro.com  
Celular (48) 99989-5767 
Localização Florianópolis - SC 
Facebook http://www.facebook.com/aplicativomeucarro  
Informações do 
Projeto 

Meu carro é uma solução B2B baseada na nuvem para concessionárias 
aumentarem o Índice de Retenção e Satisfação de clientes.Fazemos isso 
conectando concessionários à seus clientes através de um aplicativo mobile no 
qual usuários fazem a gestão total de seus carros - agendam revisões, agendam 
troca de óleo, pedem orçamentos de martelinho, pedem serviço de lavagem e 
abastecimento onde estiverem e ainda controlam documentos e impostos 
importantes, tudo de forma gratuita e em menos de 1 minuto.Nosso diferenciais: 
somos a única solução do mercado brasileiro integrada aos sistemas de gestão das 
concessionárias e também somos os únicos a recolher informações do carro de 
forma automática sem utilizar OBD.Nossos valores: reduzimos custo, 
aumentamos receita e descomplicamos. 

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

  Mwtracker 
Código InovAtiva 5716 
Empreendedor Osvaldo Aranha Maia Filho 
E-mail osvaldo@mwtracker.com.br  
Celular (47) 99605-5496 
Localização Joinville - SC 
Facebook https://www.facebook.com/mwtrackermonitoramento  
Informações do 
Projeto 

Minhas Entregas Online - Sistema de gestão e monitoramento de entregas com 
tecnologia móvel e web. É dividido entre um aplicativo e um painel web de 
gerenciamento. O gestor envia os pedidos para os smartphones dos entregadores 
e a medida que estes forem executando as tarefas como entregas efetuadas com 
a assinatura eletrônica do recebedor e entregas rejeitadas com o registro de foto, 
as informações retornarão em tempo real ao gestor.Com isso a empresa obterá 
ganhos em diferentes aspectos como:1 - Otimização de Tempo e Redução de 
Custo - Através do acompanhamento online e em mapas do roteiro do 
entregador, o gestor confere e pode orienta-lo a fazer a melhor rota.2 - Melhorar 
o Desempenho e a Eficiência - Com menos tempo gasto em roteiros corretos, a 
entrega chegará ao cliente com antecedência, tendo como resultante um trabalho 
ágil e eficiente deixando os clientes satisfeitos e liberando o veículo e o 
entregador para uma próxima jornada.O sistema MWTracker possui integrações 
com o ERP Totvs Datasul, Winthor Totvs e Top System e parceria com a Startup  
Meus Pedidos. 

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

mailto:felipe@appmeucarro.com
http://www.facebook.com/aplicativomeucarro
http://www.appmeucarro.com/
mailto:osvaldo@mwtracker.com.br
https://www.facebook.com/mwtrackermonitoramento
http://www.mwtracker.com.br/


69 
 

  Pathfind 
Código InovAtiva 6439 
Empreendedor Francisco César Lopes Júnior 
E-mail cesar@pathfind.com.br  
Celular (85) 98802-8530 
Localização Fortaleza - CE 
Facebook https://www.facebook.com/pathfindsolucoes/  
Informações do 
Projeto 

Os dois atuais produtos da empresa agregam valor às operações de logística de 
entrega e venda externa respectivamente. Um faz a otimização diária do uso da 
frota existente para atendimento aos pedidos dos clientes (ROTEIRIZADOR). O 
outro produto gera como resultado final uma agenda mensal de planejamento de 
visitas ideal para os vendedores externos aumentarem a produtividade e o 
faturamento da empresa (PLANNER DE VENDAS). Esses processos são feitos de 
forma automatizada, tendo como base aplicações (softwares) em nuvem (web), 
compartilhando mapas cartográficos, tornando de fácil acesso aos clientes todo o 
poder que uma ferramenta de otimização (de venda e de entregas/coletas) agrega 
para o negócio. Ambas as soluções possuem a melhor relação custo x benefício do 
mercado. Estamos em fase de desenvolvimento de um novo produto que é um 
roteirizador de baixíssimo custo para microempresas (ROTEIRIZAÇÃO.COM.BR) 

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

  Rainmap  
Código InovAtiva 5795 
Empreendedor Matheus Soares Geraldi 
E-mail contato@rainmap.com.br  
Celular (48) 99975-0494 
Localização Florianópolis - SC 
Facebook https://www.facebook.com/rainmap/  
Informações do 
Projeto 

O RainMap é uma plataforma online nas versões FREE e PRO que simula a 
implantação de sistemas de aproveitamento da água de chuva em edificações e 
informa a  sua viabilidade. Auxilia na implantação desse sistema de forma fácil e 
didática, ao alcance de qualquer usuário. Hoje, apenas plataformas complexas 
para profissionais da engenharia estão disponíveis, tornando a economia com a 
água de chuva uma informação limitada e onerosa. O simulador FREE desmistifica 
essa primeira análise para o usuário em geral, enquanto o PRO, voltado para 
profissionais da área, facilita as análises de projeto, de forma ágil, normatizada, 
intuitiva e inteligente. O RainMap inova ao aproximar essas tecnologias de 
aproveitamento à população, servindo também como um disseminador do pensar 
sustentável. Traz benefícios no âmbito social, ambiental e econômico e estimula a 
economia de água potável. A ferramenta visa a atingir mercados ainda não 
explorados, alavancando potenciais clientes e aproximando-os de fornecedores. 

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

mailto:cesar@pathfind.com.br
https://www.facebook.com/pathfindsolucoes/
http://www.pathfind.com.br/
mailto:contato@rainmap.com.br
https://www.facebook.com/rainmap/
http://www.rainmap.com.br/
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  S2M  
Código InovAtiva 4959 
Empreendedor Fernando Berteli 
E-mail fernandohb10@hotmail.com  
Celular (31) 99198-6423 
Localização Itabira - MG 
Facebook https://www.facebook.com/DuctorAGT/?fref=ts  
Informações do 
Projeto 

A Ductor AGT transforma indústrias pouco rentáveis em indústrias eficientes e 
sustentáveis, por meio de redes industriais customizadas e sistemas IIoT 
integrados. Automação industrial à serviço da sustentabilidade. É uma spin-off da 
Consustec, empresa de Itabira/MG - Engenharia Ambiental, Produção e Elétrica. 
Estamos solucionando os problemas de ineficiência sistemática das indústrias de 
transformação de qualquer porte e setor, no que tange gestão da eficiência 
energética e manutenção preventiva do maquinário. Altos custos com 
manutenção, ausência de um plano de manutenção eficaz, alta margem de 
energia desperdiçada. Nossa primeira solução, o S2M é um SaaS de automação de 
eficiência energética e da manutenção, integrado a uma rede sensorial de 
hardwares plug'n play, sem fio. A rede analisa e controla dados do consumo 
energético e água (M2M), além de fornecer base para usufruto da manutenção 
preditiva por meio do sistema supervisório, dashboards de controle e CLP ́s 
virtuais que corrigem automaticamente a eficiência energética do maquinário. 
Através de seus robustos algorítimos, provemos um Business Inteligence eficaz, 
capaz de prever defeitos, erros, custos, produtividade e paradas não 
programadas. 

Site da Empresa: http://consustecengenharia.com.br/ductor/  
 

 
Sii Smart Buildings 

Código InovAtiva 4999 
Empreendedor Felipe Almeida 
E-mail gasparo@siitec.com  
Celular (31) 98401-1510 
Localização Belo Horizonte - MG 
Facebook https://www.facebook.com/Sii-technology-607896195976334/?ref=ts&fref=ts  
Informações do 
Projeto 

Solução integrada (serviço na nuvem e hardware) de gestão e controle  para 
edificações corporativas, publicas, faculdades e hospitality, que possibilita a 
sustentabilidade, automação e gestão e interface via Smart-PhoneA solução tem 
como objetivo reduzir o custo operacional das edificações diminuindo a utilização 
de energia, melhorando a eficiência na utilização dos espaços e dos serviços 
internos.A startup é uma Spin-Off da GDS automação, empresa de 10 anos de 
experiência, em soluções e serviços para o mercado corporativo e 
residencial.Diferente de todos os produtos dos nosso concorrentes, podemos 
levar o estado da arte na área de tecnologia em edificações inclusive à edificações 
prontas.Sii Room Manager: Hardware instalado no ambiente permitindo o 
controle de iluminação, ar condicionado, projetores, além de contar com 
sensoriamento de iluminação, presença, temperatura e localização de pessoas, 
através do bluetooth. Pode ser instalado em edificações prontas. 

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

mailto:fernandohb10@hotmail.com
https://www.facebook.com/DuctorAGT/?fref=ts
http://consustecengenharia.com.br/ductor/
mailto:gasparo@siitec.com
https://www.facebook.com/Sii-technology-607896195976334/?ref=ts&fref=ts
http://www.siitec.com/
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  Sinc e Topc 
Código InovAtiva 6820 
Empreendedor Henrique Seabra 
E-mail ihenrike@hotmail.com  
Celular (31) 99156-4384 
Localização Belo Horizonte - MG 
Facebook https://www.facebook.com/seabrasoluces/  
Informações do 
Projeto 

O negócio tem como foco desenvolver softwares específicos para otimização de 
projetos de engenharia. Atualmente, dois plug-ins (sinC e topC) são 
comercializados para projetistas que trabalham com a plataforma AutoCad. 
Utilizando os softwares da SEABRA, aumenta-se a produção, reduzindo o tempo 
dedicado a tarefas básicas e repetitivas. Consequentemente, há também a 
redução de erros, retrabalho e custos para os clientes. Com o sinC e o topC, as 
empresas podem aumentar a sua margem de lucro sobre cada projeto.O principal 
diferencial da empresa é o processo de “co-criação”, no qual os clientes enviam 
sugestões e, periodicamente são lançadas atualizações atendendo as solicitações 
feitas. O cliente imagina e nós programamos! 

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

  Siote 
Código InovAtiva 5364 
Empreendedor Thiago Do Amaral Farina 
E-mail thiago.f@siote.com.br  
Celular (16) 99218-8822 
Localização Ribeirão Preto - SP 
Facebook https://www.facebook.com/empresasiote/  
Informações do 
Projeto 

Proposta de Valor:  Somos a plataforma que poupa tempo e dinheiro de quem 
está construindo e aumenta as vendas das lojas de materiais de 
construçãoDescrição: A A Siote é um site nacional de orçamentos de materiais de 
construção e acabamento, que tem o intuito de gerar mais vendas às lojas 
associadas, ao auxiliar consumidores a encontrarem exatamente os produtos que 
precisam, nas condições que precisam (quantidade, entrega, condições de 
pagamento, entre outros).Para o consumidor, o processo é muito mais prático e 
simples do que o método tradicional de orçar produtos. Para a loja de materiais 
de construção e acabamento, a grande vantagem é aparecer exatamente pelos 
produtos que vende, conseguindo mostrar o seu principal diferencial, seja ele qual 
for.Com a concretização da compra, o consumidor pode ainda receber uma 
porcentagem do valor da venda de volta (cashback) a ser aplicado em outras lojas 
da Siote, facilitando ainda mais o processo de construir. 

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

mailto:ihenrike@hotmail.com
https://www.facebook.com/seabrasoluces/
http://www.seabrasolucoes.com.br/
mailto:thiago.f@siote.com.br
https://www.facebook.com/empresasiote/
http://www.siote.com.br/
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  Sol 
Código InovAtiva 6162 
Empreendedor Frederico Campos Viana 
E-mail frederico.viana@refugioea.com  
Celular (31) 99442-1113 
Localização Belo Horizonte - MG 
Facebook https://www.facebook.com/refugioengenhariaambiental/  
Informações do 
Projeto 

O Sol é uma plataforma online de gestão ambiental, na qual os nossos clientes 
podem centralizar e contar com diversas ferramentas para a realização da gestão 
ambiental da rotina do dia a dia.Cerca de 70% das indústrias que pesquisamos 
utilizam o excel, para criação de planilhas e controles de gestão ambiental, porém 
segundo o nosso levantamento, 90% gostariam de ter uma ferramenta ou um 
sistema específico de gestão ambiental. Ainda segundo o nosso estudo, 
atualmente o mercado oferece ótimas alternativas para a gestão de requisitos 
legais, com sistemas que fornecem bases de dados de legislação, formulários de 
enquadramento e etc. Porém nenhum deles é voltado especificamente para o dia 
a dia, para a rotina de gestão ambiental.Pensando nisso, criamos o SOL! Uma 
plataforma online de gestão ambiental, na qual você consegue gerenciar seus 
documentos, analisar dados de monitoramento, gerenciar suas licenças e 
condicionantes, canais de comunicação com a nossa equipe de especialistas. 

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

  Superfrota  
Código InovAtiva 5823 
Empreendedor Felipe Zurita Quadros 
E-mail aline.avila@nexxus.net.br  
Celular (48) 99126-9587 
Localização Florianópolis - SC 
Facebook https://youtu.be/wH36Wox4xSA  
Informações do 
Projeto 

A tecnologia existente na plataforma Autorend Superfrota são baseadas em 
tecnologias específicas na área de BigData voltadas para a área de gestão de 
informações veiculares e de trânsito, como um sincronismo com os órgãos de 
trânsito do país, até então inédito no país. Tem como objetivo a compilação de 
informações trânsito de grandes frotas de veículos em um único painel de 
controle, permitindo o gerenciamento de todas as informações vinculadas de sua 
frota, e de seus condutores, tornando possível o controle eletrônico e 
automatizado de débitos, infrações de trânsito, recursos, dentre outros, bem 
como o total cumprimento das obrigações legais exigidas pelos órgãos de trânsito 
de todo o país simplificando e padronizando o fluxo destas informações para cada 
empresa, permitindo inclusive que  os principais players do mercado possam 
integrá-la facilmente com seus sistemas de gestão de frota em uso atualmente. 

Site da Empresa: http://autotrend.com.br/  
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  Teupedido 
Código InovAtiva 6641 
Empreendedor Everton Reis Gonçalves 
E-mail everton.reis@moveideias.com.br  
Celular (51) 99352-6847 
Localização Porto Alegre - RS 
Facebook https://www.facebook.com/MoveideiasMI  
Informações do 
Projeto 

Moveideias é uma startup de tecnologia que atua no segmento logístico.Nosso 
negócio é simplificar a comunicação e integração, no relacionamento de negócios 
entre fornecedores e clientes, utilizando a tecnologia da informação como 
meio.Nosso objetivo é: Agregar valor ao processo logístico das organizações, 
ofertando  visibilidade e acompanhamento proativo das etapas do ciclo do 
pedido, contribuindo na melhora da experiência de compra aos clientes;O projeto 
do teuPedido, que entramos no programa Inovativa, é um produto criado visando 
atender uma lacuna no processo de informação logística, o qual impacta nas 
organizações ruídos operacionais, desinformação, elevação de custos e 
desconforto no relacionamento com os clientes.O teuPedido ajuda a integrar os 
sistemas internos especialistas da empresa e se integra com os sistemas de 
parceiros logísticos de transporte obtendo informações para o acompanhamento 
de todas as etapas do processo de atendimento do pedido até a entrega final.Um 
benefício claro de retorno do investimento esta associado ao serviço de 
atendimento ao cliente (SAC), pois retirar do SAC consultas de clientes em busca 
de status do pedido deixando o canal para assuntos mais relevantes.O teuPedido 
oferta ao cliente a possibilidade de acompanhar o rastreio do pedido de forma 
proativa por e-mail, sms e APP  mobile, BOT Messenger e por um portal web. 

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

  Ucar 
Código InovAtiva 6345 
Empreendedor Ana Paula Olentino 
E-mail apolentino@gmail.com  
Celular (17) 98100-1189 
Localização São José do Rio Preto - SP 
Facebook https://www.facebook.com/ucarappbr  
Informações do 
Projeto 

Uma rede de mecânicos e guinchos conectados em tempo real para socorrer seu 
automóvel sempre que você precisar. "O Easy Taxi dos mecânicos e guinchos" 

Site da Empresa: https://www.ucarapp.com  
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  Ubivis 
Código InovAtiva 6282 
Empreendedor Paulo Henrique Garcia De Souza 
E-mail paulo.souza@ubivis.io  
Celular (41) 99799-3333 
Localização Curitiba - PR 
Facebook https://www.facebook.com/ubivis.iot/  
Informações do 
Projeto 

A Ubivis oferece um sistema fim-a-fim que compreende a coleta e monitoramento 
de dados de produção via IIoT (Internet das Coisas Industrial) em conjunto com 
um sistema físico cibernético (CPS - Cyber Physical Systems) que realiza a 
integração e interação dos dados coletados das máquinas para sistemas 
computacionais que armazenam e processam os mesmos com o uso de 
inteligência artificial, e disponibiliza os parâmetros otimizados em tempo real para 
o aumento de eficiência do processo fabril. Este sistema é aderente ao modelo de 
Indústria 4.0 ou Manufatura Avançada. A Ubivis disponibiliza um Console Web 
para a área de produção e/ou administração com o objetivo de coletar "dados 
primários". Com estes dados realiza-se o acompanhamento exato das unidades e 
serem produzidas, por quais máquinas, e em quais linhas de produção. Para 
coletar os dados de cada processo fabril diretamente das máquinas, utiliza-se 
como ferramenta o IIoT. A Ubivis é uma empresa de software, e com a finalidade 
de oferecer o valor de um sistema fim-a-fim, desenvolve "drivers", instalados em 
hardware comercial, para coleta de dados de máquinas via CLPs (Controladores 
Lógicos Programáveis) ou quando não disponíveis neste dispositivo, a Ubivis 
desenvolve "drivers" para integração em sensores comerciais para coleta destes 
dados de diferentes maquinários, independente do fabricante, e requeridos para 
a análise da performance do sistema. Cabe destacar que estes dispositivos tem 
seus "drivers" atualizados remotamente utilizando de tecnologia "over-the-air" e 
dispensando a necessidade de locomoção até a localidade instalada. Os dados 
coletados de todo o processo de manufatura é armazenado em uma solução de 
banco de dados Big Data e com o uso de softwares de Inteligência Artificial 
realiza-se o Aprendizado de Máquinas, ambos utilizando computação em nuvem, 
e disponibilizam os dados de otimização do processo fabril. A apresentação dos 
resultados comprobatórios da otimização industrial é exposta através de um 
infográfico de "OEE - Overall Equipament Effectiveness", destacando a 
disponibilidade do maquinário, sua produção realizada versus teórico planejado, 
assim como o índice de qualidade do produto manufaturado. Adicionalmente, 
outros "KPIs" são disponibilizados para serem customizados. Estes dados são 
disponibilizado via um Console Web e/ou para dispositivos móveis com o uso de 
realidade aumentada. 

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