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Aduana Web 

Empreendedor Márcio Luiz 

Telefone (31) 9 8581-3776 

e-mail marcio@aduanaweb.com.br 

Cidade/UF Belo Horizonte/MG 

Proposta de Valor 

A Aduana Web é uma plataforma online que aumenta a Produtividade e a 
Competitividade dos processos Aduaneiros e agiliza o atendimento ao cliente. 
Buscamos resolver os problemas do processos de trabalho aduaneiros no 
Brasil e na América Latina, cujos países apresentam índices de eficiência do 
trabalho entre os piores do mundo, inferiores a 50%, confrome dados do 
Banco Mundial. Essa ineficiência se dá em decorrência das dificuldades 
enfrentadas pelos trabalhadores e do excesso de burocracia dos governos. A 
solução da AduanaWeb é uma plataforma distribuída através de um software 
como serviço que contempla diversas funcionalidades divididas em quatro 
áreas principais: Gestão e Otimização de Processos, Gestão de Documentos 
Automatizada, Entrega de Informação Just in Time e Validação e Integração 
com o Governo. Nossa solução se diferencia da concorrência por visualizar a 
otimização dos processos de trabalho como ponto central da dor do mercado, 
por ser uma solução online e multiplataforma e além disso por buscar se 
integrar com o SISCOMEX, SISCOMEX Carga e com as Edições Aduaneiras 
(empresa com a qual já possuímos parceria firmada). 

Mais Informações www.aduanaonline.com.br 

  

  
ATMOSFERO 

Empreendedor Lucas Lins 

Telefone (61) 993036253 

e-mail lucas.lins@surittec.com.br 

Cidade/UF Brasília/DF 

Proposta de Valor 

O ATMOSFERO é o seu gerente de infraestrutura na cloud.  Com ele, você 
configura e administra todos seus recursos na nuvem de forma centralizada e 
inteligente. Organize seu ambiente, agende horários de funcionamento, 
programe backups e recupere suas informações rapidamente em caso de 
desastres. Com o ATMOSFERO você otimiza seu trabalho e reduz seus 
custos em até 40%.  Menos custos com sua cloud, mais produtividade para o 
seu negócio. 

  
CUKE app 

Empreendedor Gabriel Henríquez 

Telefone (43)8827-4733 

e-mail gabriel@kiwano.com.br 

Cidade/UF Londrina/PR 

Proposta de Valor 

O CUKE (www.cukeapp.com) é uma solução composta por um aplicativo 
multilíngua de apoio aos profissionais de vendas diretas que gerencia o seu 
fluxo de caixa apenas pelo registro das suas compras e vendas. Também 
compõe a solução um conjunto de serviços de apoio ao negócio e a oferta de 
produtos aos usuários, operando como um canal de distribuição a potenciais 
fornecedores (fabricantes e distribuidores de produtos). 

Mais Informações http://cukeapp.com  

file:///C:/Users/AGC/Downloads/www.aduanaonline.com.br
http://cukeapp.com/
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EasyAlpha 

Empreendedor Rafael Chaves 

Telefone (48) 3364-6149 

e-mail rafael@abstratt.com 

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de Valor 

EasyAlpha é uma solução que acelera o desenvolvimento e a implantação de 
aplicações de negócios. Na abordagem tradicional, 
aplicações de negócios levam meses e custam milhares de reais para serem 
construídas, requerem conhecimento técnico altamente 
especializado, e frequentemente não satisfazem as necessidades dos 
usuários. Além disso, a manutenção dessas aplicações tende a ser 
igualmente cara e demorada. Com EasyAlpha, um novo sistema pode ser 
construído do zero em dias ou mesmos horas, e a evolução da 
solução para satisfazer novos requisitos de negócios ou técnicos é bastante 
simplificada. Aplicações construídas no EasyAlpha usam uma linguagem 
especializada para modelar domínios de negócios, e geradores de código 
para arquiteturas de software diversas, o que resulta em um ciclo de 
desenvolvimento extremamente acelerado, que permite validação contínua da 
solução por stakeholders não técnicos. Além disso, a oferta EasyAlpha inclui 
implantação e gerência das aplicações em produção. 
 

Mais informações http://abstratt.com/easyalpha 

  
EatSmart 

Empreendedor Bento Almeida Gonzaga 

Telefone (48) 9972-0331 

e-mail profbentoag@gmail.com 

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de Valor 

Plataforma com bandejas eletrônicas com comunicação em nuvem que 
reduzem custos e aumentam a precisão da nutrição em hospitais. Aliando o 
constante crescimento da alimentação saudável, criamos a EatSmart, um 
conceito de RESTAURANTES INTELIGENTES baseados em tecnologia de 
sistema embarcado e IoT. Somos uma empresa que combina serviços, 
hardware e software proporcionando uma nova experiência em restaurantes, 
totalmente disruptiva, empoderando consumidores de informações 
importantes sobre nutrição, qualidade de vida e os restaurantes, sobre perfil e 
comportamento de seus clientes e sua operação. Esta solução é possível com 
a automação dos Buffets e a criação de uma bandeja com um sistema 
embarcado, pensado em uma imersão IoT, para identificar e aferir suas 
refeições cotidianas. 

  
Escavador.com 

Empreendedor Bruno Souza Cabral 

Telefone (71) 9 9276-0774 

e-mail brataodream@gmail.com 

Cidade/UF Salvador/BA 

Proposta de Valor 
Encontre e conecte-se com profissionais que possam resolver seus problemas 
e clientes que você precise. 

  

http://abstratt.com/easyalpha
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Freenetic 

Empreendedor Filipe Ferreira 

Telefone (66)9953025746 

e-mail filipe.fsf@hotmail.com 

Cidade/UF São Paulo/SP 

Proposta de Valor 

Use e compartilhe WiFi. Freenetic oferece por um lado um firmware a ser 
instalado nos roteadores de WiFi residenciais ou comerciais, possibilitando 
assim a criação de 2 sinais de WiFi. Sendo um para uso pessoal com 70% da 
banda disponível e outro para uso público com 30% da banda disponível. 
Freenetic leva e consideração o controle da banda disponível como também a 
segurança do usuário. Por outro lado o Freenetic oferece ao cliente móvel 
uma plataforma que por meio desta ele pode se conectar a todos os pontos de 
WiFi disponíveis com um único login a um preço muito mais barato do que o 
plano de dados móvel. 

  
Intexfy 

Empreendedor Eduardo Mattos 

Telefone (48) 9147-8889 

e-mail edusmattos@gmail.com 

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de Valor 

Enriquecimento de leads e análise de informações para aceleração de 
vendas. O principal objetivo da plataforma Intexfy é coletar informações 
complementares sobre os leads e classificar as melhores oportunidades para 
o time de vendas. Para isto apresenta como solução, uma plataforma para 
coleta, integração e cruzamento de informações. Por meio de  interfaces de 
análises e a partir de um fragmento de informação o usuário terá possibilidade 
obter várias informações complementares apresentadas  em forma de rede de 
relacionamentos, mapas, gráficos, notícias ou citações em redes sociais. A 
plataforma além de oportunizar a entrega de informações mais ricas sobre os 
leads para serem abordados pelo time de vendas, poderá continuar realizando 
monitoramentos e disparar alertas quando encontrar novidades relevantes. 

  
KCollector 

Empreendedor Antonio César Magalhães de Deus 

Telefone (31)9 9606-4613 

e-mail antoniodeus2003@yahoo.com.br 

Cidade/UF Contagem/MG 

Proposta de Valor 

O KCollector transforma seu celular em um coletor de dados, reduzindo o 
custo, trazendo novas tecnologias e funções, com fácil utilização. Entregamos 
uma nova inteligência de mercado, otimizando processos e aumentando a 
produtividade dos negócios, consequentemente o lucro, e reduzindo custos 
com perdas de produto, treinamento e aluguel de material. Para nossos 
parceiros, trazemos novas funcionalidades para seus sistemas,  gerando 
aumento de receita para eles, não somente pela parceria, mas pela 
oportunidade de renda por implementação e cursos de aprimoramento. Até 
mesmo o funcionário que faz a coleta tem em mãos uma solução muito fácil 
de usar. 

Mais informações www.kcollector.com.br 

  

http://www.kcollector.com.br/
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Mconf Tecnologia 

Empreendedor FELIPE CECAGNO 

Telefone (51) 81097-121 

e-mail felipe@mconf.com 

Cidade/UF Porto Alegre/RS 

Proposta de Valor 

Quando o assunto é comunicação através da Internet, soluções gratuitas nem 
sempre atendem ao que organizações esperam, seja por limitações em 
relação a números (por exemplo, número de pessoas que podem participar 
simultaneamente), seja por falta de funcionalidades específicas para fins 
específicos (por exemplo, gravação das conferências). Essas organizações 
procuram soluções de conferência web ou videoconferência para suprir as 
suas necessidades de comunicação corporativa. No caso de instituições de 
ensino, é importante que a solução adotada se integre ao LMS (Learning 
Management System) que a instituição já utiliza, por exemplo, o Moodle. 

  

Através do Mconf, o nosso sistema de conferência web, as organizações 
podem resolver seu problema de maneira mais personalizada às suas 
necessidades, com um custo inferior, com um suporte mais próximo, e 
integrado aos sistemas da organização. 

Mais informações http://mconf.com 

 
 

Nama 

Empreendedor Rodrigo Scotti 

Telefone (11) 98174-8455 

e-mail scotti@rodrigoscotti.com 

Cidade/UF São Paulo/SP 

Proposta de Valor 

A Babe é uma plataforma SaaS de Chat e gestão de conversas automatizadas 
através do uso de Bots com Inteligência Artificial. Eles respondem mensagem 
de texto ou voz e funcionam como atendentes 24/7, conectados através de 
Chat Web, Facebook, SMS e entre outros 

Mais Informações http://www.nama.is  

  
Outgo 

Empreendedor Breno 

Telefone (84) 9 9630-1323 

e-mail brenofontes90@gmail.com 

Cidade/UF Natal/RN 

Proposta de Valor 

A Outgo oferece uma solução integrada e white-label de app + site + bilheteria 
para organizadores de eventos. Através da plataforma, os organizadores 
aumentam as vendas de ingresso com a unificação dos canais de venda 
online e físico, otimizam diversos processos como o de controle de listas, 
participantes, comissários e financeiro e se comunicam melhor com o público 
dos eventos diretamente do seu app, gerando uma comunidade ao redor da 
sua marca. 

Mais Informações www.outgo.com.br   

  

http://mconf.com/
http://www.nama.is/
http://www.outgo.com.br/
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Preço certo 

Empreendedor Marcelo Roque 

Telefone 21 996476109 

e-mail marcelo@precocerto.co 

Cidade/UF Rio de Janeiro/RJ 

Proposta de Valor 
Auxiliamos empresarios a precificar seus produtos e serviços, simular 
resultados financeiros e monitorar indicadores de lucratividade e rentabilidade 
de seu negocio. 

Mais Informações https://precocerto.co  

  
Sensorial Sports 

Empreendedor Milton Avila 

Telefone (16) 98859-0950 

e-mail milton_avila@ymail.com 

Cidade/UF Ribeirão Preto/SP 

Proposta de Valor 

A Sensorial Sports é uma empresa de base neurocientífica e tecnológica 
dedicada ao melhoramento do desempenho de atletas Os atletas devem 
tomar decisões muito rápidas na maioria dos esportes. Esta veloCidade/UF é 
determinante para seu sucesso e é baseada na percepção do ambiente e/ou 
do oponente e da ação. O órgão responsável por isso é o cérebro. Entretanto, 
raramente estas condições são conhecidas pelos responsáveis pela 
elaboração dos treinamentos e os atletas acabam treinando estas habilidades 
como consequência da prática muscular, repetições de movimentos e 
situações de jogo ou combate. Além disso, aumentar a carga física do 
treinamento não é sempre uma opção adequada, pois muitas vezes o atleta 
está em seu limite físico. Para isso, a Sensorial Sports desenvolveu métodos 
computacionais de avaliação e treinamento destas habilidades, sem aumentar 
o desgaste físico 

Mais informações www.sensorialsports.com 

  
Stoq Tecnologia LTDA 

Empreendedor Ronaldo Maia 

Telefone Não informado 

e-mail Não informado 

Cidade/UF São Carlos/SP 

Proposta de Valor Não informado 

Mais informações Não informado 

  

https://precocerto.co/
http://www.sensorialsports.com/


11 

 

 

 

Sysmiddle Technology  

Empreendedor Sergio Antonio Fontana Junior 

Telefone (49) 9966-1812 

e-mail sergio@sysmiddle.com.br 

Cidade/UF Lages/SC 

Proposta de Valor 

A SysMiddle Technology é uma inovadora startup, com foco em B2B 
(Business to Business), possuindo como missão gerenciar integrações de 
sistemas a modo de facilitar, automatizar e validar processos.Geramos ganho 
de tempo, aumento na produtividade e redução de custos com manutenção, 
através de uma plataforma única para Gestão de Integrações. Conectamos 
APIs, ERPs, Bancos de Dados, entre outros, realizando todo o trabalho de 
captura, manipulação e entrega de dados, de forma 100% gráfica e 
configurável, sem a necessidade de escrita de linha de código. 

Mais informações http://www.sysmiddle.com.br/ 

 

 
 

Télios 

Empreendedor Marcos Duda Schmitz 

Telefone 11 972326848 

e-mail marcos@telios.eng.br 

Cidade/UF São Paulo/SP 

Proposta de Valor 

A Télios é uma startup de base tecnológica que fornece uma plataforma web 
para melhoria da eficiência industrial por meio de seu big data de soluções e 
de análises de eventos do dia a dia das operações. Nosso foco é a melhoria 
continua e seus processos nas área de produção, qualidade, manutenção, 
ouvidoria e SMS. Auxiliamos na busca de soluções definitivas aos problemas 
recorrentes para aumentar a performance das operações. A Télios fornece o 
método, treinamento, acompanhamento e gestão de todo o processo de 
análise e do conhecimento gerado, de forma simples, colaborativa e adequado 
a maturidade da empresa, reduzindo barreiras de adoção e acelerando o 
aprendizado do usuário. 

  

TotalCross Global Mobile Platform 

Empreendedor Bruno Muniz 

Telefone (85) 9 9992-2909 

e-mail registro@totalcross.com 

Cidade/UF Fortaleza/CE 

Proposta de Valor 

Resumidamente, TotalCross ajuda desenvolvedores e empresas de software 
a criar Apps Mobile para iOS, Android, WP8 e até desktops, com apenas um 
código-fonte JAVA. O TotalCross é o Xamarin (Microsoft) para 
desenvolvedores Java. Um dos maiores desafios para empresas que criam 
Apps é escolher qual sistema operacional "atacar" (Android, iOS, etc). Cada 
fornecedor (Apple, Google) possui uma linguagem de programação e um 
ambiente de desenvolvimento próprio. O TotalCross fornece uma plataforma 
que permite ao desenvolvedor escrever um único código-fonte e entregar o 
App para todos os sistemas operacionais. Atualmente, temos mais de 40 
licenças pagas e mais de 350 licenças gratuitas em 8 países, e cases como 
Universal Leaf, TOTVS, FBI, US Homeland Security, usando aplicativos feitos 
com TotalCross 

Mais informações www.totalcross.com 

  

http://www.sysmiddle.com.br/
http://www.totalcross.com/
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TWIST Systems 

Empreendedor Luiz Évora 

Telefone (21) 9 8539-4559 

e-mail luiz.evora@twistsystems.com 

Cidade/UF RIO DE JANEIRO/RJ 

Proposta de Valor 

A TWIST é uma empresa especializada em integração de dados e inteligência 
computacional. Empresas necessitam de inteligência de mercado para coletar, 
analisar e obter informações para ganhar conhecimento sobre a lógica de seu 
mercado-alvo, direcionar ações estratégicas, e se diferenciar. Além disso, 
necessitam analisar ambientes externos para evitar ameaças, identificar 
oportunidades e antecipar tendências. Nesse cenário, desenvolvemos o 
TWIST Press, plataforma única para coleta, consolidação e análise 
automatizada de dados. Diversas fontes de informação podem ser acopladas. 
Os resultados das análises são gerados em tempo real conforme a aquisição 
dos dados, e disponibilizados em um painel interativo na web. 
twistsystems.com 

  
VISION MÉTRICS 

Empreendedor Ademir Faria 

Telefone (44) 3029-4327 

e-mail ademir@idbrasil.com  

Cidade/UF Maringá/PR 

Proposta de Valor 

A VisionMetrics é um negócio voltado para gerar métricas associadas ao 
comportamento das pessoas em ambientes comerciais a partir de imagens de 
câmeras, sensores ou outros dispositivos. Na Web o comportamento das 
pessoas é monitorado através de ferramentas como Google Analytics e com 
isso pode-se otimizar sites, anúncios e conteúdos. No mundo "físico", ainda é 
incipiente o uso de tecnologia para monitorar o comportamento das pessoas e 
sua relação com o ambiente comercial ou corporativo, e com isso perde-se a 
oportunidade de gerar incrementos no faturamento, melhoria de processos e 
automatização do relacionamento com os clientes.  
http://www.visionmetrics.com.br  

  
YpControl 

Empreendedor Anderson Teixeira 

Telefone (83) 9 8812-0075 

e-mail anderson@egen.com.br  

Cidade/UF João Pessoa/PB 

Proposta de Valor 

YpControl é uma plataforma de controle de processos cujo destaque é a 
simplicidade no uso e no desenvolvimento dos fluxos de trabalho. Para 
gestores públicos e de empresas privadas que enfrentam uma crescente 
pressão para obter mais eficiência, transparência e aderência às normas e 
leis, o YpControl traz pacotes que iniciam de imediato o controle dos 
processos e ferramentas que permitem todos os ajustes para obter o máximo 
de controle e eficiência de sua atividade. 

 
  

mailto:ademir@idbrasil.com
http://www.visionmetrics.com.br/
mailto:anderson@egen.com.br
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Adimplere 

Empreendedor André Oliveira 

Telefone (21) 997898558 

e-mail andre@adimplere.com.br 

Cidade/UF Rio de Janeiro/RJ 

Proposta de Valor 
Trazer eficiência à atividade de recuperação de créditos 
inadimplentes a todos os players do mercado, através do uso 
intensivo de tecnologia. 

Mais Informações www.adimplere.com.br 

  
ATAR 

Empreendedor Orlando Purim Junior 

Telefone (47)9902-4326 

e-mail orlando@atartech.com.br  

Cidade/UF Timbó/SC 

Proposta de Valor 

A ATAR ajuda as pessoas a se livrarem de suas carteiras 
substituindo-as por wearables que fazem pagamentos. Nosso 
primeiro produto é a ATAR band, uma pulseira. Para usá-la é muito 
simples, basta aproximar a band da maquininha de cartão, digitar a 
senha e pronto! No app você controla todos seus gastos, realiza 
cash-in e bloqueia ou desbloqueia sua ATAR band em apenas um 
toque.Nossa missão é ser a primeira opção de pagamento das 
pessoas tornando todos acessórios em meios de pagamento e, 
fazendo assim, as transações mais rápidas, seguras e 
convenientes. 

 Mais Informações https://www.wearatar.com/ 

  
BIP BOY  

Empreendedor Jonatan 

Telefone 48 91237979 

e-mail jonatan@bipboy.com.br 

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de Valor 

Otimize a logística da sua transportadora e monitore sua equipe em 
tempo real. BipBoy, seu super aliado em entregas rápidas. É uma 
plataforma web/mobile para gestão de pedidos e rastreamento de 
frotas, que proporciona uma interação mais dinâmica e confiável 
entre as empresas de motofrete e seus clientes. Atuamos num 
mercado que nunca teve tecnologia como aliada, fornecendo 
soluções completas para todas as partes envolvidas no ciclo 
pedidos/entregas/monitoramento, agilizando e simplificando o setor 
de fretes rápidos. 

Mais Informações www.bipboy.com.br 

  

file:///C:/Users/AGC/Downloads/www.adimplere.com.br
mailto:orlando@atartech.com.br
http://www.bipboy.com.br/
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Box.Cards 

Empreendedor Fábio T Garcia 

Telefone 16 9 9717-8441 

e-mail fabiotgarcia@box.cards 

Cidade/UF Franca/SP 

Proposta de Valor 

A Box.Cards é uma plataforma de aceleração de networking onde o 
perfil do usuário é um cartão de visita digital. Nossa estratégia é 
começarmos pelo setor de eventos, assim atuamos em vários 
segmentos. E, diferente das soluções que são focadas nos 
organizadores de eventos, a Box.Cards tem seu foco nos 
participantes. Quantas pessoas você consegue contactar dentro de 
um evento? Muito pouco não é mesmo? Em nossa pesquisa de 
validação, poucos conseguem sair com até 6 e nem todos são 
realmente relevantes. A Box.Cards facilita a captação dos contatos 
pois integra vários recursos em um só lugar. O participante sai do 
evento com uma ferramenta poderosa, não só para eventos, mas 
para gerenciar e fazer negócios com toda sua rede de networking. 

Mais Informações www.box.cards 

  
Capta Money 

Empreendedor Wolmara Gomes 

Telefone 3199404-1118 

e-mail wolmara@captamoney.com.br 

Cidade/UF Belo Horizonte/MG 

Proposta de Valor 

A Capta Money desenvolveu uma plataforma onde a PME irá fazer 
o pedido, acompanhar e monitorar todo o processo de 
financiamento totalmente on line, reduzindo em 70% a burocracia. 
Através apenas do CNP da empresa levantamos 90% da 
documentação, redigimos todos os cadastros, elaboramos o projeto 
e através de um monitoramento automatizado e não deixamos o 
processo parado em nenhum momento, reduzindo o tempo de 
liberação do recurso. Além disso, enviamos o pedido de crédito 
para mais de 250 instituições financeiras, aumentando as chances 
de sucesso de obter o recurso e reduzindo as taxas de juros. 

Mais Informações www.captamoney.com.br  

  
Coletive 

Empreendedor Patrick de César Francisco 

Telefone 41 97204336 

e-mail patrick@coletive.com.br 

Cidade/UF Curitiba/PR 

Proposta de Valor 

A Coletive é uma empresa de soluções para YouTube e tem por 
objetivo elevar a visualização ou monetizar o conteúdo de seus 
clientes (influenciadores e empresas). Atuamos em duas frentes: 
como produtora especializada em criação de estratégias e 
conteúdo para YouTube e buscamos soluções de monetização 
(infoprodutos, eventos e produtos para varejo). 

Mais Informações www.coletive.com.br  

  

http://www.box.cards/
http://www.captamoney.com.br/
http://www.coletive.com.br/
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EASYCRÉDITO 

Empreendedor Marcos Ramos 

Telefone 62 9 9102-7473 

e-mail marcos@easycredito.me 

Cidade/UF Goiânia/GO 

Proposta de Valor 

Conectamos pessoas com pouco ou nenhum acesso a serviços 
financeiros com empresas que oferecem crédito ou financiamento. 
Transferimos toda a experiência de contratação do crédito para 
uma plataforma on-line multicanal, como um "Nubank" as service. 

Mais Informações www.easycredito.me  

 
 

EEMovel Inteligência Imobiliária 

Empreendedor Luiz Felipe Cervi 

Telefone (45) 99479436 

e-mail luiz@eemovel.com.br 

Cidade/UF Cascavel/PR 

Proposta de Valor 

Inteligência Imobiliária na web, provendo acesso à informação 
online e em tempo real, ao integrar com todas as imobiliárias, 
construtoras e prefeitura de uma Cidade/UF, disponibilizando 
através de planos de assinatura, ferramentas de busca inteligente 
de imóveis, alertas, relatórios de mercado, avaliação e análise de 
investimento para agências, corretores, construtoras e investidores 

Mais Informações www.eemovel.com.br  

  
Evowork 

Empreendedor Luiz Moreli 

Telefone 44 99031515 

e-mail luizfernandovm@hotmail.com 

Cidade/UF Maringá/PR 

Proposta de Valor 

Plataforma online para que pessoas e empresas encontrem, com 
maior facilidade, espaços para exercer sua atividade de trabalho, 
seja uma reunião ou até um grande evento. O objetivo é fazer com 
que pessoas e empresas maximizem o uso de seus espaços de 
trabalho, divulgando-os em nossa plataforma para compartilhar 
com outras pessoas, podendo assim rentabilizar sua estrutura, 
reduzir despesas e fomentar networking. Nossa função é ser o link 
entre essas pessoas. Somos uma mistura de "Booking" e "Airbnb" 
dos espaços de trabalho. 

Mais Informações http://www.evowork.com.br/  

 

  

http://www.easycredito.me/
http://www.eemovel.com.br/
http://www.evowork.com.br/
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Evoimob 
Cidade/UF de 
Origem 

João Pessoa/PB (PB)  

Contato Márcio Mazzucato 

e-mail marcio@evomaster.com.br  

Cidade/UF Tel: (83) 98801-7061 

Proposta de 
Valor 

O Evoimob é um software cloud que atende os componentes do setor 
imobiliário, ou seja, o corretor de imóveis, a imobiliária e a construtora. Ele 
traz alto desempenho aos processos de organização, divulgação e 
compartilhamento dos negócios. As soluções concorrentes focam apenas 
na organização e divulgação, esquecendo-se do fantástico potencial que 
surge quando os agentes do setor podem compartilhar seus negócios, 
criando poderosas redes colaborativas de vendas. Na parte estratégica, 
estudamos continuamente as maiores necessidades dos usuários, 
implantamos uma cultura com fortes valores na equipe e mapeamos 
constantemente as melhores estratégias de marketing e vendas para 
escalar o produto. 

Mais Informações www.evoimob.com.br  

 

  
JáTá Chegando 

Empreendedor Ivan Bonomi 

Telefone (19) 98189-2592 

e-mail ivanbonomi@jatachegando.com 

Cidade/UF Campinas/SP 

Proposta de Valor 

O JáTá Chegando é um sistema de rastreamento de entregas, da última 
etapa da entrega (last mile tracking)  que, assim como o Uber, 
transformou a experiência do usuário com um serviço utilizado em larga 
escala mundial - delivery. Rastreamos os entregadores em tempo real e 
fornecemos ""views"" para a empresa e para os seus clientes, que 
sabem com precisão a localização do entregador e que ele chegará no 
endereço do destinatário. E reduzimos custos para as empresas, 
diminuindo as re-entregas, automatizando a atualização de relações de 
entregas (eliminando mão-de-obra) e gerando economia com 
combustível e tempo dos entregadores através de um algorítmo de 
otimização de rotas. www.jatachegando.com 

 
 

Kong Ofertas 

Empreendedor Raphael Ferreira 

Telefone 24998240740 

e-mail ferreiraphael@outlook.com 

Cidade/UF Volta Redonda/RJ 

Proposta de Valor 

O App Kong reúne quem compra com quem quer vender! 
Estabelecimentos conveniados cedem descontos para que usuários 
tenham acesso de forma gratuita. Hoje contamos com mais de 15 mil 
usúarios ativos e atuamos em Volta Redonda/RJ e região. 

Mais Informações www.kongofertas.com.br  

  

mailto:marcio@evomaster.com.br
http://www.evoimob.com.br/
http://www.jatachegando.com/
http://www.kongofertas.com.br/
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Klipbox 

Empreendedor Álvaro Barbosa 

Telefone 31 983593987 

e-mail atendimento@klipbox.com.br 

Cidade/UF Natal/RN 

Proposta de Valor 

O Klipbox é um sistema de monitoramento de notícias que otimiza em 
até 90% o trabalho de clipping para assessores de imprensa e 
jornalistas.Nosso indexador de notícias que monitora mais de 20mil 
fontes, analisando seu conteúdo e apresentando para nossos usuários 
apenas o que o interessa. 

Mais Informações www.klipbox.com.br  

 

  
MAGTAB  

Empreendedor Ricardo 

Telefone 41 91851485 

e-mail ricardo@magtab.com 

Cidade/UF Curitiba/PR 

Proposta de Valor 

A MAGTAB é uma empresa de tecnologia de DIGITAL PUBLISHING, 
onde através da nossa plataforma de publicação os editores de revistas 
podem oferecer suas versões digitais em versão para aplicativos iOS, 
Android e WEB Html5.  A plataforma de publicação é um sistema de 
autosserviço, ou seja, o próprio editor consegue, através de um login, 
fazer o upload do arquivo em formato PDF, e sobre esse PDF fazer a 
inserção de interatividades de vídeo, fotos, podcast, links e código 
HTML5 embarcado. www.magtab.com 

  
MAX Person 

Empreendedor Edimar Rodrigues Cunha 

Telefone (65) 9 9687-7259 

e-mail diretor@maxperson.com.br 

Cidade/UF Curitiba/PR 

Proposta de Valor 

O MAX Person é uma plataforma que ajuda as empresas a se 
relacionarem com seus clientes de forma SIMPLES, AUTOMATIZADA e 
com BAIXO CUSTO. Inteligência de automação de marketing autônoma 
ou integrada a ERPs para otimizar comunicação com ênfase em pós-
vendas. www.maxperson.com.br 

  

http://www.klipbox.com.br/
http://www.magtab.com/
http://www.maxperson.com.br/
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MediaMetrics 

Empreendedor Julio Pimentel 

Telefone (48) 9933-9147 

e-mail pimentelconsult@gmail.com 

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de Valor 

Proporcionar uma medição de audiência de TV mais confiável, mais 
abrangente e mais barata. Como sub produtos, opiniões sobre conteúdo 
e personagens de programas, avaliação de comerciais de televisão e 
audiência de rádio. 

  
Meu Câmbio 

Empreendedor Raphael Levy 

Telefone (11) 98174-8995 

e-mail raphaelfl@meucambio.com.br 

Cidade/UF São Paulo/SP 

Proposta de Valor 

A Meu câmbio é a primeira plataforma independente que permite a 
negociação de moedas estrangeiras. Somos uma ferramenta de 
pesquisa de preço, unificação de cadastro e encaminhamento de 
pedidos. Levando a todos a comodidade de não fazer se quer uma 
ligação. E em muitas Cidade/UFs, nem sair de casa. 

Mais Informações www.meucambio.com.br  

 

Myvillage 

Empreendedor Sidney Haddad 

Telefone (11) 9 7209-7927 

e-mail sidney@myvillage.com.br 

Cidade/UF Mogi das Cruzes/SP 

Proposta de Valor 

A tecnologia une as pessoas distantes e afasta as que vivem próximas. 
Nossa solução para condomínios conecta as pessoas para que possam 
aproveitar o real valor de viver em comunidade. O processo de compra 
desde o produto sair do fornecedor para o mercado e de lá para sua 
casa não é nem um pouco inteligente. O tempo que é gasto nesta 
logística eleva o custo do produto e mesmo assim não traz 
pratiCidade/UF. Antigamente sem o uso da tecnologia tínhamos certos 
confortos que hj não existem sem pagar a mais por isso. Com o 
myvillage, temos entregas agendadas de produtos e serviços 
personalizados utilizando perfil de compra e geolocalização dos 
moradores. Temos uma forma mais inteligente para os fornecedores 
atingirem o seu publico alvo com menor custo de logística e 
publiCidade/UF. 

Mais Informações www.myvillage.com.br  

  

http://www.meucambio.com.br/
http://www.myvillage.com.br/
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Screens 

Empreendedor Felipe Almeida 

Telefone 21964903563 

e-mail felipe@screens.com.br 

Cidade/UF RIO DE JANEIRO/RJ 

Proposta de Valor 
SCREENS é uma plataforma global dedicada aos mercados de 
Segunda Tela e Tempo Real. SCREENS recomenda, mede e valida, em 
tempo real, como o usuário interage com o conteúdo assistido. 

Mais Informações http://www.screens.com.br  

  
TRAKTO 

Empreendedor Jorge Henrique 

Telefone (82)9969-94428 

e-mail jorge@traktopro.com 

Cidade/UF Maceió/AL 

Proposta de Valor 

Um maneira simples e poderosa para criar, compartilhar e acompanhar 
seus materiais de marketing. Trakto é uma plataforma web que auxilia 
profissionais e empresas a tornar-se referência no mundo on-line e 
fechar mais negócios. Através do nosso construtor online, profissionais, 
pequenas e grandes empresas podem criar eBooks, apresentações e 
propostas comerciais com mais qualidade e profissionalismo. 
Atualmente temos mais de 300 clientes pagantes e mais de 30 mil 
pessoas que utilizam o trakto ao redor do mundo. 

Mais Informações http://www.trakto.io 

 
  

http://www.screens.com.br/
http://www.trakto.io/


21 

 

 

 

 
 
 
 
  

BANCA 3 
Produtos e soluções B2C, 

Comércio Eletrônico e Varejo 



22 

 

 

 

AdTools 

Empreendedor Victor Oliveira 

Telefone (51) 9361-0647 

e-mail victor@adtools.com.br 

Cidade/UF Porto Alegre/RS 

Proposta de 
Valor 

AdTools substitui o trabalho tradicional de uma agência de performance 
para aumentar a receita e o lucro dos e-commerces. A plataforma agrega 
informações detalhadas, inteligências e automações para que o e-
commerce anuncie seus produtos no momento e lugar certo. Ela faz 
monitoramento de preços integração com marketplaces, comparadores, 
Google combate contra fraude de cliques e auditoria de conversões e usa 
tudo isso para automatizar e otimizar os anúncios. www.adtools.com.br 

  
AutoBAR 

Empreendedor Marcelo Cruz 

Telefone 61 9 8144-5000 

e-mail marcelo@autobar.com.br  

Cidade/UF Brasília/DF 

Proposta de 
Valor 

AutoBAR é uma empresa que desenvolve e fabrica bares robóticos. Startup 
que desenvolve e fabrica bares automáticos. Desenvolvemos e construímos 
equipamentos capazes de dispensar com precisão bebidas puras e drinks. 
Todo controle é feiro por um aplicativo. Além de poder utilizar nosso banco 
de drinks, o cliente pode incluir novas receitas e personalizar a quantidade 
que deseja servir. Atualmente no Brasil os drinks são feitos à mão, 
geralmente por um profissional (barman ou bartender), o que pode gerar 
desperdícios de insumos, desvio de bebida, falta de padronização, pouco 
controle, maior custo e número limitado de receitas. Com nosso 
equipamento, o controle é maior, a veloCidade/UF de atendimento é maior 
os riscos de erro são pequenos, tem maior qualidade, diminui mão-de-obra 
e desperdícios. Não há no Brasil equipamentos de automação como esse, 
mas concorremos com empresas que fornecem mão-de-obra especializada 
a bares/restaurantes e profissionais da área, o que não reduz 
veloCidade/UF, não melhora o controle nem diminui o tempo de 
atendimento.  
 
www.autobar.com.br  

 

Belasis 

Empreendedor Tiago Aloysio Link 

Telefone (49) 9923-9645 

e-mail link@belasis.com.br 

Cidade/UF Chapecó/SC 

Proposta de 
Valor 

A Belasis ajuda os profissionais de beleza e bem-estar a organizar os 
processos de venda, fidelização e marketing de forma fácil e ágil. 

Mais Informações http://www.belasis.com.br/  

  

http://www.adtools.com.br/
mailto:marcelo@autobar.com.br
http://www.autobar.com.br/
http://www.belasis.com.br/


23 

 

 

 

Bynd 

Empreendedor Gustavo Gracitelli 

Telefone (11) 9 6684-1988 

e-mail gustavo@bynd.com.br 

Cidade/UF São Paulo/SP 

Proposta de 
Valor 

O Bynd é uma solução de mobilidade urbana eficiente para ambientes 
corporativos, que facilita a conexão entre pessoas de uma rede confiável 
para que melhorem sua experiência de trânsito e otimizem seus recursos de 
transporte de maneira simples e segura através da carona. Dessa maneira, 
pessoas e empresas podem economizar com transporte, fortalecer o 
networking e praticar a sustentabilidade, reduzindo emissões de carbono 
com menos carros nas ruas. 

Mais Informações http://bynd.com.br/  

 
 

Easy Park 

Empreendedor Matheus Ganzert 

Telefone (42) 99021-690 

e-mail ceo@easyparkapp.com 

Cidade/UF Ponta Grossa/PR 

Proposta de 
Valor 

EasyPark é um aplicativo que encontra vagas livres em estacionamentos 
próximos do usuário em tempo real, uma solução inovadora para um 
problema constante na vida de milhões de motoristas no mundo inteiro; o 
motorista visualiza no celular os estacionamentos próximos, o preço e a 
quantidade de vagas livres. 

Mais Informações http://easyparkapp.com/  

  
eMúsicaAoVivo 

Empreendedor Vitor Saigg 

Telefone (61) 981316209 

e-mail vitor.saigg@titcs.com.br 

Cidade/UF Brasília/DF 

Proposta de 
Valor 

Promova sua banda ou encontre o show perfeito para o seu evento. O 
eMusicaAoVivo conecta artistas a contratantes e promove relações de 
negócio. 

Mais Informações www.emusicaaovivo.com.br  

  

Especifique[me] 

Empreendedor Thaysa 

Telefone (48)99229750 

e-mail thaysa@especifiqueme.com.br 

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de 
Valor 

O Especifique-me é a primeira plataforma online e colaborativa para 
especificação de produtos, visando redução de tempo e aumento de 
eficiência no desempenho dos projetos de Arquitetura de Interiores. 

Mais Informações www.especifiqueme.com.br  

http://bynd.com.br/
http://easyparkapp.com/
http://www.emusicaaovivo.com.br/
http://www.especifiqueme.com.br/
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Glocal Arts 

Empreendedor Luciano Nobre Moreira 

Telefone (83) 9 9978-4087 

e-mail luciano@glocalarts.com  

Cidade/UF João Pessoa/PB 

Proposta de 
Valor 

A Glocal Arts conecta você à arte e artistas de toda parte, a um clique de 
distância. Todo artista merece oportunidade para expor e vender seus 
trabalhos, independente de seu estilo ou tempo de carreira. Você vai 
adquirir obras originais ou criar produtos exclusivos a partir delas, levando 
mais arte para sua vida. Encontre arte perto de você ou de outras regiões. 
Dê oportunidade aos nossos artistas, viva com mais arte!  

Mais Informações https://glocalarts.com/  

  

FastMart 

Empreendedor Vinícius Lisboa Garcia 

Telefone (15) 9 9642-6463 

e-mail vinicius.lisboa@terra.com.br  

Cidade/UF Votorantim 

Proposta de 
Valor 

O FastMart é um supermercado online com entrega em 60 minutos que 
conecta consumidores, supermercados e entregadores. 

Mais Informações https://www.fastmart.com.br/  

  
HeyCheff 

Empreendedor Victor Yudi 

Telefone (48) 9107-0881 

e-mail contato@heycheff.com  

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de 
Valor 

A HeyCheff permite que a venda de pedidos para consumo em 
restaurantes seja feita através de smartphones. 

Mais Informações http://heycheff.com 

  

mailto:luciano@glocalarts.com
https://glocalarts.com/
mailto:vinicius.lisboa@terra.com.br
https://www.fastmart.com.br/
mailto:contato@heycheff.com
http://heycheff.com/
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Luckro 

Empreendedor SIMON SCHVARTZMAN 

Telefone (11) 98432-6293 

e-mail simon.schvartzman@luckro.com  

Cidade/UF São Paulo/SP 

Proposta de 
Valor 

Da mesma forma que hoje existe o Facebook para se comunicar com seus 
amigos e familiares e o Linkedin para os contatos profissionais Luckro se 
propõe a ocupar esse lugar para facilitar a comunicação entre 
Fornecedores e Varejistas e ainda com funcionalidades especificas para 
que os Fornecedores vendam mais e os Varejistas comprem melhor. Hoje 
quem deseja um taxi não fica mais parado na esquina esperando que 
passe um carro livre, da mesma forma os taxistas não precisam andar 
erráticamente até achar um passageiro, eles se “encontram” no universo 
virtual através dos Apps disponíveis. É exatamente essa a proposta do 
Luckro, o Varejista pode publicar um post “Ache e Compre” dizendo que 
deseja comprar, por exemplo, “Cordeiro orgânico” os fornecedores do 
produto que recebem o post podem entrar em contato direto com o 
varejista através de um simples “clique” no aplicativo. 

Mais Informações http://luckro.com/  

 

Menu for Tourist 

Empreendedor Melina Guelman 

Telefone 21 979530400 

e-mail melina@menufortourist.com  

Cidade/UF Rio de Janeiro/RJ 

Proposta de 
Valor 

Menu for Tourist é um aplicativo onde o turistas estrangeiro encontra 
cardápios traduzidos em 8 idiomas em mais de 1000 restaurantes no país. 
Através do app ele escolhe o restaurante, vê todas as informações e o 
cardápio no seu idioma, escolhe o que deseja comer e mostra pro garçom 
no idiomas local. Chega de problema de comunicação turistas/garçom. O 
Menu é o Aplicativo Oficial das Olimpíadas 2016 pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro/RJ. 

Mais Informações http://www.menufortourist.com/  

  
Modellagio 

Empreendedor Tamara Larissa 

Telefone 21 99835 8800 

e-mail modellagio@gmail.com  

Cidade/UF Rio de Janeiro/RJ 

Proposta de 
Valor 

Modellagio é o primeiro aplicativo CAD/ONLINE de moda e vestuário que 
conecta quem cria com quem produz. Feito para alunos, Universidades e 
Confecções. 

Mais Informações 
https://pt-br.facebook.com/people/Modellagio-
Modelagem/100009572893821  

  

mailto:simon.schvartzman@luckro.com
http://luckro.com/
mailto:melina@menufortourist.com
http://www.menufortourist.com/
mailto:modellagio@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/people/Modellagio-Modelagem/100009572893821
https://pt-br.facebook.com/people/Modellagio-Modelagem/100009572893821
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OrceJá 

Empreendedor Flávio Dias Ferreira 

Telefone 21-991792816 

e-mail flavio@cursopeople.com.br  

Cidade/UF Rio de Janeiro/RJ 

Proposta de 
Valor 

Aplicativo para orçar e comprar produtos odontológicos e materiais de 
expediente de forma rápida e segura, garantindo o melhor preço e 
entrega. 

Mais Informações www.modellagio.com  

  
Parknet 

Empreendedor Luciano Telesca Mota 

Telefone (53) 84067867 

e-mail luciano.mota@parknet.com.br  

Cidade/UF Pelotas/RS 

Proposta de 
Valor 

A Parknet oferece um aplicativo que usa a inteligência artificial para 
auxiliar o motorista na hora de estacionar seu carro, garantindo o caminho 
mais curto para a vaga mais barata, seja na rua ou estacionamento 
privado 

Mais Informações www.parknet.com.br  

  
Quero.la 

Empreendedor Tiago Serrano 

Telefone (12) 9 97600-3332 

e-mail tiago@quero.la 

Cidade/UF São José dos Campos/SP 

 
 
 
Proposta de 
Valor 

Fidelize clientes através da experiência de compra.  A Quero.la ajuda a 
medir o nível de satisfação de seus clientes em sua loja ou rede. 
Segmentando os clientes em Promotores, Neutros e Detratores 
entregamos um indicador de satisfação dos clientes (NPS)para ser 
monitorado e melhorado e consequentemente aumentar seu ticket médio e 
faturamento. Através de programas de fidelidade ou doações para 
instituições de caridade você extrai informações e avaliações (Net 
Promoter Score) dos clientes e descobre o que falta para fidelizar seus 
clientes e aumentar seu faturamento. 

Mais Informações www.quero.la  

  

mailto:flavio@cursopeople.com.br
http://www.modellagio.com/
mailto:luciano.mota@parknet.com.br
http://www.parknet.com.br/
http://www.quero.la/
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Skimer - Esqui Subaquático 

Empreendedor José Chaves Neto 

Telefone (47) 96199-341 

e-mail josechavesneto@hotmail.com 

Cidade/UF Balneário Camboriú/SC 

Proposta de 
Valor 

Empresa que projeta, terceiriza a produção e comercializa produtos 
Inovadores como o SKIMER - Esqui Subaquático Skimer é um esqui que 
esta por ser um novo esporte, além de conseguir fazer manobras radicais 
em cima da água ele também submerge para observação do fundo do 
mar. Todos os equipamentos de esportes na área aquática puxados por 
embarcações (jet ski e lanchas), fazem manobras na superfície da água o 
SKIMER vai além, faz manobras embaixo dela, proporcionando uma 
viagem fantástica e uma sensação de se estar "voando" embaixo d\'água. 

Mais Informações www.iLunga.com.br   

 
 

Super Achado 

Empreendedor Marcelo Wagner 

Telefone 47-8808-0323 

e-mail marcelo@agenciaicone.com 

Cidade/UF Jaraguá do Sul/SC 

Proposta de 
Valor 

Segundo o IBGE, 90% das Cidade/UFs brasileiras tem menos de 50.000 
habitantes. Nestas Cidade/UFs a entrega das grandes redes de e-
commerce pode levar de 10 a 20 dias! Sabemos que consumidor deixa 
todas suas compras para a última hora, desta forma, não conseguem ser 
atendidos pelo e-commerce em tempo hábil. O Super Achado quer 
promover o comércio regional e o pequeno varejista de bairro, 
possibilitando o consumidor achar o que procura na hora, no comercio da 
sua Cidade/UF. Nosso aplicativo vem para atrair clientes para dentro da 
loja. Através da geolocalização, o consumidor poderá saber das 
promoções da sua Cidade/UF, navegar nas vitrines, receber cupons de 
descontos e sugestões de presentes em uma plataforma exclusiva para 
anunciantes pessoa jurídica. 

  
Taggli 

Empreendedor Isabela Abreu 

Telefone (11)9 4601-4860 

e-mail isabela.abreu@taggli.com  

Cidade/UF São Paulo/SP 

Proposta de 
Valor 

Taggli é o primeiro Content Commerce do Brasil. A plataforma une 
marcas, conteúdo, produtos e usuários em um único lugar, de maneira 
interativa. A Taggli é um conjunto de soluções digitais em um marketplace 
interativo para o pequeno e médio empreendedor. A empresa foi fundada 
em Agosto de 2015 com o objetivo de trazer para grandes empresas de 
varejo brasileiras a possibilidade real de monetizar o social. Após alguns 
meses de operacionalização, decidimos migrar para uma plataforma mais 
robusta e completa que será relançada em Agosto de 2016 para os 
clientes finais - usuários. 

Mais Informações www.taggli.com  

 

http://www.ilunga.com.br/
mailto:isabela.abreu@taggli.com
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ValetWay 

Empreendedor ÉDSON PATRÍCIO 

Telefone (vazio) 

e-mail administrativo@verde.com.br 

Cidade/UF Fortaleza/CE 

Proposta de 
Valor 

O ValetWay é um aplicativo para gerência de estacionamentos e valets. 
Através dele, os estacionamentos ganham inteligência na gestão 
diminuindo perdas, aumentando receita e gerando comodidades para os 
consumidores. O cliente pode localizar estacionamentos com vantagens, 
ter ticket eletrônico, reserva de vagas, pagar via aplicação, usar 
programas de recompensas, cartão fidelidade, pagamento antecipado com 
descontos e promoções e além de solicitar o veículo pelo aplicativo em 
caso de estacionamentos com manobrista. O estacionamento registra os 
atendimentos, emite ticket, recebe via aplicativo e ainda pode usar OCR 
nas placas dos veículos para auditar seu negócio. ValetWay é isso:  
gerência online para o estacionamento e um mundo de vantagens para o 
consumidor. 

Mais Informações www.valetway.com  

  
Wardrobe 

Empreendedor Leandro Belizario Vieira 

Telefone (85) 98677-0864 

e-mail leandrobelizario@gmail.com 

Cidade/UF Fortaleza/CE 

Proposta de 
Valor 

Wardrobe é uma plataforma de economia compartilha que conecta 
pessoas para que possam COMPARTILHAR e ALUGAR 
roupas/acessórios através de um sistema seguro, moderno, intuitivo e 
inteligente gerando comodidade, economia e variedade de trajes para 
qualquer situação. 

Mais Informações www.wardrobe.com.br  

 
  

http://www.valetway.com/
http://www.wardrobe.com.br/
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BANCA 4 
Educação e Acessibilidade 
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AED TECNOLOGIA 

Empreendedor Heyde Leão 

Telefone (85)98196-1012 

e-mail heydeleao@gmail.com  

Cidade/UF Fortaleza/CE 

Proposta de Valor 

Nossa empresa, a AED Tecnologia, tem como propósito levar informação e 
conhecimento através de seu projeto, a Biblioteca Acessível, uma vez que a 
maioria das ferramentas de acesso à informação para deficientes visuais são 
voltadas para o computador, são caros e inacessíveis à maioria. Um tablet 
com o aplicativo instalado e um sistema de armazenamento de livros. Quanto 
mais pessoas pudermos incluir, através do conhecimento e da cultura por 
meio desta iniciativa, proporcionaremos o incremento de oportunidades de 
desenvolvimento pessoal e social. 

Mais informações https://www.facebook.com/AedTecnologia/  

  
Cuboz.com 

Empreendedor Paola Cicarelli 

Telefone 11 94324-5990 

e-mail paola@cuboz.com.br  

Cidade/UF São Paulo/SP 

Proposta de Valor 
Cuboz é um site gratuito de Grupos de Estudos Online. Crie, organize e 
compartilhe seu conhecimento. Só no Cuboz você distribui seu conteúdo, 
reune e gerencia milhares de pessoas de maneira extremamente fácil.  

Mais informações http://www.cuboz.com/  

  
Dinocode 

Empreendedor Eduardo Barros 

Telefone (11) 9 8782-1859 

e-mail eduardo@dinocode.com.br 

Cidade/UF São Paulo/SP 

Proposta de Valor 

A Dinocode foi criada em 2015 e tem como missão levar o ensino de 
programação e novas técnicas de ensino para as escolas. Oferecemos um 
método de ensino baseado em programação, de matérias tradicionais e 
focado em ciência da computação, para as escolas por meio de uma 
plataforma online. Nela o professor consegue ter acesso ao nosso material, 
preparar suas aulas e a avaliação dos alunos é realizada de modo automático 
por meio de uma inteligência artificial embutida na plataforma.Além disso, o 
professor possui acesso a uma rede de professores inovadores que utilizam a 
plataforma e podem trocar conhecimentos e convidar outros professores para 
aulas diferenciadas. O aluno consegue acessar a plataforma em aula, onde 
consegue resolver exercícios e ter acesso ao nosso material para estudo. 

Mais informações http://www.dinocode.com.br/  

 
 

  

mailto:heydeleao@gmail.com
https://www.facebook.com/AedTecnologia/
mailto:paola@cuboz.com.br
http://www.cuboz.com/
http://www.dinocode.com.br/
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DoutorEasy 

Empreendedor Emerson Correia da Silva 

Telefone (48)91900328 

e-mail emerson.correia.silva@gmail.com  

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de Valor 

DoutorEasy: encontramos juntos o melhor caminho para a aprovação no 
Exame da OAB. DoutorEasy constitui-se em um software web (futuramente 
aplicativo Android e Apple), que busca oferecer aos seus clientes elementos 
que facilitem o processo de estudo para aprovação no Exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), destinados aos estudantes de cursos de Direito. 
O problema enfrentado é o de como se preparar para o Exame da OAB da 
melhor maneira? Com o de uso de técnicas de Inteligência Artificial, o 
software permite avaliar as potencialidades de cada estudante, organizar os 
estudos de forma otimizada e customizada, indicando as matérias com 
maiores chances de crescimento. A grande maioria dos concorrentes oferece 
simulados estáticos e poucos oferecem planos de estudos. Há um 
concorrente conhecido pela empresa em outro setor (ensino médio) que 
oferece gamificação com inteligência artificial. 

Mais informações http://www.doutoreasy.com/  

  

  
Dreamkid Studio 

Empreendedor Barbara Nicolau 

Telefone (92) 98184-8232 

e-mail barbnicolau@gmail.com  

Cidade/UF Manaus/AM 

Proposta de Valor 

A Dreamkid é uma plataforma de aprendizagem para escolas de ensino 
infantil, baseada nas inteligências múltiplas e emocionais. Ela ajuda os 
professores e os pais a perceberem o aprendizado das crianças de forma 
divertida, interativa e lúdica. O foco está no acompanhamento do 
desempenho do aluno durante os jogos, gerando relatórios gráficos onde é 
possível identificar as áreas de conhecimento que ele possui mais ou menos 
habilidade, ajudando a revelar e desenvolver seus talentos. Todos os pais 
querem que seus filhos sejam felizes, para isso as escolas precisam desde 
cedo estimular seus alunos a descobrir e desenvolver todo seu potencial e 
isso só pode ser feito através de um acompanhamento mais personalizado e 
humanizado.  

Mais informações http://www.dreamkidstudio.com/  

  

mailto:emerson.correia.silva@gmail.com
http://www.doutoreasy.com/
mailto:barbnicolau@gmail.com
http://www.dreamkidstudio.com/
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E-Labora 

Empreendedor Evandir Pereira da Silva Júnior 

Telefone (019) 3461-8894 

e-mail evandir@genesiscursos.com.br  

Cidade/UF Americana/SP 

Proposta de Valor 

O E-Labora é uma plataforma colaborativa e  multitarefa, de venda de 
conteúdo pedagógico confiável para professores, alunos e escolas. Nela 
serão armazenadas milhares de questões de vestibulares e vestibulinhos, 
resolvidas por professores devidamente selecionados, de todas as disciplinas 
do ensino fundamental e  médio, que serão disponibilizadas para os 
interessados mediante a aquisição de créditos. Além de resolver o problema 
da falta de tempo do professor para pesquisar e selecionar questões para  
elaborar provas e simulados, corrigir listas e redações, a plataforma remunera 
os professores colaboradores proporcionalmente ao acesso ao material que 
disponibilizarem, gerando renda extra. 

Mais Informações https://www.facebook.com/sistemaelabora/  

 
 

Estante Mágica 

Empreendedor Pedro Concy 

Telefone (21) 9 8350-7828 

e-mail pedro.concy@estantemagica.com.br  

Cidade/UF RIO DE JANEIRO/RJ 

Proposta de Valor 

Desenvolvemos um projeto que é aplicado gratuitamente em escolas, em que 
cada aluno tem a oportunidade, como conclusão do trabalho, de publicar o 
próprio livro. O processo de monetização se dá pela venda de produtos 
originários da história de cada aluno, como seus próprios livros ou fantásticos 
bonecos de pelúcia que representam o personagem principal da história. 
Temos como um dos grandes desafios administrar o rápido crescimento 
(temos crescido 300% por ano nos últimos anos) e, por isso, se faz 
necessário a aplicação de gestão profissional de empresa que está se 
tornando efetivamente grande. 

Mais Informações http://www.estantemagica.com.br  

  
Even3 

Empreendedor Leandro Reinaux Almeida 

Telefone (81) 98185-9279 

e-mail leandro@even3.com.br 

Cidade/UF Recife/PE 

Proposta de Valor 

Even3 simplifica a gestão de eventos técnico-científicos, como congressos, 
feiras, simpósios e workshops, e vai além da inscrição. A plataforma 
automatiza o trabalho manual, aumenta a produtividade, economiza tempo e 
reduz custos, fazendo com que o organizador fique livre para focar no seu 
evento 

Mais Informações http://even3.com.br  

  

 
 

mailto:evandir@genesiscursos.com.br
https://www.facebook.com/sistemaelabora/
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Forleven 

Empreendedor Aldair santos oliveira 

Telefone 34 9 9243-9201 

e-mail aldair@forleven.com  

Cidade/UF Uberaba/MG 

Proposta de Valor 

Quanto vale antever o desempenho dos seus alunos? Antever o desempenho 
é saber da dificuldade do aluno antes de uma nota baixa. É permitir que os 
pais e professores acompanhem e trabalhem com o aluno para que ele 
aprenda, desburocratizando os processo internos do colégio. 

Mais informações www.forleven.com  

 
 

Guim 

Empreendedor Bruno Batista 

Telefone 67 999121035 

e-mail batista.bjs@gmail.com  

Cidade/UF Dourados/MS 

Proposta de Valor 

Guim é uma aplicativo que conecta as empresas ao público surdo através de 
uma rede de interpretes e um sistema de tradução texto para LIBRAS 
automático.Diferente do que nós – que ouvimos – pensamos, o surdo não 
consegue se expressar adequadamente lendo e escrevendo. Eles usam a 
LIBRAS pra isso.Empresas - principalmente a que mantém relação com seus 
clientes a longo prazo – tem grande dificuldade ao vender para os clientes 
surdos por não terem interpretes.O Guim buscará mudar esse paradigma, 
fazendo as empresas aumentarem o fluxo de suas vendas para os clientes 
surdos. 

Mais Informações www.guimtalk.com.br  

 
 

GuitarPlayOnline 

Empreendedor Leandro Kasan 

Telefone 4192228191 

e-mail leandro.kasan@gmail.com  

Cidade/UF Curitiba/PR 

Proposta de Valor 

O GuitarPlayOnline é uma plataforma de aulas de Violão e Guitarra, com 
vídeo aulas organizadas em método prático e rápido, que atende alunos do 
nível básico ao avançado. Além das vídeo aulas organizadas em módulos, o 
aluno também pode fazer perguntas em texto ou vídeo para o professor, a fim 
de tirar todas as dúvidas e ter uma orientação completa. Futuramente este 
feedback será feito de forma automática através de um software. 

Mais informações https://guitarplayonline.com.br/  

  

mailto:aldair@forleven.com
http://www.forleven.com/
mailto:batista.bjs@gmail.com
http://www.guimtalk.com.br/
mailto:leandro.kasan@gmail.com
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Inova GS - EstágioOnline.com 

Empreendedor Paulo Martins 

Telefone (35) 9 9832-6248 

e-mail paulo@inovags.com  

Cidade/UF Santa Rita do Sapucaí/MG 

Proposta de 
Valor 

O "Estágio Online" é uma plataforma que dá suporte para a execução de 
estágios a distância, gerenciando desde os documentos do estágio até as 
atividades desempenhadas pelos estagiários. 

Mais 
Informações 

www.EstagioOnline.com 

 
 

Inteceleri Soluções Ltda 

Empreendedor Walter dos Santos Oliveira Júnior 

Telefone 91 988390610 

e-mail walter@inteceleri.com.br  

Cidade/UF Belém/PA 

Proposta de 
Valor 

MATEMATICANDO 

  
O método mais rápido e divertido de aprender matemática básica que aumenta 
36% o desempenho do aluno em um ano. 

Mais 
Informações 

www.inteceleri.com.br  

  
Keeps, think simple 

Empreendedor Gustavo Formighieri 

Telefone 48-9169-2112 

e-mail gustavo.formighieri@gmail.com  

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de 
Valor 

Melhorar a produtividade das empresas através do ensino com a geração de 
informações estratégicas para tomada de decisão. 

Mais 
Informações 

www.keepsdev.com  

  
Knowbook  

Empreendedor Beto Brito  

Telefone (82) 9 9111-1147 

e-mail betobritol@hotmail.com 

Cidade/UF Maceió/AL 

Proposta de 
Valor 

Knowbook é uma plataforma colaborativa com o proposito de armazenar e 
compartilhar conteúdos educacionais, com o objetivo de gerar a 
democratização do conhecimento entre alunos, professores e instituições de 
ensino. 

Mais 
Informações 

https://www.facebook.com/Knowbook-161279093895  
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Lemonaid Learning Analytics 

Empreendedor IGOR RESZKA PINHEIRO 

Telefone (vazio) 

e-mail pinheiro.ir08@gmail.com  

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de 
Valor 

Lemonaid é a plataforma de análises que transforma avaliações em soluções 
para reduzir a evasão escolar e melhorar o desempenho das instituições de 
ensino nos exames nacionais. Para tal, utilizamos tecnologia exclusiva de 
redes capaz de encontrar os conteúdos que mais facilitam a compreensão de 
qualquer assunto e, então, usamos essa informação para guiar visualmente os 
agentes de ensino rumo à otimização dos seus resultados. 

  
Listen 

Empreendedor Thiago Rocha 

Telefone (48) 9837-0114 

e-mail thiagorocha31@gmail.com  

Cidade/UF Joinville/SC 

Proposta de 
Valor 

Pessoas com perda auditiva usam o app listen para se comunicar e ouvir 
músicas através dos seus smartphones e fones de ouvido comum. 

Mais 
Informações 

http://listen.life  

  
Lumenbox 

Empreendedor Fellipe Correia 

Telefone (83)999611086 

e-mail fellipe@lumenbox.com.br 

Cidade/UF Campina Grande/PB 

Proposta de 
Valor 

A Lumenbox é uma plataforma onde as Startups podem criar Animações 2D e 
3D para explicar seus produtos e serviços de forma ágil e fácil.  
Crie,compartilhe e mensure animações completas em minutos, não meses.  
www.lumenbox.co 

  
Mettzer 

Empreendedor Felipe Mandawalli 

Telefone (49) 9914-9916 

e-mail felipemandawalli@gmail.com 

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de 
Valor 

O Mettzer é um editor de texto que formata automaticamente os trabalhos 
acadêmicos de acordo com as Normas da ABNT e também ajuda os 
professores nas orientações. Nós entregamos produtividade para estudantes e 
professores universitários e bons negócios para instituições privadas de ensino 
superior, por meio de comissões nas vendas de licenças de uso e também 
com Leads qualificados para a oferta de pós-graduação. 

    

mailto:pinheiro.ir08@gmail.com
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Sinapse nas Escolas  

Contato Glenny Brasil Gurgel 

e-mail E-mail: gbgurgel@gmail.com  

Cidade/UF Tel: (83) 98124-5163 

Proposta de 
Valor 

A Sinapse nas Escolas é uma plataforma web que auxilia os professores na 
identificação, avaliação e manejo cognitivo-pedagógico dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem (dislexia, autismo, TDAH, etc.) da Educação 
Infantil e dos 5 primeiros anos do Ensino Fundamental. As dificuldades de 
aprendizagem acometem de 15-20% das crianças em idade escolar, mas, 
apesar da alta prevalência, essas não recebem da escola o devido 
atendimento de suas demandas cognitivas e pedagógicas especiais, reduzindo 
assim suas chances de sucesso acadêmico, profissional e social. Ela promove 
uma avaliação individualizada dos alunos com inadequado rendimento 
acadêmico, identificando as habilidades cognitivas superiores (atenção, 
memória, raciocínio lógico, etc) e competências pedagógicas em português e 
matemática que estão deficitárias e sugerindo-se, a partir desse diagnóstico, 
atividades, jogos e aplicativos que os ajudem a superar tais dificuldades.uma 
solução inovadora com baixo custo e um pós-venda efetivo. 

  
Voopyn 

Empreendedor Franciele Gabardo 

Telefone (41) 8416-2957 

e-mail franciele.gabardo@voopyn.com 

Cidade/UF Curitiba/PR 

Proposta de 
Valor 

Voopyn é a primeira incubadora virtual de talentos universitários no Brasil e 
torna muito mais assertiva a seleção de jovens talentos através de desafios 
reais. Baseada na metodologia de aprendizagem por solução de problemas e 
gestão por competência, a Voopyn reduz a distância entre o mundo acadêmico 
e o mercado de trabalho, possibilita aos universitários se desenvolverem na 
prática e permite às empresas encontrarem as pessoas certas de forma muito 
mais assertiva, prática e com o melhor custo x benefício. 

Mais 
Informações 

www.voopyn.com  
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Saúde, Biotecnologia,  

Química e Agronegócios 
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AS31 

Empreendedor Marcella Rocha Franco 

Telefone 31 98869-6637 

e-mail rocha.marcella@hotmail.com 

Cidade/UF Ouro Preto 

Proposta de Valor 

O QualSticker é um sensor inteligente que pode ser utilizado pela 
indústria como uma importante ferramenta para o monitoramento da 
qualidade de alimentos “in natura”, durante toda a sua cadeia de 
distribuição e para certificar ao consumidor. E além disso, possibilita 
informar ao consumidor quando o alimento encontra-se próprio ou 
impróprio para o consumo humano. 

  

  
BIOFRACTAL Engenharia e Biotecnologia Ambiental 

Empreendedor Nelson Libardi 

Telefone 47 88036693 

e-mail biofractal@biofractal.com.br 

Cidade/UF Joinville 

Proposta de Valor 

A Biofractal Engenharia e Biotecnologia Ambiental é uma empresa que 
atua na área de Tratamento de Efluentes, utilizando e desenvolvendo 
tecnologias à partir dos conceitos de engenharia e biotecnologia 
ambiental. As tecnologias para tratamento de efluentes atualmente 
comercializadas, em muitos casos, não atingem seu objetivo principal, 
que é lançar efluentes dentro dos padrões exigidos pela legislação 
ambiental brasileira. Isto ocorre devido à problemas como a má operação 
de Estacões de Tratamento de Efluentes,  projetos mal concebidos e 
ultrapassados, desconhecimento dos processos bioquímicos envolvidos 
no processo de depuração dos efluentes, etc. Ainda hoje a maioria dos 
clientes e fornecedores de ETE's preocupa-se mais com entregar o 
equipamento do que com a qualidade do efluente final. O que impacta 
sobre isto ainda é o custo de uma ETE, que faz com que sejam 
comercializados sistemas pouco eficientes no mercado. 

Mais informações www.biofractal.com.br 

  

Biorrefinaria de Microalgas 

Empreendedor Anderson da Paixão Atkinson 

Telefone (48) 99235217 

e-mail and_atkinson@yahoo.com.br 

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de Valor 

Nossa biomassa natural de microalgas, utilizada como aditivo/suplemento 
de rações, permite aos fabricantes de rações para animais aquícolas a 
produção de rações de elevada qualidade nutricional, a fim de reduzir a 
necessidade de aquisição de nutrientes adicionais, promover maior 
diferenciação do produto final e aumentar a produtividade aquícola de 
seus clientes. 

Mais Informações https://www.facebook.com/biorrefinariademicroalgas/  
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Biosul Controle biológico aplicado 

Empreendedor Diego Fernando Pavarin 

Telefone (49)9958-2442 

e-mail pavarin90@gmail.com 

Cidade/UF Erechim 

Proposta de Valor 

A BioSul é uma biofábrica que busca produzir agentes de controle 
biológico de pragas agrícolas, principalmente microvespas do gênero 
Trichogramma que irão controlar pragas do gênero Lepidoptera. Esta 
ideia de empreendimento surgiu a partir da percepção de uma demanda 
por alternativas de controle diferenciada das convencionais, como 
controle químico, e ao mesmo tempo o problema de uma oferta 
inexistente ou insuficiente na Região Sul do Brasil. A BioSul - Controle 
biológico aplicado, através da produção massal de agentes biológicos em 
laboratório, tem a possibilidade de levar ao alcance do produtor uma 
alternativa de controle, que mostra-se altamente eficaz quando realizado 
corretamente, sendo uma ótima alternativa à resistência de pragas a 
inseticidas e contribuir efetivamente com o Manejo Integrado de Pragas 
(MIP), de forma economicamente viável. 

Mais Informações https://www.facebook.com/biosul/  

  

 
 

DUAN 

Empreendedor José Humberto Moromizato 

Telefone 11 999746560 

e-mail humberto@duaninternacional.com 

Cidade/UF Itu 

Proposta de Valor 

Veias escondidas , medo para exame de sangue? VENOSCÓPIO - 
localizador de veias através da luz. Coleta de  sangue sem erros 
sucessivos  e  sem a perda de material desnecessário, menos Dor, sem 
braço roxo, satisfação e fidelização do cliente. Duan empresa de 
profissionais da Saúde focada em soluções tecnológicas inovadoras, 
aplicáveis na Saúde e no Bem Estar do usuário. Hoje 60% dos erros 
laboratoriais ocorrem antes da realização dos exames, incluindo aí as 
punções venosas mal sucedidas. A Duan desenvolveu e projeta novos 
estudos, em localizadores de veias que facilitam a visualização dos vasos 
sanguíneos, com diminuição da dor e ansiedade do cliente, maior 
segurança para o profissional e maior economia de material descartável 
para o estabelecimento de saúde.  

Mais informações www.duaninternacional.com 

  

https://www.facebook.com/biosul/
http://www.duaninternacional.com/
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EPHEALTH - PRIMARY CARE SOLUTION 

Empreendedor Pedro Marton Pereira 

Telefone (11) 97527-5907 

e-mail info@ephealth.com.br 

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de Valor 

Oferecemos uma gestão rápida e eficaz da Atenção Primária em Saúde, 
a qual é responsável por 80% dos problemas de saúde, e carece de 
informações, gestão e tecnologia, no Brasil e no mundo. Atuamos nas 
duas pontas da pirâmide, com uma ferramenta Web para os gestores e 
coordenadores, com fácil instalação e uso, e App Android para a base da 
pirâmide, para mais de 260 mil profissionais que atendem 120 milhões de 
Brasileiros. Resolvemos problemas de operação e execução das 
atividades, totalmente padronizada com o Ministério da Saúde, onde hoje 
são feitas todas de forma manual, e causam uma enorme dificuldade no 
dia-dia, além de uma tabulação de dados enorme. 

Mais Informações www.ephealth.com.br  

  

  
EWBIO 

Empreendedor Wellington Luiz de Oliveira da Rosa 

Telefone (53)91006446 

e-mail wellington@ewbio.com.br 

Cidade/UF Pelotas/RS 

Proposta de Valor 

A EWBIO produz soluções para problemas de saúde com foco na 
qualidade de vida dos clientes. Nossa empresa visa produzir bioadesivos 
para liberação controlada de fármacos, inicialmente anestésicos tópicos 
para odontologia. Para anestesia tópica, os materiais disponíveis hoje 
envolvem géis, cremes e sprays que necessitam da mucosa seca e 
algodão/gaze para aplicação, o que leva ao escoamento do material para 
outras regiões da boca. Para ulcerações e aftas, em geral indica-se 
bochecho com soluções de dexametasona, que não têm aplicação restrita 
à região afetada, nem adesão a mucosa. O diferencial do produto da 
empresa está na forma de apresentação como membranas autoadesivas 
biocompatíveis e biodegradáveis, com cores, formatos, espessuras e 
camadas variadas. O bioadesivo apresenta depósito de patente nacional 
(BR 10 2014 028009 0) e internacional (PCT/BR2015/050210). Além 
disos, esse material permite a liberação do princípio ativo apenas na 
região em contato, e dependendo dos princípios ativos incorporados 
podem beneficiar setores diversos da área da saúde. O bioadesivo para 
anestesia tópica promove alívio imediato da dor de feridas, aftas, 
queimaduras. www.ewbio.com.br 

    

http://www.ephealth.com.br/
http://www.ewbio.com.br/
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Fix-It 

Empreendedor Felipe Costa Neves 

Telefone (84) 9 9636-2313 

e-mail nevesfx@gmail.com 

Cidade/UF Natal/RN 

Proposta de Valor 

A Fix-It propõe liberdade e bem-estar com o uso de tecnologias 
sustentáveis. A princípio, utilizamos o PLA, um plástico biodegradável e 
termo moldável, que possibilita um novo conceito de órtese de punho. Os 
profissionais buscam materiais que promovam imobilização adequada e 
diminuam a necessidade de retirar a órtese durante o tratamento. Os 
materiais mais usados até então (gesso, neoprene) limitam os pacientes 
por serem quentes e impróprios ao contato com a água. Desenvolvemos 
um modelo com design arejado e inovador, capaz de se adaptar ao 
punho do paciente após ser mergulhado em água quente (70°C) – 
permitindo a fabricação de órteses pré-moldadas. Há agilidade na 
modelagem da órtese, eficiência de imobilização e facilidade de 
gerenciamento dos estoques do produto. www.fixitbrazil.com.br  

  
Healclever 

Cidade/UF de 
Origem 

Joinville  (SC) 

Contato Allan Soares Duarte 

  E-mail: allan.sduarte@gmail.com 

  Tel: (47) 91820-181 

Proposta de Valor 

Healclever é uma startup healthcare, que fornece soluções inteligentes 
para a gestão de doenças crônicas, permitindo aos médicos e as partes 
interessadas de saúde obter proveito de aplicativos móveis, sensores, 
aprendizado de máquina e big data na tomada de decisão de tratamentos 
clínicos. www.healclever.com  e www.conexaoenxaqueca.com  

    

  
GravitWave Soluções Tecnológicas 

Empreendedor Iskailer Inaian Rodrigues 

Telefone (49) 8863-2405 

e-mail iskailer.iszy@gmail.com 

Cidade/UF Chapecó/SC 

Proposta de Valor 

Diminuir os custos de produção de suínos apresentando dados 
confiáveis, aumentando a precisão na tomada de decisão e tornando as 
visitas técnicas mais eficientes. A GravitWave é uma desenvolvedora de 
software web de gestão de Granjas suinicolas vinculadas a cooperativas. 
Conforme evidenciado pela Associação Brasileira dos Criadores de 
Suínos, a suinocultura é uma atividade pecuária bem consolidada no 
Brasil e para atender o aumento da demanda produzindo de uma forma 
economicamente eficiente é preciso estar atento a diversos indicadores 
de produtividade; Sabendo da necessidade das cooperativas de realizar a 
coleta de dados de produtividade das propriedades de forma constante foi 
realizado um estudo, onde foram evidenciados os principais dados para a 
gestão das propriedades suinícolas e desenvolvido o CooPig, um sistema 
para apoiar o gerenciamento dessa informação. 
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IMedical 

Empreendedor Marcio Livio Serpa 

Telefone (12) 997710011 

e-mail imedical@imedicalproducts.com.br 

Cidade/UF São José dos Campos/SP 

Proposta de Valor 

Empresa de base tecnológica, incubada no Parque Tecnológico de São 
José dos Campos/SP para P&D e Comercialização de Dispositivos 
Médicos Minimamente Invasivos. O Projeto IMedical, em parceria com a 
empresa Shalon Suturas e iniciado em 2012, trata do desenvolvimento de 
linhas de produtos médicos de grande demanda nacional, incluindo SUS.  
Estando a IMedical incubada no Parque Tecnológico de São José dos 
Campos/SP / São Paulo/SP sob subvenção da empresa Shalon, com a 
qual possuímos parceria há 19 anos, nos valemos de plenas condições 
para a gestão do Projeto. Esta iniciativa ocorre na medida em que o 
mercado nacional sofre altíssima dependência de produtos importados, 
havendo portanto grande demanda para produtos nacionais, com 
tecnologia aportada, e de qualidade e custo competitivos 

Mais Informações www.imedicalproducts.com.br.  

  

  

Inbeauty 

Empreendedor LUÍS CUNHA 

Telefone (51) 99750-547 

e-mail lcunha79@gmail.com 

Cidade/UF Porto Alegre/RS 

Proposta de Valor 

Inbeauty é um poderoso composto de vitaminas e minerais que ajuda as 
pessoas a ficarem mais bonitas de forma natural, de dentro para fora. 
São cápsulas para cabelos e unhas; sinais de expressão e pigmentação 
da pele; e para redução de peso e combate a celulite. Desenvolvido com 
pesquisadores da área cosmética e farmacêutica, criamos as Direct 
Caps. Esta tecnologia possui pequenas partículas, capazes de fazer com 
que os ativos presentes nos produtos penetrem de forma mais intensa e 
rápida no organismo, e desta forma, apresentam resultados muito mais 
duradouros e eficazes. Além disso, as Direct Caps protegem as 
substâncias frente a degradações e conseguem manter as vitaminas e 
minerais estáveis por mais tempo. Os produtos são um suplemento de 
vitaminas e minerais que resolve as deficiências desses ativos no 
organismo de forma prática e eficiente. 

Mais Informações www.inbeautybrasil.com.br  

  

http://www.imedicalproducts.com.br/
http://www.inbeautybrasil.com.br/
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IQX - INOVE QUALYX 

Empreendedor Silmara Neves 

Telefone 19 99267 4877 

e-mail silmara.neves@iqx-inove.com.br 

Cidade/UF Campinas/SP 

Proposta de Valor 

"Aditivar para transformar materiais, adicionando valor, segurança e 
inovação" é o principal objetivo da IQX, uma empresa de base 
tecnológica que desenvolve e produz aditivos e especialidades para o 
setor de polímeros. A inovação incremental apresentada pela IQX está na 
possibilidade de tornar materiais isolantes em condutivos, a partir da 
aditivação baseada em polímeros condutores, conferindo a propriedade 
de proteção eletrostática ao produto final de forma permanente, 
aumentando o nível de segurança fornecido durante sua utilização. Os 
aditivos condutivos IQX oferecem também a possibilidade de coloração 
diferenciada, o que não existe hoje no mercado. Outra linha de aditivos, 
IQX Regenera, permite a recuperação da borracha oriunda de pneus 
descartados e de refugos de produção. Em ambos os casos, 
apresentamos soluções para agregar valor a passivos ambientais. 

Mais Informações www.iqx-inove.com.br  

  
 

Keus 

Empreendedor Timotheo Silveira 

Telefone (42) 98163550 

e-mail timsilveira@gmail.com 

Cidade/UF Castro 

Proposta de Valor 

Automação de processos de analises gerenciais e técnicas de 
propriedades rurais gerenciais e demonstração em plataforma de acesso 
para stakeholders interessados. O sistema Keus, o próprio nome da 
empresa, é uma plataforma de apoio a decisão dos produtores rurais que 
utiliza dados de diversas fontes, tanto de hardware desenvolvidos para 
coleta e previsões climáticas, quanto de inserções do próprio cliente no 
sistema de dados de produção, produtividade e outros importantes para a 
gestão da operação. A base da plataforma desenvolvida esta na 
automação das decisões e operações da propriedade integrando com um 
planejamento detalhado de cada projeto de safra, automatizando o 
processo de planificação para o produtor, retornando a ele opções 
prévias para a tomada de decisão menos variável dentro do agronegócio. 
O objetivo do sistema é a diminuição do tempo e da tomada de decisão, 
melhoria no desempenho da propriedade, otimização do uso dos 
insumos, melhoria do parque industrial das cooperativas e empresas, pré-
vendas e analise de mercado automatizada, sistematização do processo 
produtivo como apoio direto a tomada de decisão. 

Mais Informações www.labusiness.com.br  

  

http://www.iqx-inove.com.br/
http://www.labusiness.com.br/
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LABusiness 

Empreendedor Hugo Oliveira Novais 

Telefone (71) 9 9231-3273 

e-mail hunovais@gmail.com 

Cidade/UF Salvador/BA 

Proposta de Valor 
Melhorando a qualidade de vida com soluções sustentáveis e rentáveis 
no combate e monitoramento de insetos vetores de doenças e pragas 
agrícolas. www.labusiness.com.br 

  
Leithos - Gestão de Leitos Hospitalares 

Empreendedor Sandro Pinheiro 

Telefone (51) 93247-600 

e-mail sandro.pinheiro@beeit.com.br 

Cidade/UF Porto Alegre/RS 

Proposta de Valor 

O Leithos é uma solução que otimiza a comunicação entre a equipe 
hospitalar a fim de diminuir o tempo da ociosidade do leito de internação 
e UTI, propondo a previsibilidade da alta do paciente e disponibilidade do 
leito para nova internação. Etapas desnecessárias entre a alta médica e 
por fim os leitos Livres são eliminados. Resolvemos os problemas através 
de aplicativo e dispositivo mobile e software para o painel gerencial, 
integrado ao sistema de gestão hospitalar sendo este o principal 
diferencial perante a concorrência. 

Mais Informações www.beeit.com.br  

  
Manta de revegetação e máq. CNC 

Empreendedor Décio Nickel 

Telefone (51)97169594 

e-mail decio.nickel@gmail.com 

Cidade/UF Porto Alegre/RS 

Proposta de Valor 
Com conforto, precisão e baixo custo, escolha sementes, desenhe um 
projeto paisagístico com software PlantingCNC, imprima a manta e 
plante. 

  

A ideia é muito simples, você importa de seus arquivos um desenho 
paisagístico ou figura para o nosso Website. O PlantingCNC lhe faz 
perguntas e você responde: a localização do plantio, estação do ano e 
cores das plantas, aí o software lhe oferece as opções de plantas, você 
arrasta suas escolhas para pontos ou áreas no desenho e o projeto esta 
concluído, você confere o orçamento e se for de seu agrado executa a 
compra. Depois de um tempo nossa empresa lhe envia mantas com 
sementes coladas com total precisão. Agora pare e pense em tudo que é 
possível ser feito com esse inovador modelo de negócio: recuperação 
ambiental, agricultura vertical e paisagismo. 

  

http://www.labusiness.com.br/
http://www.beeit.com.br/
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medRoom 

Empreendedor Sandro Nhaia 

Telefone 11 982093187 

e-mail sandro@medroom.com.br 

Cidade/UF São Paulo/SP 

Proposta de Valor 

MedRoom é um simulador de treinamento em saúde através de realidade 
virtual. Nossa proposta é revolucionar a maneira como os estudantes 
aprendem e praticam a medicina. Utilizamos a tecnologia de realidade 
virtual e estratégias de gamificação para simular o ambiente clínico e 
permitir que o aluno se sinta totalmente imerso na prática da saúde, em 
um ambiente realista onde pode praticar quantas vezes quiser, resultando 
num profissional mais treinado e experiente.  

 Mais informações www.medroom.com.br  

  
nextAgro 

Empreendedor Artur Gontijo 

Telefone (37) 9 8847-3738 

e-mail arturgontijo@nextagro.com.br 

Cidade/UF Belo Horizonte/MG 

Proposta de Valor 
Sua fazenda pode ser sustentável e produzir mais! A nextAgro oferece 
soluções em controle, monitoramento e inteligência para o agronegócio. 

Mais informações www.nextagro.com.br 

  
OncoTag 

Empreendedor Leticia da Conceição Braga 

Telefone 31991138818 

e-mail braga.ltc@gmail.com 

Cidade/UF Belo Horizonte/MG 

Proposta de Valor 

OncoTag é uma empresa de Pesquisa e Desenvolvimento de 
biomarcadores oncológicos, um Matchmaker que conecta o paciente ao 
tratamento correto. Identificamos que as industrias farmacêuticas muitas 
vezes não conseguem aprovação e registro no Brasil, de uma droga-alvo 
oncológica, por desconhecimento do perfil genético dos cânceres para os 
quais essa droga foi desenvolvida. A OncoTag pode avaliar por 
expressão gênica e sequenciamento de DNA o perfil molecular dos 
tumores para melhorar a eficácia de drogas alvos e quimioterápicos que 
precisam de ser aprovados na ANVISA. 

  

http://www.medroom.com.br/
http://www.nextagro.com.br/
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TAQUION INOVAÇÃO 

Empreendedor GISELE ANTENOR 

Telefone 85992976580 

e-mail GISELEANTENOR@TAQUIONINOVACAO.COM.BT 

Cidade/UF Fortaleza/CE 

Proposta de Valor 

Biossensor para Diagnóstico de Doenças.Trata-se de uma plataforma 
flexível para exames rápidos de diversas doenças, com capaCidade/UF 
de mobilidade, alta segurança, precisão de resultados e capaCidade/UF 
de empoderar profissionais de saúde a realizarem exames no 
consultório/ambulatório/emergências como por exemplo Dengue, Zika, 
Chikungunya, Hepatites, Infarto, Viroses, dentre outras. Podem ser 
adquiridos de forma independente ou por meio de laboratórios de 
análises clínicas. 
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BANCA 6 
Soluções para a indústria, 

Infraestrutura e construção civil, 
Energia, Telecomunicações e 

Automotivo 
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Acquaconte - Solução em infiltradores 

Empreendedor ROSE CONTE 

Telefone 043 09632 1873 

e-mail roseconte2013@gmail.com  

Cidade/UF Londrina/PR 

Proposta de Valor 

INFILTRADOR DE ÁGUA NO SOLO O infiltrador de água é um 
equipamento que oportuniza a gestão adequada dos recursos hídricos. Sua 
tecnologia única resolve o problema de alagamentos e devolve aos 
mananciais o excesso de água pluviais, fazendo a recarga hídrica do solo. 
A mídia mostra a todo instante centenas de milhares de casas, atingidas 
pelas enchentes Em busca uma de solução inovadora para esse problema 
foi concebido o Infiltrador de água no solo: Uma maneira prática e rápida de 
resolver problemas causados pelas mudanças climáticas. Com software o 
infiltrador executará função de cisterna APP de interface intuitiva otimizará 
a interatividade A satisfação do cliente: É uma solução simples, eficiente, 
econômica para evitar prejuízos com alagamentos pontuais, solucionar 
problemas com falta d’água e contribuir com meio ambiente! 

  

  
ACT 

Empreendedor Gianfranco Brasil 

Telefone 49 91293313 

e-mail brasil@actsistemas.com.br 

Cidade/UF São Miguel do Oeste 

Proposta de Valor 

A ACT é uma empresa voltada ao desenvolvimento de soluções 
inteligentes na área da informática. Desenvolvemos sites e sistemas de 
negócio. O principal foco é na aplicação da visão computacional. Com isso 
desenvolvemos um serviço de detecção automática de poluição do ar por 
captura de Imagens da fumaça preta emitida por chaminés industriais. A 
solução detecta o nível da escala de Ringelmann em que a fumaça se 
encontra em tempo real, emitindo alertas automáticos, podendo ser 
monitorada remotamente pela própria equipe da empresa ou por terceiros. 
Com sócios especializados em áreas distintas da tecnologia, vindos de 
institutos de tecnologia como SENAI/SC e IFSC conseguimos desenvolver 
soluções eficientes e muitas vezes inovadoras para os mais diversos 
problemas apresentados pelos clientes. 

Mais Informações http://virtualringelmann.com 

  

mailto:roseconte2013@gmail.com
http://virtualringelmann.com/
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Aerointel 

Empreendedor Christian Ruppenthal 

Telefone (48) 8856-4833 

e-mail christian@aerointel.com.br 

Cidade/UF Florianópolis/SC 

Proposta de Valor 

REDUÇÃO DE CUSTOS E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO 
COM DRONES PROFISSIONAIS. A Aerointel é uma startup que 
desenvolve Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) autônomos com foco 
no mapeamento tridimensional de terrenos. 

Mais Informações www.aerointel.com.br 

 
 

AlfaSix Tecnologia 

Empreendedor Fernando Abel Gottlieb 

Telefone 51 9610-7992 

e-mail fernando@alfasix.com.br 

Cidade/UF Campo Bom 

Proposta de Valor 

A inovação das emissoras de TV inicia aqui! A AlfaSix Tecnologia 
desenvolve produtos para gravação, reprodução e distribuição de áudio e 
vídeo para emissoras de TV.  Estes produtos são mais estáveis e entregam 
maior pratiCidade/UF e experiência de uso com custo inferior ao padrão de 
mercado sendo similares a soluções importadas. A AlfaSix faz uso de 
sistema operacional Linux aliada a uma plataforma de hardware concisa e 
de grande aceitação através de servidores HP e Dell. 

Mais Informações www.alfasix.com.br 

 
 

Bandeirola sinalizadora 
Cidade/UF de 
Origem 

Blumenau (SC) 

Contato Hamilton Claudino de Farias 

   E-mail: hamiltoncf@gmail.com 

  Tel: (47) 99013-662 

Proposta de Valor 

Nosso negócio é um indicador de defeito num equipamento de alta tensão 
chamado chave fusível. Localizar defeitos quando ocorre o rompimento do 
elo fusível sem a atuação correta da chave fusível, é um problema sério, 
pois a demora no restabelecimento da energia e isso causa sérios 
prejuízos para os consumidores e distribuidoras. Para solucionar este 
problema, desenvolvemos um dispositivo que acoplado ao cartucho da 
chave fusível sinaliza o rompimento do elo,  mesmo que o cartucho não 
venha a cair. Nosso diferencial é a inovação pois não existe no mercado 
mundial uma forma mais simples, confiável, que traga retorno financeiro de 
forma tão rápida e que sinalize de forma clara  o rompimento do elo em 
chaves fusível de distribuição, quando há falha na atuação da mesma.   

  

file:///C:/Users/AGC/Downloads/www.aerointel.com.br
file:///C:/Users/AGC/Downloads/www.alfasix.com.br
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Cable Robot 

Empreendedor Mauro Fernando Aragão Mendes Filho 

Telefone 85 986024960 

e-mail mauroadmendes@hotmail.com 

Cidade/UF Fortaelza 

Proposta de Valor 
Pensando em uma forma de otimizar o processo de cabeamento da rede 
elétrica pública e privada, foi iniciada a elaboração de uma ferramenta 
inovadora no mercado. 

  

O intuito é o de organizar todo o processo de cabeamento e ordená-lo de 
forma mais efetiva, minimizando os custos e possibilitando maior 
segurança no processo operacional, tanto para empresa quanto para com 
seus colaboradores e sociedade. 

  
Due Laser 

Empreendedor Luiz Carlos Pinage 

Telefone 48 96774584 

e-mail pinage@duelaser.com 

Cidade/UF Florianopolis 

Proposta de Valor 

A Due desenvolve, produz e comercializa máquinas de fabricação 
modernas e inovadoras. Aliando precisão, facilidade de uso e preço 
acessível, nossos equipamentos são uma excelente opção para micro e 
pequenos empresários que buscam tornar a fabricação de seus produtos 
mais rápida e de maior qualidade, startups e grupos de pesquisa que 
desejam desenvolver protótipos e até mesmo pessoas físicas com 
interesse em fazer acontecer. www.duelaser.com 

  
ECOTAG 

Empreendedor CLEOFANIO SOUZA JUNOR 

Telefone 4788449968 

e-mail JUNIOR@ECOTAG.ME 

Cidade/UF BLUMENAU 

Proposta de Valor 

A Ecotag é uma empresa de solução em segurança de produtos, 
atualmente produzimos lacres de autentiCidade/UF para combate a 
Falsificação com produção 100% nacional. Estamos agregando Tecnologia 
de autentiCidade/UF holográfica para todos os produtos de consumo: 
"Tecnologia holográfica + APP aplicada em lacres, etiquetas e TAGs que 
garante ao fabricante a fidelização e autentiCidade/UF do seu produto" 

  

http://www.duelaser.com/
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Baetec - Limitador Automático de Velocidade  

Empreendedor Marcelo Braga 

Telefone (44) 9935-6414 

e-mail braga.alipr@gmail.com 

Cidade/UF Maringá/PR 

Proposta de Valor 

Limitador de veloCidade/UF dinâmico, cujo limite é estabelecido de acordo 
com a via que o veiculo estiver trafegando. Atualmente, 40% dos acidentes 
e 35% das multas são causados por excesso de veloCidade/UF. Esta 
situação é alarmante, pois os custos com multas, consertos, indenizações 
causados pelos acidentes são elevadíssimos. Isso sem mencionar nos 
casos de acidentes com vitimas fatais, na qual os danos são incalculáveis. 
Desta forma, estamos em processo de desenvolvimento de um limitador de 
veloCidade/UF dinâmico, cujo objetivo é inibir o motorista de trafegar em 
veloCidade/UFs acima do permitido. O nosso diferencial perante os 
concorrentes é que iremos impossibilitar o veiculo de trafegar acima da 
veloCidade/UF permitida, e nao simplesmente "controlar" por meio de 
relatorios e avisos sonoros. O limite de veloCidade/UF será dinâmico, pois 
é definido de acordo com a via que o veiculo estiver. Além disso, teremos 
um sistema web que emitirá relatorios informando percurso, troca de óleo, 
consumo médio de combustivel, dentre outros. 

  

Luka Machine 

Cidade de Origem 

Rio de Janeiro  (RJ)  

Antony Amorim 

E-mail: antony.amorim@lukamachine.com.br 

Tel: (24) 98181-1412  

A Luka Machine é uma Franqueadora de Tecnologia própria e patenteada, 
que desenvolveu e criou suas Vending Machines de baixo custo, com 
sistema embarcado: Software de gerenciamento online, APP, Plataforma 
de Mídia Indoor e sistema de pagamento de cartão. A qual utiliza um 
modelo de negócio INOVADOR e ESCALÁVEL, em que gera ALTO 
IMPACTO na base da pirâmide (classes C,D,E) além de  fomentar renda 
para os Micros Empreendedores Individuais através de um sistema de 
Micro Franquia. 

 

 

 
MRG Tecnologia  

Empreendedor Joceli de Carvalho Geis  

Telefone 85 98814-3557 

e-mail joceli@mrgtecnologia.com.br 

Cidade/UF Fortaleza/CE 

Proposta de Valor 

Sua fábrica, suas máquinas nas suas mãos e ao seu alcance. No celular! 
No tablet! No desktop! Com custo competitivo. Sem necessidade de corpo 
técnico especializado em eletrônica e TI.Real Time MANAGER System : a 
sua Fábrica 4.0 on-line! Monitora máquinas em tempo real e registra o 
diário de bordo visível em aplicação web via browser ou aplicativo, onde 
são relacionados máquina, operador, produto, setup, tempo de parada, 
funcionamento, veloCidade/UF, produção e motivos de paradas das 
máquinas da produção.A introdução da sua Fábrica no conceito Indústria 
4.0 e IoT! www.mrgtecnologia.com.br 

    

http://www.mrgtecnologia.com.br/
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NETResíduos 

Empreendedor Frederico Carneiro 

Telefone 31 988682390 

e-mail fredbh@gmail.com 

Cidade/UF Belo Horizonte/MG 

Proposta de Valor 

O NETResíduos é um sistema online para gestão de resíduos da 
construção civil e industrial. Gerencie seus resíduos, atendendo às 
exigências legais, reduzindo riscos e custos. Crie indicadores estratégicos 
e promova a sustentabilidade. O NETResiduos é uma ferramenta online de 
gerenciamento de resíduos da construção civil. Sua missão é gerir as 
informações referentes ao fluxo de resíduos, desde a sua geração até a 
sua destinação final. Faltam no mercado soluções com esse foco, fazendo 
com que as construtoras utilizem ferramentas ineficientes. O NETResiduos 
resolve esse problema através de uma ferramenta online na qual o gestor 
da obra tem total controle de informações como: tipo de resíduo gerado, 
volume, transportadores, locais de destinação, custo de retirada, economia 
gerada, documentações cadastrais e ambientais, leis e normas 
relacionadas, entre outros. Nossos principais concorrentes são empresas 
de TI, que não atuam diretamente no setor e não possuem em seu DNA 
anos de experiência na área de meio ambiente e construção civil. Nossos 
clientes não estão apenas pagando pelo direito de uso de um software, 
eles terão acesso à compilação de toda essa experiência, agrupada e 
transformada no sistema. 

  
Peça Agora 

Empreendedor Felipe Bronté 

Telefone (32)9 9919-0035 

e-mail felipe@optsolucoes.com 

Cidade/UF Juiz de Fora 

Proposta de Valor 

O Peça Agora é um Market Place que reúne fabricantes, distribuidores, 
oficinas, lojas de peças e clientes de produtos serviços e automotivos, onde 
você compra seus produtos e encontra as melhores oficinas para executar 
seu serviço. Encontrar os produtos para seu veículo e serviços automotivos 
confiáveis em um local se tornou um desafio no Brasil, pois há dificuldade 
em se achar autopeças com preços competitivos fora dos grandes centros 
e há falta de confiança nos prestadores de serviços por parte dos clientes 
em grandes e pequenas Cidade/UFs brasileiras. O Peça Agora resolve 
esse problema ao ser integrado com o estoque de grandes fábricas e 
distribuidores do setor automotivo, oferecendo uma grande variedade de 
produtos e com toda a logística de entrega automatizada com os Correios, 
possibilitando o envio do produto em qualquer agência dos Correios do 
Brasil, com consequente redução dos preços praticados pelo varejo 
automotivo. Ao reunir uma variedade de oficinas mecânicas e prestadores 
de serviços automotivos, o cliente pode escolher agendar o serviço 
automotivo no local mais perto e melhor avaliado pelos usuários. 

Mais informções www.pecaagora.com.br 

  

http://www.pecaagora.com.br/
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Portal TroCar 
Cidade/UF de 
Origem 

Belo Horizonte/MG  (MG)  

Contato Filipe Padrão 

  E-mail: filipevpadrao@gmail.com 

  Tel: (31) 98889-2932  

Proposta de Valor 

Nosso negócio é um classificado de veículos online, o primeiro classificado 
com área exclusiva de troca entre veículos e  colaborativo e estamos 
criando um novo produto que é o TroCar Consulting, uma consultoria na 
venda de veículo. Nossa plataforma consegue automatizar e facilitar a troca 
entre veículos, tipo de negociação muito comum no mercado, e estamos 
focando em segurança e credibilidade entre os usuários, tornado o portal 
colaborativo. Com o TroCar Consulting nós resolvemos as dificuldades no 
processo de venda, desde o anúncio até toda parte burocrática da 
transferência do veículo. 

Mais Informações www.portaltrocar.com   

 
 

Power Flow 

Empreendedor Pedro Luiz Pereira da Silva 

Telefone (16) 9 9192-0767 

e-mail pmdr@uol.com.br 

Cidade/UF Araraquara 

Proposta de Valor 

O negocio da Power Flow é a produção de energia renovável de forma 
continua, hibridando energia eólica e biocombustível, desenvolvemos um 
projeto que resolve o problema da intermitência das fontes renováveis, 
podendo produzir energia, na capaCidade/UF nominal 24 h x 7 d, e com 
baixo capex e energia de qualidade premium. podendo ser oferecido a 
consumidores finais e companhias produtoras de energia elétrica, o 
conceito básico é a hibridação antes da geração, com dispositivos 
mecânicos que dispensam o uso de inversor de frequência e pela sua 
disponibilidade tem o retorno do capital investido mais rápido que as 
opções disponíveis no mercado. Nossos principais desafios atualmente 
estão em conseguir financiamento ou investidor, para produção de 
protótipo e validação do produto, mesmo fazendo um protótipo em menor 
escala, é preciso além da verba para construção, uma verba para 
realização de testes de validação e levantamento de dados de 
desempenho e posterior ajustes para produção, porém estes ensaios 
podem servir como show room do produto 
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PrintUp 3D 

Empreendedor Leonardo Kratz Mendes 

Telefone (51) 98008858 

e-mail leonardo@printup3d.com 

Cidade/UF Porto Alegre/RS 

Proposta de Valor 

Somos uma empresa de base tecnológica que desenvolve soluções de 
fabricação inteligente para a indústria. Empresas de fundição de precisão, 
que são base de setores como agroindústrial, automotivo e aeroespacial 
tem seu mercado limitado pelo uso obrigatório de matrizes usinadas, 
usadas na produção de moldes das peças a serem fundidas, cujo custo (de 
até R$ 100 mil) e tempo de fabricação (2 a 6 meses) tornam inviáveis a 
produção de peças piloto (protótipos) e, principalmente, de pequenos lotes. 
Resolvemos esse problema desenvolvendo uma 'impressora 3D' do tipo 
SLS - Sinterização Seletiva à Laser - cujo processo obtém a produção de 
peças de metal dispensando a utilização das matrizes, fornecendo peças 
sem quantidade mínima, de produção mais rápida e com as mesmas 
propriedades mecânicas. 

  

  
Reciclador Automático de Água Domiciliar 

Empreendedor rogerio neri 

Telefone (11)9 9958-7104 

e-mail rogerio_neri@hotmail.com 

Cidade/UF São Paulo/SP 

Proposta de Valor 

Desenvolvemos o S.M.A.R-t um equipamento capaz de reciclar a água do 
banho de maneira automática e com segurança biológica para uso na 
higienização sanitária que dispensa modificações nas instalações 
hidráulicas. Nosso modelo de negócios engloba o mercado B2B 
(construtoras e incorporadora de imóveis residenciais e comerciais, 
escritórios de arquitetura e empreiteiras, Hotéis, motéis, clubes, hospitais, 
escolas, administradoras de condomínios) e no mercado B2C 
(condomínios, donos de residências que queiram economizar água potável 
para higienização sanitária). Nosso produto possui tanto um apelo de 
sustentabilidade hídrica (economia de 100% da água potável gasta na 
higienização sanitária) quanto econômico financeiro pois propicia uma 
redução permanente na conta de água e esgoto. 

Mais Informações http://www.recicladordeagua.com.br  

  

http://www.recicladordeagua.com.br/
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Reciclapac 

Empreendedor Rogerio Junqueira Machado 

Telefone 11999810614 

e-mail rogerio.junqueira@reciclapac.com 

Cidade/UF São Paulo/SP 

Proposta de Valor 

A Reciclapac é uma empresa de tecnologia de embalagens logísticas, 
usadas para transportes. A empresa busca atender a necessidade de uso 
de embalagens logísticas, em um modelo mais racional que o atual, que é 
focado em produção, descarte e desperdício de materiais. A empresa 
desenvolve reúso e tecnologia para gerar valor ao cliente. 
www.reciclapac.com 

  
Spark Telecom 

Empreendedor Marília Martins Bontempo 

Telefone (35) 99946-0658 

e-mail marilia@sparktelecom.com.br 

Cidade/UF Santa Rita do Sapucaí 

Proposta de Valor 

A proposta da Spark Telecom é oferecer soluções de ponta para o setor de 
Telecomunicações. Seu principal produto é o Spark PCRF, um software 
que implementa virtualmente as políticas de qualidade de serviço e 
tarifação de uma rede móvel. O Spark PCRF já se encontra em testes na 
rede da Algar Telecom e poderá atingir mais de 1 milhão de assinantes 
localizados no estado de Minas Gerais. O MVP está na fase de validação 
há 6 meses e passa por melhorias nas suas funcionalidades. 

Mais Informações www.sparktelecom.com.br 

 
 

Stattus4 

Empreendedor Antônio 

Telefone (15) 9 9173-9393 

e-mail antonio@stattus4.com 

Cidade/UF Sorocaba 

Proposta de Valor 

A Stattus4 está inserida no contexto de Cidade/UFs Inteligentes e 
Sustentabilidade. O modelo de negócio é a prestação de serviço para 
concessionárias de distribuição de água em que fornecermos um sistema 
de detecção automática de vazamentos utilizando Inteligência Artificial. O 
sistema é composto por sensores distribuídos na rede que coletam os 
dados e enviam para a nuvem processá-los e classificá-los como 
vazamento - não vazamento. Essa análise proporciona a concessionária 
redução e otimização operacional, aumento de faturamento, e torna a 
distribuição de água mais sustentável. www.stattus4.com 

  

http://www.reciclapac.com/
http://www.sparktelecom.com.br/
http://www.stattus4.com/
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Transformar 

Empreendedor Wellington Vidaurre 

Telefone (67) 9 9857-2014 

e-mail wvidaurre@yahoo.com.br 

Cidade/UF Corumbá 

Proposta de Valor 

A Transformar é uma empresa que fabrica produtos a partir dos rejeitos de 
minério de ferro. Ela se propõe a resolver o problema da destinação dos 
rejeitos de minério produzido pelas mineradoras da região do pantanal. 
Transformamos o passivo ambiental em produtos de uso público: lajotas 
para pavimentação de ruas, tijolos e blocos para construção de habitações 
populares, manilhas para fossas sépticas em 
assentamentos rurais bem como equipamentos públicos, tais como: 
lixeiras, bancos de praça e pontos de ônibus e também estamos inovando 
na produção de telhas e argamassas para assentamentos de pisos e 
calçadas além de reboco de paredes. 
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STARTUPS PARTICIPANTES DA FASE 2 DO INOVATIVA 2016 
(POR LOCALIDADE) 

 
AL 

 knowbook 

 Trakto 

 AM 

 Dreamkid Studio 

 BA 

 Escavador.com 

 LABusiness 

 CE 

 Biblioteca Acessível 

 Cable Robot (Robô de Cabeamento) 

 MRG Tecnologia 

 Táquion Inovação 

 TotalCross Global Mobile Platform 

 ValetWay 

 Wardrobe- Moda Compartilhada 

 DF 

 ATMOSFERO 

 Autobar 

 eMúsicaAovivo / OndeBand 

 GO 

 EASYCRÉDITO 

 MG 

 Aduana Web Soluções 

 AS31 - QualiSticker 

 Capta Money 

 FORLEVEN 

 Inova GS ltda 

 KCollector 

 NETResiduos 

 nextAgro 
 OncoTag Desenvolvimento de Produtos e Serviços 

para a Saúde Humana 

 PEÇA AGORA - WWW.PECAAGORA.COM 

 Portal TroCar 

 Spark Telecom 

 MS 

 Guimtalk 

 Transformar 

 MT 

 MAX Person Comunicação 

 PA 

 INTECELERI TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO LTDA 

 PB 

 Evoimob 

 Glocal Arts 

 Lumenbox 

 Sinapse nas Escolas - SINES 

 YpControl 

 PE 

 Even3 

 PR 

 COLETIVE 

 CUKE App 

 Easy Park 

 EEMovel Inteligência Imobiliária 

 Evowork 

 GuitarPlayOnline 

 INFILTRADOR DE ÁGUA  NO SOLO ACQUA CONTE 

 Keus 

 Limitador automático de veloCidade/UF 

 Magtab 

 VISION MÉTRICS COMPONENTES ELETRÔNICOS 

 Voopyn.com 

 RJ 

 Adimplere 

 Estante Mágica 

 Kong Ofertas 

 Luka Machine Tecnologia Ltda 

 Menu for Tourist 

 Modellagio Modelagem Computadorizada 

 OrceJá 

 PREÇO CERTO 

 Screens 

 TWIST Systems 

 RN 

 DR Empresarial 

 Fix-It 

 Outgo 

 RS 

 AdTools 

 AlfaSix Tecnologia Ltda 

 EW Bio 

 Inbeauty 

 Leithos - Gestão de Leitos Hospitalares 

 Manta de revegetação e máquina CNC 
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 Mconf Tecnologia 

 ParkNET 

 PrintUp 3D 

 SC 

 Aerointel 

 ATAR 

 Bandeirola sinalizadora 

 Belasis 

 Biofractal Eng. e Biotec. Ambiental 

 Biorrefinaria de Microalgas 
 BioSul - Biofábrica para controle biológico na 

agricultura 

 BipBoy Tecnologia LTDA ME 

 DoutorEasy 

 Due Laser 

 EasyAlpha 

 EatSmart 

 ECOTAG 

 Empresa: ACTSISTEMAS 

 EPHEALTH - PRIMARY CARE SOLUTION 

 Especifique[me] 

 GravitWave - Projeto CooPig 

 Healclever 

 HeyCheff 

 Intexfy - Inteligência de Mercado 

 Keeps, think simple 

 Lemonaid Learning Analytics 

 Listen 

 MediaMetrics 

 Mettzer 

 Skimer - Esqui Subaquático 

 Super Achado 

 SysMiddle Technology 

 SP 

 Box.Cards 

 Bynd 

 Cuboz.com 

 Duan Internacional do Brasil 

 E-Labora 

 FastMart 

 Freenetic 

 IMedical 

 IQX - INOVE QUALYX 

 JáTá Chegando 

 Luckro 

 medRoom 

 Meu Câmbio 

 Myvillage Serviços de Internet LTDA 

 Nama 

 Power Flow Ltda. 

 Quero.la 

 Reciclador automático de água domiciliar 

 Reciclqpac soluções para embalagens 

 Robôs de Bits 

 Sensorial Sports 

 Stattus4 Tecnologia e Serviços 
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STARTUPS PARTICIPANTES DA FASE 2 DO INOVATIVA 2016 
(POR SETOR DE ATUAÇÃO) 

 

Aeronáutica e Espacial 

 Aerointel 

 Agronegócios 

 BioSul - Biofábrica para controle biológico na 
agricultura 

 Keus 

 LABusiness 

 Manta de revegetação e máquina CNC 

 nextAgro 

 Automotivo 

 Limitador automático de veloCidade/UF 

 PEÇA AGORA - WWW.PECAAGORA.COM 

 Portal TroCar 

 Comércio 

 COLETIVE 

 FastMart 

 Glocal Arts 

 KCollector 

 Luckro 

 Myvillage Serviços de Internet LTDA 

 OrceJá 

 Super Achado 

 Taggli 

 Wardrobe- Moda Compartilhada 

 Eletrônicos 

 Dreamkid Studio 

 Due Laser 

 Energia 

 Bandeirola sinalizadora 

 Power Flow Ltda. 

 Indústria de defesa 

 ECOTAG 

 Indústria Química 

 IQX - INOVE QUALYX 

 Infraestrutura e Construção Civil 

 Cable Robot (Robô de Cabeamento) 

 NETResiduos 

 Transformar 

 Mineração e Metalurgia 

 PrintUp 3D 

 Outros 

 Autobar 

 Biofractal Eng. e Biotec. Ambiental 

 E-Labora 

 Estante Mágica 

 Guimtalk 
 INFILTRADOR DE ÁGUA  NO SOLO ACQUA 

CONTE 

 knowbook 

 Modellagio Modelagem Computadorizada 

 Robôs de Bits 

 Sensorial Sports 

 Sinapse nas Escolas - SINES 

 Skimer - Esqui Subaquático 

 Saúde 

 AS31 - QualiSticker 

 Biorrefinaria de Microalgas 

 Duan Internacional do Brasil 

 EPHEALTH - PRIMARY CARE SOLUTION 

 EW Bio 

 Fix-It 

 Healclever 

 IMedical 

 Inbeauty 

 Leithos - Gestão de Leitos Hospitalares 

 medRoom 
 OncoTag Desenvolvimento de Produtos e 

Serviços para a Saúde Humana 

 Reciclador automático de água domiciliar 

 Táquion Inovação 

 Serviços 

 AdTools 

 EEMovel Inteligência Imobiliária 

 eMúsicaAovivo / OndeBand 

 Especifique[me] 

 Evowork 

 FORLEVEN 

 GuitarPlayOnline 

 Keeps, think simple 

 Kong Ofertas 

 MediaMetrics 

 MRG Tecnologia 

 Quero.la 

 Stoq Tecnologia LTDA 

 Voopyn.com 

 Serviços Logísticos 

 BipBoy Tecnologia LTDA ME 

 JáTá Chegando 
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 Reciclqpac soluções para embalagens 
 

 Setor Financeiro 

 Adimplere 

 ATAR 

 Capta Money 

 EASYCRÉDITO 

 Meu Câmbio 

 Tecnologia da Informação e Comunicação 

 Aduana Web Soluções 

 AlfaSix Tecnologia Ltda 

 ATMOSFERO 

 Belasis 

 Biblioteca Acessível 

 Box.Cards 

 Bynd 

 Cuboz.com 

 CUKE App 

 DoutorEasy 

 DR Empresarial 

 Easy Park 

 EasyAlpha 

 EatSmart 

 Empresa: ACTSISTEMAS 

 Escavador.com 

 Even3 

 Evoimob 

 Freenetic 

 GravitWave - Projeto CooPig 

 HeyCheff 

 Inova GS ltda 
 INTECELERI TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO 

LTDA 

 Intexfy - Inteligência de Mercado 

 Lemonaid Learning Analytics 

 Listen 

 Luka Machine Tecnologia Ltda 

 Lumenbox 

 Magtab 

 MAX Person Comunicação 

 Mconf Tecnologia 

 Menu for Tourist 

 Mettzer 

 Nama 

 Outgo 

 ParkNET 

 PREÇO CERTO 

 Screens 

 Spark Telecom 

 Stattus4 Tecnologia e Serviços 

 SysMiddle Technology 

 Télios Desenvolvimento de Expertises Ltda 

 TotalCross Global Mobile Platform 

 Trakto 

 TWIST Systems 

 ValetWay 
 VISION MÉTRICS COMPONENTES 

ELETRÔNICOS 

 YpControl 

 
 Stoq Tecnologia LTDA 

 Taggli 

 Télios Desenvolvimento de Expertises Ltda 

 
 

 


