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CONTAMOS COM VOCÊ PARA FOMENTAR O
EMPREENDEDORISMO NO BRASIL
Há 7 anos, o InovAtiva Brasil atua no ecossistema de
inovação e empreendedorismo brasileiro como o maior
programa de aceleração de startups do país.
Com o objetivo de aprimorar os negócios tecnológicos
mais inovadores do Brasil, contamos com a participação de
profissionais qualificados das mais diversas áreas dispostos
a compartilhar sua expertise.
Mentores, investidores e executivos de grandes empresas
se empenham durante quatro meses para capacitar as
startups selecionadas pelo programa a atrair aportes,
parceiros e clientes.
Agradecemos a você por participar desse projeto conosco
e compartilhar seu conhecimento. Juntos, podemos
contribuir com o progresso tecnológico do país, fomentando
o empreendedorismo brasileiro e consolidando a nação como
um importante hub de inovação.
Esperamos que essa experiência gere momentos
inspiradores e impulsione novas parcerias e bons resultados
a você e aos que estão dando os primeiros passos nessa
jornada.
Muito obrigado,
InovAtiva Brasil
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AprendaNet
Empreendedor

Renato Doria

E-mail

doria@aprendanet.com.br

Telefone

(24) 98865-8985

Cidade | Estado

Petrópolis | Rio de Janeiro

Informações do
Projeto

O produto é Plataforma Professor Global voltada à Educação STEM 3.0.
Veja em www.professoglobal.com.br ou www.professoglobal.com. O seu
negócio é o de oferecer assinaturas e serviços voltado a área das exatas. O
seu mercado é academia (ensino fundamental, médio, superior), governo
(secretarias de educação), empresas tecnológicas. A concorrência nacional
é restrita a educação 2.0 (PDF e vídeos). A concorrência internacional
oferece um nível alto de competição para educação 3.0 (vide Digital
Education www.digitaled.com, Alpha Wolfram www.wolframalpha.com).

Site da Empresa

http://www.aprendanet.com.br

Deixa que eu pago
Empreendedor

Rafael Machado de Souza

E-mail

rafael@deixaqueeupago.com.br

Telefone

(21) 99808-3150

Cidade | Estado

Três Rios | Rio de Janeiro

Informações do
Projeto

Nós pagamos qualquer conta que tenha código de barras na hora, e
parcelamos em até 12x nos cartões para nossos clientes. Parcelamos
contas "imparceláveis" no cartão, como água, luz, telefone, impostos,
multas, Ipvas, matrículas, taxas de cartório, enfim, qualquer conta que tenha
código de barras. Nosso atendimento é 100% on line, já atendemos todo o
Brasil, e nosso grande diferencial é esse: Ser uma solução rápida, para
problemas temporários de crédito.

Site da Empresa

http://www.deixaqueeupago.com.br
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Edukamaker
Empreendedor

Henrique Alves Camargo

E-mail

contato@edukamaker.com.br

Telefone

(41) 99633-6201

Cidade | Estado

Francisco Beltrão | Paraná

Informações do
Projeto

A EdukaMaker é uma empresa de soluções tecnológicas aplicada a
educação, tem como prioridade aumentar o engajamento dos alunos,
diminuir os déficits educacionais e a evasão escolar. Cursos e kits
educacionais, trabalham a Cultura Maker diretamente na base educacional,
transformando o aprendizado mais criativo, rico e significativo, faz o aluno
ser o protagonista do conhecimento, promovendo acesso as novas
tecnologias como impressão 3D, VR e AR, robótica, gamificação, drones,
desenvolvendo novas soluções, produtos e serviços, hardware ou software,
alimentando a economia colaborativa, empoderamento tecnológico e
principalmente o empreendedorismo social. O portal de cursos aumenta a
escala de atuação, formando novos professores, aplicando a metodologia
diferenciada em diversos locais, soluções em formatos de trilhas de
aprendizado. Criação de maker spaces e fab labs além de atender
instituições de ensino podem ser aplicados em empresa que buscam
crescer e criar novos produtos.

Site da Empresa

http://www.edukamaker.com.br

EmapX Systems
Empreendedor

Luiz Felipe Rangel

E-mail

luiz.rangel@emapx.com

Telefone

(22) 99904-6175

Cidade | Estado

Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro

Informações do
Projeto

O EmapX é um conjunto de tecnologias para a indústria 4.0 focadas na
solução de problemas e gestão de não-conformidades eficientes e eficazes,
principalmente em áreas como Segurança do Trabalho, Qualidade, Meio
Ambiente e Manutenção. No Brasil e no mundo existe uma grande demanda
por soluções tecnológicas que diminuam o risco dos negócios nesses
setores. A concorrência apesar de presente ainda é baixa e embrionária, e
geralmente estão focados na documentação de inconformidades ou gestão
da segurança do trabalho. O EmapX resolve esse problema com mobilidade,
interação rápida entre as equipes e entre os dispositivos, focando na
solução da causa raíz de cada não-conformidade só possível reduzir até
42% das de alta criticidade.

Site da Empresa

http://www.emapx.com
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Englishbay
Empreendedor

Paulo Eduardo Tebexerini

E-mail

eduardo@mktouch.com.br

Telefone

(11) 96713-6492

Cidade | Estado

São Paulo | São Paulo

Informações do
Projeto

Segundo pesquisa realizada pela organização British Council o principal
motivo para Brasileiros não estudar são: 1 - Falta de tempo 47% 2 - Cursos
muito caros 19%. A grande maioria das escolas oferece horários fixos,
custos com matricula e material, são locais onde o aluno deve se locomover
ate a escola, oferecemos uma aula online particular, facilitando para
mercado atual onde tempo é escasso. Modelo de assinatura com custo
acessível. Oferecemos uma plataforma para compra de aulas particulares
de inglês com professores estrangeiros e brasileiros. Aula online onde o
aluno tem flexibilidade e praticidade em adaptar a sua rotina. Custo
acessível, sem taxas de matricula custos com material ou contratos anuais.
Professores fixos, o aluno vai ter um professor para acompanhar sua
evolução em todo processo o que torna muito mais individual e
personalizado. Contamos com uma base de 195 Alunos em 1 ano de
operação resultando em um faturamento de R$110K em 2018

Site da Empresa

https://www.englishbay.com.br/

Estuda.com
Empreendedor

Carlos Pirovani

E-mail

carlos@estuda.com

Telefone

(65) 98122-0221

Cidade | Estado

Cuiabá | Mato Grosso

Informações do
Projeto

A Estuda.com é uma EdTech focada em avaliação e análise de
desempenho, que atende toda a comunidade escolar com soluções de apoio
pedagógico. Resolvemos um problema muito importante que é a gestão das
avaliações das escolas, automatizando todo o processo avaliativo, desde o
planejamento, solicitação de questões, envio das questões por parte dos
professores usando o nosso banco de questões ou questões próprias, a
diagramação, impressão, correção e principalmente a geração de relatórios
detalhados e com isso conseguimos gerar um raio-x pedagógico das turmas
e alunos individualmente. Complementamos diferentes sistemas de ensino e
todas as nossas soluções encontram-se em um único app.

Site da Empresa

http://estuda.com/
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Eu Empreendo
Empreendedor

ALEXANDRE SOUZA

E-mail

ale@euempreendo.org.br

Telefone

(67) 99244-8257

Cidade | Estado

Campo Grande | Mato Grosso do Sul

Informações do
Projeto

O Eu Empreendo nasceu como produtora de conteúdo acoplado à uma
plataforma gamificada de aprendizagem (terceirizada) e um simulador para
tomadas de decisões para o desenvolvimento das habilidades
socioemocionais através do Empreendedorismo (nos usuários),
possibilitando às escolas (clientes) se diferenciarem no mercado, reduzir a
evasão e a inadimplência, e aumentar a base de clientes e o ticket médio.
Tivemos a necessidade e a demanda de um grande cliente para criar nossa
própria plataforma: Hoje temos mais 2 produtos: Um app agenda/rede
social/hub de conteúdo/central de notificação, que está se transformando
numa plataforma de conteúdo mobile first integrada com IoT. Somos um
B2B2U, tendo que gerar aprendizado, engajamento e transformação ao
Usuário, em paralelo gerando valor para o Cliente/Escola, podendo virar um
B2B2C com upsells direto ao usuário da plataforma. Escolas já sentiram que
a educação tradicional não funciona bem, mas não sabem como inovar.

Site da Empresa

http://www.euempreendo.org.br

Futebol Interativo
Empreendedor

George Klinger Barbalho da Cunha

E-mail

george@futebolinterativo.com

Telefone

(84) 99467-0840

Cidade | Estado

Natal | Rio Grande do Norte

Informações do
Projeto

Somos uma "faculdade" on-line comprometida com a capacitação e
desenvolvimento profissional de recursos humanos para o Futebol. No
Brasil, o Futebol gera atualmente mais de 300 mil empregos, porém o
contexto futebolístico carece de profissionalização e conhecimento
agregado. Inciativas de capacitação específicas são raras e a maioria está
disponibilizada em modelos presenciais de ensino. Assim, o Ensino a
Distância (EaD) surge como alternativa de capacitação e difusão de boas
práticas de forma flexível e acessível. Um estudo realizado pela Instituto
Sagah (2003) prevê que em 2023 o ensino superior a distância já
corresponderá a 51% do mercado. Dessa maneira o Futebol Interativo têm
distribuído conteúdo on-line (ao vivo e gravado), escalável, com a presença
de professores e alunos de diferentes lugares do mundo. O FI tem se
posicionado no mercado a partir de diferenciais como aulas ao vivo, práticas
(estágios) dentro dos clubes de futebol e professores de grandes clubes.

Site da Empresa

https://www.futebolinterativo.com.br/
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Fuzzy Makers
Empreendedor

Havilah Lucas Vasconcelos Ramos

E-mail

lucas@fuzzymakers.com

Telefone

(31) 99285-6164

Cidade | Estado

Belo Horizonte | Minas Gerais

Informações do
Projeto

A Fuzzy é uma empresa de produtos educacionais com um propósito bem
claro: tornar o processo de aprendizagem mais divertido, criativo e
exploratório, sem abrir mão do rigor acadêmico. Nos baseamos em quatro
fundamentos que sustentam a Educação Maker: a Educação STEAM,
Cultura Maker, enfoque pedagógico e foco no mão na massa. Tais alicerces
nos guiam para entregar ferramentas tecnológicas, conteúdo próprio
aplicando a nossa metodologia e a capacitação de professores que os
utilizam no cotidiano educacional. Através desse direcionamento,
trabalhamos para evoluirmos os métodos de ensino tradicionais constituídos
de aprendizagens expositivas, pouco envolventes, descontextualizadas e
conteudistas não acompanharam as evoluções tecnológicas de outros
setores. Para isso, utilizamos e criamos ferramentas de fato pensadas para
a educação e alinhadas aos objetivos pedagógicos de desenvolvimento das
competências contemporâneas, mantendo-as acessíveis frente a realidade
do mercado brasileiro.

Site da Empresa

http://www.fuzzymakers.com

OrçaFascio
Empreendedor

ANTONIO ARMANDO BARRAU FASCIO TERCEIRO

E-mail

fascio@orcafascio.com

Telefone

(11) 99414-3136

Cidade | Estado

Macapá | Amapá

Informações do
Projeto

Somos um Software de Orçamento de Obras, fizemos um ligação com revit
fazendo o 5D além de possuirmos além de orçamento, medição, diario de
obra e módulo compras, orçaFascio hoje esta em escalando as vendas e
investindo em marketing.

Site da Empresa

https://www.orcafascio.com
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OSucateiro.com
Empreendedor

Rafael Davi Valentini

E-mail

rafael@osucateiro.com

Telefone

(54) 99900-9917

Cidade | Estado

Caxias do Sul | Rio Grande do Sul

Informações do
Projeto

Somos um market place de produtos que não são mais utilizados em
indústrias. Desenvolvido depois de visitar 24 países e mais de 1500
empresas, identificamos 4 grandes grupos de problemas, sendo (1) Estoque
de Baixo Giro, (2) lixo, sucatas e resíduos, (3) horas ociosas e máquinas,
equipamentos e espaços e (4) máquinas fora de norma. Quando um ativo
não faz mais parte do ciclo de vida do projeto, ele gera despesas diárias e
deixa claro que este custo sai do projeto, podendo em algumas vezes
passar do lucro total do projeto, fazendo com que a avaliação confirme que
em alguns casos seria melhor nem ter começado a produção daquele
produto.

Site da Empresa

http://www.osucateiro.com

Pontue
Empreendedor

Cristiane Matos Miura

E-mail

crismiura@pontue.com.br

Telefone

(16) 98811-3940

Cidade | Estado

Ribeirão Preto | São Paulo

Informações do
Projeto

Todos os anos, mais de 7 milhões de jovens desejam alcançar um sonho:
entrar em uma universidade pública. Porém, infelizmente, mais de 4 milhões
veem esse sonho acabar. O motivo? A baixíssima nota na prova de
redação. É para mudar esse cenário que a Pontue surgiu: somos uma
plataforma de ensino inteligente de redação para escolas privadas que
desejam aumentar a performance dos alunos nas principais provas de
redação do país. Para isso, entregamos tecnologia inovadora, metodologia
própria e equipe altamente qualificada, trazendo resultados expressivos:
aumento na média dos alunos em mais de 220 pontos em até 7 semanas.
Além disso, a Pontue é pioneira - e única - na entrega de correções em
vídeo, já que, por meio de nossos estudos, percebemos que os alunos
aprendem 5 vezes mais quando ouvem e veem, se comparados somente à
leitura da correção.

Site da Empresa

http://www.pontue.com.br
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Redigir A+
Empreendedor

RODRIGO ANTÔNIO SIMÕES DA PENA

E-mail

rodrigo@plataformaredigir.com.br

Telefone

(31) 98744-6830

Cidade | Estado

Belo Horizonte | Minas Gerais

Informações do
Projeto

A Redigir A+ é uma Edtech cujo foco é a gestão dos processos de
ensino-aprendizagem em Redação, oferecendo soluções para escolas e
pré-vestibulares (b2b). Com funcionalidades especialmente desenvolvidas
tanto para auxiliar as etapas operacionais quanto para monitorar os
processos pedagógicos, garantimos rapidez de feedback, controle em tempo
real de cada redação, além de imparcialidade nas avaliações (para maior
eficiência na produção de diagnósticos). A terceirização da equipe de
corretores ainda assegura aos nossos parceiros redução de custos
operacionais e de riscos de passivos trabalhistas. Com mais de 200 mil
redações corrigidas e atualmente inserida no fluxo regular de operações de
39 instituições de ensino no Brasil, em que se produzem redações com
regularidade semanal, a Redigir A+ alcançou um crescimento médio de
100% ao ano nos últimos dois anos (portanto, em fase de franca expansão e
ganho de escala), estando presente nos grandes eventos educacionais em
território nacional.

Site da Empresa

https://www.plataformaredigir.com.br/

Scaffold Education
Empreendedor

Rafael Sanchez

E-mail

rafael.sanchez@scaffoldeducation.com.br

Telefone

(14) 98113-3315

Cidade | Estado

Bauru | São Paulo

Informações do
Projeto

A Scaffold é uma startup de educação corporativa que atua no processo de
melhoria dos resultados dos seus clientes através da aprendizagem dos
seus colaboradores. Fazemos isso através de consultoria de impacto na
aprendizagem, de produção de conteúdos (vídeos, animações, games, entre
outros) focados em quem precisa aprender e de uma plataforma EAD (LMS)
que tem em seu DNA people analytics que possibilita a mensuração dos
gaps de aprendizagem e da performance do colaborador durante o
treinamento, correlacionando com a performance do dia a dia no trabalho.

Site da Empresa

http://www.scaffoldeducation.com.br
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Smart-Tech Controle e Automação
Empreendedor

Tiago Machado

E-mail

tiago.machado@netsmarttech.com

Telefone

(41) 99246-0245

Cidade | Estado

Curitiba | Paraná

Informações do
Projeto

A Smart-Tech é uma empresa focada no desenvolvimento de produtos para
a indústria. A empresa iniciou suas atividades em 2015, apesar de ter sido
fundada em 2011, e desde o inicio focou suas atividades no ramo de
automação industrial. Inicialmente desenvolvendo softwares de
rastreabilidade e de gestão de linha de produção. Em 2015 notamos uma
lacuna no mercado pois havia muita dificuldade em integrar máquinas,
servidores e processos produtivos na indústria, em suma, uma dificuldade
generalizada em tirar dados do chão de fábrica e ao mesmo tempo de levar
dados do escritório para o chão de fábrica; um dos pilares da Indústria 4.0.
Começamos o desenvolvimento de um hardware, batizado de ST-One, que
ficou pronto em 2018 . O ST-One facilita a comunicação entre máquinas de
diferentes fabricantes e auxilia na coleta de dados da indústria. Nosso
grande diferencial é possuir um hardware próprio enquanto a maioria das
empresas tenta tratar este problema com uma solução de software.

Site da Empresa

http://netsmarttech.com

StartMeUp
Empreendedor

Arlete Scheleider

E-mail

arlete.fs@smup.site

Telefone

(41) 99613-0676

Cidade | Estado

Sorocaba | São Paulo

Informações do
Projeto

Trabalhamos com um sistema para monitoramento de produção industrial
online, que permite o acompanhamento da produção à distância e em tempo
real disponibilizando as informações em um dashboard e via app, com foco
na solução de problemas no setor industrial como baixa produtividade,
desperdício, falta de informação da produção e o custo elevado ao acesso à
tecnologia, focamos em oferecer uma solução que é facilmente instalada
sem exigir alterações significativas na infraestrutura, e adaptabilidade a
diversos cenários industriais, modernizando maquinário mesmo os mais
antigos e acessibilidade a tecnologia por um custo que atende a realidade
de pequenos e médios industriais.

Site da Empresa

http://smup.site
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Zeropay
Empreendedor

Douglas Ferro

E-mail

douglas@zeropay.io

Telefone

(81) 99682-5645

Cidade | Estado

Recife | Pernambuco

Informações do
Projeto

A Zeropay é uma plataforma de venda de seguros online. A necessidade de
ter segurança e deixar o que se gosta seguro(a) faz com que as pessoas
invistam em seguros dos mais diversos tipos. Segundo a SUSEP, em 2017,
faturou-se R$ 470 bilhões com seguros no Brasil. Neste mesmo ano,
segundo a Revista Apólice, o faturamento alcançou incríveis R$ 14 trilhões.
Para facilitar este processo, criamos uma plataforma onde o usuário pode
cotar e contratar vários tipos de seguros de uma maneira prática, cômoda,
segura e econômica. Nossos diferenciais são o sistema de cashback, no
qual o usuário recebe uma parte do valor pago no seguro de volta e ganha
dinheiro com indicações, e uma interface amigável, planejada para
descomplicar a vida do usuário. Planejamos incluir técnicas de Inteligência
Artificial para deixar nossa plataforma ainda mais personalizada para nossos
clientes. Dessa forma, será possível cotar e comprar o seguro conversando
com um robô, seja por texto ou por voz (acessibilidade).

Site da Empresa

https://zeropay.io

BANCA 2
SISTEMAS DE GESTÃO
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Agenda BOA
Empreendedor

Hans Page

E-mail

hans@agendaboa.com

Telefone

(21) 97614-0828

Cidade | Estado

Rio de Janeiro | Rio de Janeiro

Informações do
Projeto

Temos uma Agenda BOA para o Brasil: valorizar profissionais autônomos e
pequenos negócios. Acreditamos que o caminho para essa valorização é
mais profissionalismo. Por isso, criamos a Agenda BOA, uma ferramenta de
gestão para profissionais autônomos e pequenos negócios. Nossa
tecnologia proporciona mais profissionalismo e organização, com várias
funções que facilitam a rotina de trabalho e aumentam as chances de
conquistar clientes e de crescer o negócio. A Agenda BOA é o app n. 1 de
profissionais e pequenos negócios de vários setores: construção civil,
veículos, eventos e praticamente todo tipo de serviço. Já são mais de 300
mil profissionais e pequenos negócios cadastrados na Agenda BOA. A
Agenda BOA é uma revolução!

Site da Empresa

http://www.agendaboa.com

Atendare
Empreendedor

Katiuscia Schröer

E-mail

katiuscia@atendare.com

Telefone

(55) 99998-5697

Cidade | Estado

Três de Maio | Rio Grande do Sul

Informações do
Projeto

O Atendare ajuda as empresas a terem mais inteligência e eficiência no
processo comercial através de automação de marketing e sistema de CRM
centralizados em um só lugar. O Atendare disponibiliza diversas ferramentas
que ajudam os times de marketing e vendas no processo de prospecção,
venda e retenção de clientes. 88% das empresas estão insatisfeitas com
suas taxas de conversões de vendas, com o Atendare é possível resolver
problemas da falta de eficiência no processo de vendas, visto que 60% do
tempo de um vendedor é ocupado em tarefas de baixo valor (tarefas
manuais, repetitivas e operacionais). Além de resolver problemas como
falha na comunicação entre os times de marketing e vendas, perda e
duplicidade de dados, follow up ineficaz, inconsistência nas análises e falta
de integração nativa entre o Marketing e Vendas. Com o uso do Atendare é
possível acelerar o fechamento das vendas reduzindo o custo de aquisição
de clientes, melhorando a retenção e fornecendo análises mais assertiva

Site da Empresa

https://atendare.com
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Cloudstock
Empreendedor

Cauê Marinho

E-mail

caue@cloudstock.com.br

Telefone

(41) 99157-4276

Cidade | Estado

Curitiba | Paraná

Informações do
Projeto

A Cloudstock realiza o controle automatizado do estoque, EPI e perímetros
de segurança no setor da Indústria. A partir da utilização de visão
computacional, detectamos a entrada e saída de equipamentos dentro do
estoque, a utilização de EPI nos postos de trabalho, assim como a
delimitação de áreas de risco por meio de Cerca Virtual. As informações
obtidas são disponibilizadas em nuvem em nosso SaaS, que emite
relatórios, alertas e KPIs, possibilitando a tomada de decisão e mitigando
riscos de segurança.

Site da Empresa

http://www.cloudstock.com.br/

Delogic Sistemas de Gestão Integrados
Empreendedor

Célio Batista da Silva

E-mail

celio@delogic.com.br

Telefone

(11) 98365-5206

Cidade | Estado

Salto | São Paulo

Informações do
Projeto

Uma ferramenta colaborativa para implantação de um sistema de gestão
integrado, que permite criar, automatizar e otimizar processos operacionais,
gerir dados e documentos de acordo com normas exigentes, com
visibilidade (KPIs), controle (PDCA 4.0) sustentando a melhoria contínua.
Buscamos resolver os problemas que todas as empresas possuem
(comentários reais): "As informações (do processo) estão espalhadas,
duplicadas e desatualizadas através de toda a empresa" "Não tenho
visibilidade do meu trabalho, quanto esforço realmente fazemos nem como
demonstrar isso" "Se não estivermos em dia com nossas normas
perderemos o cliente (por perder a licença)" "Manter alguém com esse
conhecimento técnico necessário é muito caro" Trabalhamos com projetos
Kaizen apoiados por nossa plataforma LeanSGI na qual conseguimos
mapear e automatizar os processos dos clientes, gerir os dados
provenientes do processo e gerar indicadores. Atrelado ao projeto
oferecemos o Plano de Melhoria Contínua.

Site da Empresa

http://www.delogic.com.br
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Engage
Empreendedor

Mário Cabral

E-mail

mario.cabral@engage.bz

Telefone

(11) 98346-1289

Cidade | Estado

Santo André | São Paulo

Informações do
Projeto

A Engage é uma plataforma gamificada de aprendizagem que aumenta em
4x a participação dos colaboradores nos treinamentos. O principal problema
que resolvemos é a baixa participação (menos que 20% ao mes) dos
colaboradores nos treinamentos oferecidos pela empresa. Nós usamos os
elementos de jogos, como pontuação, ranking, storytelling, avatar para
aumentar a participação. Entre nossos 90 clientes, temos grandes empresas
como Vale, Danone e Honda. Um dos grandes diferenciais é que a solução
é configurada pelo próprio cliente. É muito fácil de usar e isso mantem a
escalabilidade do negócio.

Site da Empresa

http://www.engage.bz

Hatchers
Empreendedor

Tércio Mateus Nunes

E-mail

contato@hatchers.com.br

Telefone

(48) 99613-9688

Cidade | Estado

Florianópolis | Santa Catarina

Informações do
Projeto

Hatchers é a primeira plataforma brasileira de Sales Enablement. Sales
Enablement é um conceito extremamente difundido nos EUA, Ásia e
Europa, que se traduz em entregar os conteúdos e materiais certos para que
os times de vendas tenham a melhor performance. Em Hatchers, times de
vendas podem construir, atualizar e disseminar seus playbooks de venda,
tornando a equipe mais eficaz, vendendo mais e em menor tempo. Pode ser
identificada como uma ferramenta de treinamento, capacitação e
desenvolvimento das competências dos times de vendas. Nossos clientes
são times de vendas com ao menos 5 pessoas, e vendemos no modelo
SaaS - B2B.

Site da Empresa

https://hatchers.com.br
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Hedro Sistemas Inteligentes
Empreendedor

Cassio Miranda Coelho Barbosa

E-mail

cassiomcbarbosa@gmail.com

Telefone

(31) 97513-3910

Cidade | Estado

Entre Rios de Minas | Minas Gerais

Informações do
Projeto

A Hedro é uma empresa que desenvolve tecnologia e se dedica a encontrar
soluções criativas para as necessidades de cada cliente. Somos
especialistas em desenvolver Hardware, Firmware, Software e integrar
tecnologias para instrumentar ambientes industriais, comerciais e rurais com
sensores inteligentes sem fio. Nós criamos uma plataforma de
desenvolvimento rápido, com soluções otimizadas para o conceito de
Internet das coisas. A plataforma é modular em todos os seus componentes,
desde o Hardware até os algoritmos que são embarcados nos sensores.
Percebemos que a maioria dos investimentos industriais feitos no Brasil
foram feitos a mais de 10 anos e por isso os gestores não tinham acesso
aos conceitos de Indústria 4.0. Agora o parque industrial brasileiro precisa
adaptar suas estruturas e equipamentos para acompanhar a evolução dos
conceitos e se manter competitivo. Nós temos a solução tecnológica para
catalizar e viabilizar essa transição.

Site da Empresa

http://www.hedro.com.br

hotelflow
Empreendedor

Eduardo Garcia da Silva

E-mail

eduardo@eth0.com.br

Telefone

(53) 99975-4754

Cidade | Estado

Rio Grande | Rio Grande do Sul

Informações do
Projeto

O hotelflow é um sistema para gerenciamento de hotéis e pousadas
totalmente online. O nosso foco é atender estabelecimentos de pequeno e
médio porte. O nicho de mercado é bem especifico para donos ou gerentes
desses empreendimentos. O ramo de hotelaria no Brasil possuí um tamanho
considerável. Existem softwares de gerenciamento para grandes franquias,
como hotéis de grande porte mas especificamente nossa concorrência se
encontra principalmente em pequenas startups nessa linha de
desenvolvimento que atendem hotéis menores. Hoje o hotelflow atende todo
o território nacional e temos planos de expandir para o mercado
internacional.

Site da Empresa

http://www.hotelflow.com.br
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Kiskadi
Empreendedor

François Holl

E-mail

francois@kiskadi.com

Telefone

(51) 98595-7491

Cidade | Estado

Porto Alegre | Rio Grande do Sul

Informações do
Projeto

A Kiskadi oferece uma plataforma SaaS de gestão de clientes para o varejo,
com programa de fidelidade, campanhas de marketing e ferramentas de pós
venda. Um dos maiores desafios do varejo é fidelizar os clientes: ma média,
85% dos clientes de uma loja fazem 1 ou 2 compras e não voltam mais
nesta loja. A maneira mais rápida de aumentar as vendas e o lucro é
aumentar a recorrência de compra. A maioria das redes de varejo não
tiveram sucesso com ferramentas de CRM ou programas de fidelidade. Os
problemas típicos são: 1. As ferramentas são complexas demais, 2.
Ferramentas não integradas com o sistema na loja, 3. O programa de
fidelidade não demonstrou retorno, 4. Os dados de clientes de clientes ficam
na loja e não são disponíveis para a franqueadora, 5. Lojas são prejudicadas
quando um cliente vem resgatar pontos ganhos numa outra loja. A Kiskadi
pretende trazer uma solução que gera resultados para o varejista.

Site da Empresa

http://www.kiskadi.com

Live DTG
Empreendedor

Diktherman Viana da Silva

E-mail

dik@livedtg.com

Telefone

(91) 98155-3142

Cidade | Estado

Belém | Pará

Informações do
Projeto

A Live DTG trabalha com um sistema projetado para desenvolver o que há
de melhor e mais importante para uma empresa: o time. Sabemos que no
Brasil, 58% das PMEs morrem antes de 5 anos por não conseguirem
planejar e executar com efetividade suas ações e por falta de maturidade de
gestão, fatores que acabam levando a injustiças no ambiente de trabalho,
como: falhas de comunicação, falta de reconhecimento e valorização do
colaborador e monitoramento pouco efetivo. O Live DTG ajuda a resolver
esse problema sendo um sistema simples, prático e intuitivo, com sua
metodologia própria, o Método DTG de Gestão e Liderança, que permite que
equipes tirem o maior e melhor proveito de seu tempo de trabalho ao
mesmo tempo que se desenvolvem profissionalmente. Possibilitando:
aumentar o comprometimento da equipe em cumprir os prazos das ações;
visualizar quem está entregando ou não resultado e visualizar os
indicadores chave de desempenho e seus responsáveis (setor e
colaborador).

Site da Empresa

http://www.livedtg.com
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Meu Crediário
Empreendedor

Jeison Schneider

E-mail

jeison@meucrediario.com.br

Telefone

(47) 99153-8778

Cidade | Estado

Rio do Sul | Santa Catarina

Informações do
Projeto

• Meu Crediário é uma plataforma Saas de gestão, análise de crédito e
cobrança que ajuda o varejista a vender mais a prazo e receber melhor. •
Resolvemos o problema da loja não saber para quem vender no crediário
próprio e o problema da inadimplência alta/descontrolada. • Mais da metade
das lojas no Brasil vendem no crediário próprio, porém sofrem com
inadimplência e dificuldades de criar um modelo de concessão de crédito
adequado para o negócio. Essas lojas, grandes e pequenas, tem muita
dificuldade em criar processos realmente eficientes para liberação de limite
dentro de uma inadimplência controlada e aceitável para sustentabilidade do
negócio. O Meu Crediário resolve este problema, pois abrange todos os
processos da venda a prazo: Cadastro de cliente, análise de risco e limite de
crédito, cobrança automatizada e gestão da inadimplência.

Site da Empresa

http://www.meucrediario.com.br

MOB
Empreendedor

Mauricio Finotti

E-mail

mbfinotti@mob.eng.br

Telefone

(11) 98263-5300

Cidade | Estado

São Paulo | São Paulo

Informações do
Projeto

As operações de manufatura utilizam apenas 2% de toda a informação
disponível no chão-de-fábrica, além disso no Brasil e América Latina, a
idade média dos equipamentos na fábrica é de cerca de 22 anos, época em
que a internet não era comum e equipamentos conectados estavam fora do
alcance de pequenas e médias empresas. Hoje e a necessidade de ser
competitivo é uma questão de sobrevivência e dados operacionais, paradas,
manutenção preditiva e um processo de produção claro são essenciais para
a competitividade da operação. A MOB tem a solução, através de hardwares
de baixo custo para coleta de dados e plataforma de análise via web on line
para tomada de decisão.

Site da Empresa

http://www.mob.eng.br
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NetSupport
Empreendedor

César Raduan

E-mail

cesar.raduan@netsupport.com.br

Telefone

(11) 95450-9060

Cidade | Estado

São Paulo | São Paulo

Informações do
Projeto

Uma plataforma online de suporte técnico de TI, operada através de uma
comunidade de Supporters (profissionais autônomos que se cadastram para
realizarem atendimentos em nossos clientes). São raras as empresas que
funcionam sem tecnologia, e quando um computador para, significa perda
de dinheiro. Os mais afetados com isso são são as PME's, pois por não
contarem com uma área de TI, precisam levar o computador até uma
assistência técnica. Já as empresas maiores contam com grandes
departamentos de TI, porém sabemos que atualmente os equipamentos
cerca dão 85% menos problemas que davam a há 5 anos, gerando
ociosidade e, consequentemente, desemprego. Na concorrência, existem
startups de crowdsourcing, que te conectam ao técnico, existem donas da
entrega, que atuam com profissionais fixos, gerando mais custo, e os que
regem as melhores práticas, a NetSupport além de ser uma plataforma de
crowdsourcing, se posiciona como dona da entrega, e segue as melhores
práticas em atendimentos de TI.

Site da Empresa

http://www.netsupport.com.br

Portal de Inovação
Empreendedor

Ramon Santos

E-mail

ramon.santos@topos.inf.br

Telefone

(71) 99369-9538

Cidade | Estado

Salvador | Bahia

Informações do
Projeto

O Portal de Inovação é uma Solução Integrada de Gestão da Inovação que
contempla a realização de consultorias especializadas a disponibilização de
uma ferramenta computacional para apoio. O projeto busca resolver nas
organizações a necessidade de aplicação de processos e técnicas
adequados para a estruturação da sua Gestão da Inovação (GI). Muitas
vezes, há busca por organizar ações de GI por meio do conhecimento em
gestão de projeto e gestão da qualidade, mas a falta do entendimento das
particularidades da Gestão da Inovação impede a obtenção de resultados
mais efetivos. Adicionalmente, a falta de uma ferramenta computacional
para apoiar o processo torna a gestão dos dados ainda mais incipiente, uma
vez que a falta de processos sistematizados impede a realização da GI de
forma otimizada. Um dos diferenciais da solução é a plataforma de apoio
como uma rede social que permite a inovação interna e a participação em
Hubs (Grupos de Organizações) no formato de Open Innovation.

Site da Empresa

http://portaldeinovacao.com.br/ e https://topos.inf.br/
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Proj4me
Empreendedor

Gustavo Farias

E-mail

gustavo@proj4.me

Telefone

(83) 98102-8182

Cidade | Estado

Campina Grande | Paraíba

Informações do
Projeto

Um sistema online de gestão de projetos pensado cirurgicamente para a
pequena empresa. Uma solução completa, mas estupidamente simples e
muito visual. Torna viável a qualquer PME gerenciar projetos de forma
profissional, porém, sem a necessidade de ter qualquer experiência anterior
ou contratar um especialista (o que é normalmente inviável). Custo de
implantação ZERO. Resultados: imediatos. Os sistemas de gestão de
projetos existentes buscam atender a "qualquer equipe" (usam esta frase,
exatamente). Assim, tornam-se sistemas comple(xos)tos demais, cheio de
menus, configurações e possibilidades. Isto espanta a pequena empresa e
faz com que ela busque a solução simples e prática mais próxima. As mais
comuns são: Trello, Redmine, Basecamp e outros sistema de gestão de
tarefas, que não são suficientes para se gerenciar projetos de forma
minimamente eficaz em empresa nenhuma.

Site da Empresa

http://www.proj4.me

QAMETRIK
Empreendedor

Jean Carlos Possamai

E-mail

jean@qametrik.com

Telefone

(47) 98403-8179

Cidade | Estado

Blumenau | Santa Catarina

Informações do
Projeto

Resolvemos problemas de gestão de fornecedores nos ecosistemas SAP /
ERP. Governança de desenvolvimento, performance de aplicações. Apoiada
em 3 princípios de Experiência, metodologia e ferramenta, trabalhamos para
automatizar processos, e garantir o máximo rendimento dos ambientes SAP
e otimizar os investimentos de nossos clientes. Geramos informações únicas
e estratégicas para que os gestores possam conduzir seus orçamentos e
investimentos ao longo do ciclo.

Site da Empresa

http://www.qametrik.com
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Scoreplan
Empreendedor

João Paulo Colleoni

E-mail

jpcolleoni@scoreplan.com.br

Telefone

(54) 99183-6294

Cidade | Estado

Caxias do Sul | Rio Grande do Sul

Informações do
Projeto

O Scoreplan é uma plataforma web/SaaS simples e completa, que permite
Planejar, Executar e Acompanhar Objetivos estratégicos, Indicadores e
Ações. PROBLEMA QUE RESOLVEMOS: Falta de Orientação e
Planejamento no que diz respeito aos objetivos da empresa, falta de
Execução do que é planejado, e falta de Análise dos resultados obtidos; que
ocasionam resultados insatisfatórios, problemas e erros recorrentes, prazos
estourados, estagnação do crescimento, custos elevados, falta de
alinhamento estratégico (cultura), e outros. POR QUE SOMOS
DIFERENTES: User Experience; Melhor custo-benefício: planos mais
versáteis; Atendimento; Sistema possui integração nativa com sistemas de
ERP; e, algumas singularidades funcionais como: Hierarquia de Indicadores
e Matriz de Gestão de Riscos.

Site da Empresa

http://www.scoreplan.com.br

Ummense
Empreendedor

Raul Cesar Sindlinger

E-mail

raul@ummense.com

Telefone

(41) 98435-2935

Cidade | Estado

Curitiba | Paraná

Informações do
Projeto

A Ummense é um sistema de gestão de projetos, processos, tarefas,
equipes, documentos, clientes, tickets ... tudo: simples, rápido e inteligente.
Percebemos, em contato com muitos empresários de diferentes setores que
a gestão das empresas (pequenas, médias e até grandes) é muito precária
e dependente de grandes gerentes que reúnem em si mesmo todas as
informações de toda a empresa, e a equipe tenta interpretá-lo para saber o
que fazer. Resultado: Baixa produtividade, stress, equipe desmotivada e
pouco resultado. A Ummense resolve a gestão, concentrando em um único
lugar todas as informações de todos os projetos. A plataforma baseia a
organização em fluxos, que tornam visíveis todos os projetos, seu status e
informações relevantes. Os gestores sabem exatamente onde está cada
projeto e quem está fazendo o que. O sistema é adaptável à qualquer
modelo de gestão e setor da organização, e esse é o diferencial em relação
ao que já existe.

Site da Empresa

https://ummense.com e https://tratativa.com.br
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Aplicativo Curió
Empreendedor

JEAN SILVA

E-mail

jeansilva@appcurio.com.br

Telefone

(61) 99581-910

Cidade | Estado

Brasília | Distrito Federal

Informações do
Projeto

O Aplicativo Curió é uma solução de marketing com foco no impactado.
Queremos que o consumidor se torne o verdadeiro protagonista na relação
com as marcas, consumindo publicidade e sendo recompensado por isso.
Temos hoje uma mudança muito profunda no comportamento do
consumidor. Empoderamento, experiência de compra, respeito às suas
escolhas e principalmente ao seu tempo são algumas das características
presentes no consumidor atual. O problema é que a publicidade ainda
impacta ou aborda as pessoas como no Séc XIX: interrompendo. No Curió,
os usuários assistem e interagem com anúncios e ganham moeda digitais
por isso, trocando-as por produtos e serviços em nossa plataforma. Como
diferencial, além de atrair uma atenção maior e tornar a comunicação das
marcas mais amigável e prazerosa, a plataforma Curió agrega muito mais
que um anúncio em mídia digital, os anunciantes podem trocar seus
produtos pela exposição na Plataforma, o que torna o Curió uma mídia
acessível.

Site da Empresa

http://www.appcurio.com.br

Assista Tecnologia
Empreendedor

Sindolfo Miranda

E-mail

sindolfo@assistatecnologia.com.br

Telefone

(83) 98802-8670

Cidade | Estado

João Pessoa | Paraíba

Informações do
Projeto

A Assista foca em soluções multimídia para acessibilidade. Atualmente
nosso principal produto foi desenvolvido em parceria com a empresa norte
americana Dolby para endereçar o problema de acessibilidade para
deficientes auditivos e visuais nos cinemas comerciais do Brasil e do mundo.
Neste contexto, nosso sistema oferece recursos de audiodescrição, legenda
descritiva e LIBRAS de tal forma a permitir que o deficiente participe de
qualquer sessão de cinema tendo uma experiência aprimorada e ao mesmo
tempo sem interferir na experiência dos outros participantes da sessão, uma
vez que as informações de acessibilidade são enviadas para um dispositivo
individual utilizado pelo deficiente. Vale destacar que nosso produto é
pioneiro no mundo a apresentar língua de sinais em dispositivo
individualizado no cinema. Como diferenciais podemos destacar o suporte a
tradução em tempo real de legenda para LIBRAS e o selo de qualidade
Dolby, que passou nosso produto no seu processo de qualidade.

Site da Empresa

http://www.assistatecnologia.com.br

27

AUTOFORCE
Empreendedor

Tiago Fernandes

E-mail

tiago@autoforce.com

Telefone

(84) 99956-5567

Cidade | Estado

Natal | Rio Grande do Norte

Informações do
Projeto

A AutoForce é a primeira plataforma de marketing digital automotivo da
América Latina. As concessionárias de veículos não conseguem aproveitar
as oportunidades de vendas geradas a partir da internet. Para elas, criar um
site e gerenciá-lo é muito complicado e demorado, gerar bons leads e
vender para eles é um desafio, compreender e mensurar resultados de
vendas a partir da internet é confuso demais. Com a nossa solução, as
concessionárias podem criar sites para veículos, gerar mais leads, vender
para eles e mensurar os resultados. Tudo isso de forma tão simples e
prática como ligar um carro.

Site da Empresa

http://www.autoforce.com

convite.in
Empreendedor

Marcus Paulo

E-mail

marcus@convite.in

Telefone

(86) 99998-7642

Cidade | Estado

Teresina | Piauí

Informações do
Projeto

Quando organizamos um evento social, a primeira coisa que pensamos é no
custo da festa, que está intimamente ligado à quantidade de pessoas que
irão comparecer ao evento, pois vários itens são proporcionais a essa
quantidade. Por falta de controle da confirmação de presença, os anfitriões
acabam tendo um enorme prejuízo. Por exemplo, em um evento que o preço
do buffet é R$ 200,00 por pessoa, caso se ausente 30 convidados, o
anfitrião terá um prejuízo de R$ 6.000,00. Frente a esse problema,
desenvolvemos uma plataforma de confirmação de presença (RSVP) em
que é possível mensurar corretamente a quantidade de comida, bebida,
mesas e cadeiras, evitando desperdícios e economizando dinheiro. O
convite.in é o único sistema do mercado de eventos sociais focado em
confirmação de presença (RSVP) e realização de check-in com QR-Code.
Estamos 2 anos em operação, somos B2B2C, alcançamos nosso Product
Market Fit e temos vendas recorrentes por todo Brasil.

Site da Empresa

http://convite.in
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DUUO
Empreendedor

Marcus Ferreira

E-mail

marcussfn@hotmail.com

Telefone

(91) 99205-6873

Cidade | Estado

Ananindeua | Pará

Informações do
Projeto

O DUUO é um aplicativo de desconto em combustível que permite a
qualquer pessoa gerar um cupom para abastecer com desconto no Posto
credenciado mais próximo e ainda juntar pontos para trocar em descontos
nos produtos anunciados nas lojas parceiras no próprio app. O DUUO ainda
permite ao Posto e às Lojas Parceiras fidelizarem seus clientes do app com
o seu próprio Programa de Fidelidade onde o usuário do app ganha um
prêmio extra (cupom Bônus) após abastecer ou comprar “X” reais naquele
Posto ou Loja, tudo automatizado pelo aplicativo.

Site da Empresa

http://www.duuovantagem.com

Evah
Empreendedor

Thiago Barroncas

E-mail

admin@evah.io

Telefone

(45) 99111-2140

Cidade | Estado

Foz do Iguaçu | Paraná

Informações do
Projeto

A Evah é uma ferramenta de automação para anúncios no Google,
Facebook ou Instagram, A ferramenta planeja, implementa e otimiza os
anúncios na internet, permitindo para o empresário focar no que realmente
importa, enquanto a nossa plataforma cuida de tudo, ele se preocupa em
fechar mais negócios no meio digital.

Site da Empresa

https://evah.io/
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Indie Cine
Empreendedor

Vinícius Ramos Bezerra

E-mail

ceo@indiecine.com.br

Telefone

(83)9.9951-5658

Cidade | Estado

Campina Grande | Paraíba

Informações do
Projeto

Indie Cine é um canal online de filmes independentes, clássicos e de arte.
Atuamos num dos mercados online que mais cresce no mundo, o de vídeos
online. Nós somos o primeiro serviço de streaming de filmes de nicho do
Brasil e, mais que isso, nos dedicamos a entregar aos nossos clientes uma
experiência cinematográfica que explora a real diversidade de narrativas
cinematográficas do mundo.

Site da Empresa

http://www.indiecine.com.br

LeadFinder - Encontre seu Cliente
Empreendedor

Fernando Osmarini

E-mail

fernando.osmarini@leadfinder.com.br

Telefone

(46)99122-6446

Cidade | Estado

Dois Vizinhos | Paraná

Informações do
Projeto

Somos uma plataforma que conecta Empresas aos seus Prospects, atuando
na dificuldade que as empresas tem em prospectar clientes para seus
negócios. Através de nosso Hub de aplicações e serviços específicos de
Prospecção e Mapeamento de Clientes, facilitamos a geração e a gestão de
leads integrando a nossa plataforma funcionalidades próprias para equipe
de pré-vendas (SDRs) e Vendas (Closers) como telefonia Voip, automação
de envio de emails, Big Data de dados de empresas, APIs de Integração
entre os canais de captura de leads por Inbound + Outbound Marketing e se
a empresa não possui um time de prospecção (SDRs, Hunters, pré-vendas)
nosso grande diferencial é ser a primeira empresa a conectar uma Rede de
Empresas e Pessoas especializadas em Prospecção no Brasil, treinadas e
certificadas por EAD de acordo com cada negócio, gerando renda a Rede e
Resultados para nossos clientes.

Site da Empresa

http://www.leadfinder.com.br
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MateRate
Empreendedor

Felipe Kraskoff Esteves

E-mail

felipe@materate.com

Telefone

(21) 99973-3020

Cidade | Estado

Rio de Janeiro | Rio de Janeiro

Informações do
Projeto

Assistir um bom filme ou uma boa série é um grande prazer, mas escolher
um bom filme ou uma boa série pode ser uma dor de cabeça. Há cada vez
mais títulos para escolher em um número cada vez maior de serviços. Num
futuro próximo, ao invés de acessar diferentes plataformas, os usuários vão
acessar um único serviço que vai gerenciar todos os seus streamings e tudo
relacionado à sua vida de filmes e séries. MateRate é um mix de agregador,
rede social e I.A. que foi desenvolvido para ser essa plataforma.

Site da Empresa

https://materate.com - sugiro baixar nosso app na app store ou play store ;)

Nvoip
Empreendedor

Leandro Campos

E-mail

leandro.campos@nvoip.com.br

Telefone

(32) 98839-1740

Cidade | Estado

Juiz de Fora | Minas Gerais

Informações do
Projeto

Nvoip é uma plataforma de telefonia em nuvem. De uma forma simples, sem
burocracia ou fidelidade, sua empresa tem acesso a uma plataforma
self-service completa para fazer e receber ligações através do computador,
celular ou através do seu seu CRM. Somos a única plataforma Brasileira a
oferecer um serviço self-service, sem burocracia ou fidelidade de alta
qualidade.

Site da Empresa

https://www.nvoip.com.br
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Polvo Spot
Empreendedor

Nareo De David

E-mail

nareo@polvolouco.com.br

Telefone

(55) 99908-0410

Cidade | Estado

Santa Maria | Rio Grande do Sul

Informações do
Projeto

Polvo Spot é uma plataforma de marketing para negócios locais que permite
o engajamento e a comunicação de forma fácil e rápida com seus clientes.
Através de um programa de fidelidade criado para as empresas, é possível
captar dados (telefone, e-mail, entre outros), divulgar produtos, fazer
promoções, mapear perfis de consumo, enviar e-mails no aniversário, dias
especiais e muito mais. A cada compra realizada no estabelecimento, o
cliente ganha pontos que são utilizados para trocar por prêmios.

Site da Empresa

https://www.polvospot.com.br

Revoluti
Empreendedor

Adriano Luiz Spanhol

E-mail

adriano@revoluti.com.br

Telefone

(45) 99982-2669

Cidade | Estado

Cascavel | Paraná

Informações do
Projeto

Percebendo as pessoas cada vez mais sobrecarregadas, com ansiedade e
com dificuldade de melhorar a produtividade no trabalho, nós criamos um
serviço digital que ajuda as pessoas a melhorarem seu foco, com um
acompanhamento diário online, através de uma jornada de maturidade e de
desafios pessoais. Ajudamos as pessoas a aprenderem a melhorar os seus
hábitos, não somente controlar as tarefas diárias. Em breve, teremos todo o
processo em um serviço SaaS.

Site da Empresa

http://www.revoluti.com.br
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Widgrid
Empreendedor

Henrique Scalet

E-mail

henrique@resultage.com

Telefone

(12) 97403-0148

Cidade | Estado

São José dos Campos | São Paulo

Informações do
Projeto

O Widgrid é uma plataforma para construção ágil e diagramação de
múltiplos sites de qualquer porte no mesmo ambiente, com facilidade no
uso, otimizando custo e tempo. Nossa proposta de valor é permitir trabalhar
com múltiplos sites de forma fácil, sem depender de profissionais ou de
contratos para cada alteração, ou mudança de versão. Nossa ferramenta
tem atenção espetacular em usabilidade e funcionalidades pensadas
especificamente para casos de sites grandes, não se resumindo a um CMS
genérico que tenta resolver superficialmente todos os problemas de todos os
segmentos. Atendendo a demanda de grandes portais de conteúdo ou quem
precisa gerenciar múltiplos sites (eventos anuais, várias marcas, editorias de
portal de conteúdo, landing pages) mitigando a necessidade de contratar
alguém para customizar e operar, e de gerar um investimento anual em
novas versões do mesmo site.

Site da Empresa

http://www.widgrid.com.br

WiZED - Seu evento inteligente
Empreendedor

Luís Felipe Cardoso Fabris

E-mail

luisfelipe@wized.com.br

Telefone

(48) 99981-9984

Cidade | Estado

Criciúma | Santa Catarina

Informações do
Projeto

A WiZED é uma plataforma, que utiliza a tecnologia PWA (site e app), de
transferência e venda de ingressos para quase todos os tipos de eventos
com gerenciamento financeiro e banco de dados dos compradores, com
troca de cartão virtual pelo app, com o controle de entrada em tempo real,
que utiliza a tecnologia Blockchain para validar os ingressos e com a opção
de pagamento com criptomoedas. Resolvemos: Fraude de ingressos,
redução de filas, falta de controle do organizador sobre o seu evento,
controle do frequentador durante o evento, problema na comunicação entre
plataformas.

Site da Empresa

http://www.wized.info

BANCA 4
SAÚDE, AGRONEGÓCIO E ENERGIA

34

APTAH BIOINFORMATICA
Empreendedor

HIGOR FALCAO

E-mail

higor@aptah.com.br

Telefone

(61) 99636-3616

Cidade | Estado

Brasília | Distrito Federal

Informações do
Projeto

A Aptah Bioinformatica é uma empresa de desenvolvimento de novas
tecnologias em biologia sintética, incluindo dispositivos e kits diagnósticos,
contrastes para PET Scan e Ressonância Magnética e, sobretudo, de novos
medicamentos. Nossa plataforma ágil de desenvolvimento e validação de
novos oligonucleotídeos permite reduzir o tempo, os custos e os riscos
envolvidos nesses tipos de projetos, aumentando substancialmente as
chances de sucesso. Utilizando de um algoritmo próprio e ferramentas de
modelagem molecular in sílico (CADD), desenvolvemos uma plataforma ágil
para facilitar e agilizar o processo de construção de novos oligonucleotídeos.
Após desenhada e validada nos diversos softwares certificados,
sintetizamos e testamos os novos compostos in vitro e in vivo (testes
pré-clínicos). Isso reduz muito o tempo, os riscos e os custos quando
comparado com as técnicas de SELEX. Baseado em um problema
específico desenvolvemos a solução - como desenvolver uma chave para
um fechadura.

Site da Empresa

https://aptah.com.br

Cycor Cibernética
Empreendedor

Michele Salles de Souza (Michele de Souza)

E-mail

michele.souza@cycor.com.br

Telefone

(41) 99182-6663

Cidade | Estado

Curitiba | Paraná

Informações do
Projeto

A Cycor é uma Startup de Saúde com subcategoria Hard Science
desenvolvedora independente de tecnologias implantáveis e não
implantáveis para o mercado em geral, com foco industrial. Desenvolvendo
tecnologias, a Cycor preenche duas lacunas do mercado: Alta tecnologia
para a área da reabilitação, acessível para as classes de média e baixa
renda, e o desenvolvimento de tecnologias disruptivas para indústria em
geral e a indústria médica. O Modelo de Negócios da Cycor permite que a
empresa resolva essas questões por meio da criação de tecnologias com
processos de desenvolvimento e de fabricação a baixo custo e redução dos
custos de capital de giro. (obs: não deu para descrever toda a equipe na
terceira janela, só era permitido mais 06 letras)

Site da Empresa

http://www.cycor.com.br
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DIEL ENERGIA
Empreendedor

BRUNO FIGUEIRA ARCURI

E-mail

diel@dielenergia.com

Telefone

(48) 99145-7808

Cidade | Estado

Florianópolis | Santa Catarina

Informações do
Projeto

A DIEL ENERGIA LTDA oferece soluções em gerenciamento de cargas de
ar-condicionado (AC) com tecnologia própria de armazenamento de energia.
O DEVICE60, primeiro modelo comercial da tecnologia DEVICE, é uma
bateria capaz de armazenar 180.000Btu de calor latente na forma de gelo o equivalente a 15kWh de energia elétrica armazenada. Para um
consumidor que utiliza um AC de 60.000Btu/hora todos os dias úteis
continuamente nas 3 horas de ponta tarifária, um DEVICE60 representaria
uma economia mensal de até R$789 (Rio de Janeiro, tarifa AS Light). Os
modelos de negócio são: a) Leasing: O DEVICE60 é instalado na unidade
consumidora – sem custo para a mesma – e começa a gerar uma receita
mensal que é dividida entre o consumidor e a DIEL; b) Venda: O DEVICE60
é vendido a um preço que garanta tempo de retorno de investimento inferior
a 2 anos. Não existe tecnologia similar no Brasil. Porém, geradores a diesel
e baterias de lítio são soluções alternativas na arbitragem de energia

Site da Empresa

http://www.dielenergia.com

HTX Systems
Empreendedor

Tiago Alves de Oliveira

E-mail

tiago@htxsystems.com.br

Telefone

(19) 99951-2513

Cidade | Estado

Três Rios | Rio de Janeiro

Informações do
Projeto

O SimpleID da HTX Systems é uma plataforma multibiométrica de fácil integração.
No Brasil, de acordo com a ANS, existem cerca de 1200 operadoras de saúde, com
47 milhões de beneficiários e que gastaram em 2018 aproximadamente R$ 160
bilhões em despesas assistenciais. No entanto, muitos beneficiários emprestam seu
benefício a outras pessoas, aumentando assim as despesas assistenciais e
causando prejuízos às operadoras de saúde. Consultas médicas e exames
representam metade das despesas assistenciais, representando um total de R$ 80
bilhões. Estima-se que fraudes de identidade ficam entre 1 e 3% do total, ou seja, um
prejuízo anual de até R$ 2.4 bilhões. A HTX resolve esse problema através do
SimpleID, uma plataforma multibiométrica, de rápida integração (4 linhas de código
no máximo), que trabalha com reconhecimento facial e por impressão digital e
garante que uma pessoa só irá se cadastrar uma vez.

Site da Empresa

http://www.htxsystems.com.br
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IDGeo
Empreendedor

Ronan José Campos

E-mail

ronan@idgeo.com.br

Telefone

(34) 99939-2665

Cidade | Estado

Uberlândia | Minas Gerais

Informações do
Projeto

A IDGeo é uma AgTech que oferece soluções de gestão agrícola desde o
plantio até a colheita, transformamos as imagens obtidas através de
sensoriamento remoto e geoprocessamento em diagnósticos precisos,
principalmente para o setor canavieiro. O maior desafio no campo hoje é
controlar as interferências produtivas, que mudam o tempo todo. Saber onde
estão, o que são e qual é a quantidade de área afetada, que são as causas
da queda da produtividade. Cana Viva é a tecnologia desenvolvida por nós,
ela é única e específica para o setor canavieiro, o que nenhum concorrente
possui. Nossa inteligência é capaz de entender o comportamento da lavoura
e diagnosticar, todos os meses, com precisão todos os tipos de interferência
(pragas, mato, falhas etc) é um evolução, onde o produtor consegue
acompanhar de perto o que está acontecendo e entender com o que ele
deve se preocupar e tomar decisões estratégicas, como a de não aplicar
defensivo agrícola ou fertilizante em todas as áreas, por exemplo.

Site da Empresa

http://www.idgeo.com.br

Pecuária Atual (MaC)
Empreendedor

Renato Steinkirch

E-mail

steinkirch@hotmail.com

Telefone

(13) 99659-9046

Cidade | Estado

Curitiba | Paraná

Informações do
Projeto

A Pecuária Leiteira é o foco do nosso projeto. Um universo de
aproximadamente 20 milhões de vacas, com 40% delas produzindo menos
do que poderiam devido à mastite subclínica. Mastite é o termo utilizado
para definir a inflamação da glândula mamária e altera de maneira
significativa a quantidade e a qualidade do leite produzido. É, portanto, a
maior dor da pecuária leiteira por ser responsável por grandes perdas
econômicas tanto dos produtores quanto da indústria de laticínios. Um
diagnóstico difícil de ser realizado através de observações visuais, pois,
tanto o úbere como o leite apresentam uma aparência normal. O aumento
na Contagem de Células Somáticas (CCS), ou seja, de defesa no leite é o
principal parâmetro para se avaliar se há presença da doença. Nossa
solução mede a condutividade elétrica do leite e a converte em CCS em
apenas alguns segundos.

Site da Empresa

http://www.steinkirch.com/
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Moodar
Empreendedor

Felipe Farias

E-mail

felipe@moodar.com.br

Telefone

(81) 98131-6751

Cidade | Estado

Recife | Pernambuco

Informações do
Projeto

A Moodar é uma plataforma de terapia online voltada para a prevenção de
doenças crônicas. Doenças crônicas associadas a maus hábitos são
responsáveis por 2/3 das mortes no mundo [OMS, 2015]. Hoje, quem busca
mudar o estilo de vida passa por diversas frustrações ao lidar com o
estresse e a ansiedade de transformar a rotina em meio à correria e a
velhos hábitos. Nós unimos ciência comportamental e ciência de dados para
ferramentalizar e conectar psicólogos em tempo real com pessoas que
buscam uma vida mais saudável, por um valor até 10 vezes abaixo do
mercado. Nossos principais diferenciais: somos pioneiros no Brasil, temos
um preço super competitivo, entregamos um acompanhamento
individualizado e fundamentado em dados, e permitirmos que o psicólogo
ganhe até 3x mais nos seus primeiros anos de mercado.

Site da Empresa

https://www.moodar.com.br

Neurobots
Empreendedor

Vitor Hazin

E-mail

vitor.hazin@neurobots.com.br

Telefone

(81) 99990-0987

Cidade | Estado

Recife | Pernambuco

Informações do
Projeto

Somos a Neurobots, uma startup de Neuroengenharia que trabalha na
reabilitação motora para AVC. Esta é uma doença que atinge 15 milhões de
pessoas por ano, tornando-se a maior doença causadora de motor
disabilites do mundo. O maior problema é que após 6 meses da lesão os
pacientes entram no estado crônico onde a melhora é quase imperceptível,
daí o paciente vai viver o resto da vida com dificuldade de movimentar o
braço para realizar atividades diárias. Nossa solução trata-se de uma
reabilitação com interface cérebro máquina, onde apenas utilizando o
pensamento, o paciente é capaz de controlar um exoesqueleto acoplado à
mão paralisada pelo AVC, através de sensores cerebrais. Em testes com
mais de 20 pacientes, mostramos que pacientes crônicos recuperaram em
média 30% em apenas 2 semanas de terapia.

Site da Empresa

http://www.neurobots.com.br
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Nexur
Empreendedor

Lucas Marques

E-mail

salvelucas@hotmail.com

Telefone

(61) 99993-9913

Cidade | Estado

Brasília | Distrito Federal

Informações do
Projeto

O Nexur é uma plataforma que oferece condições ao profissional de
educação física acompanhar mais de 1000 alunos simultaneamente sem a
necessidade de abrir uma academia. De um lado temos 70% da população
brasileira que está sedentária e almeja uma orientação para a prática de
exercícios. O SUS gasta R$ 488 milhões por ano com 26 doenças
relacionadas ao excesso de peso. Do outro lado temos 150.000 Educadores
Físicos que reclamam do salário baixo e não conseguem rentabilizar sua
carreira adequadamente. Com apenas algumas das funcionalidades do
Nexur como: Prescrição e demonstração de treinos, Monitoramento de
performance dos atletas e Recebimento de pagamentos online os
treinadores já conseguem gerir um negócio em larga escala com
rentabilidade 4x maior do que um salário na academia e ainda sim
acompanhar seus alunos com mais qualidade mesmo à distância. Do outro
lado os praticantes de atividade física podem ter o acompanhamento de um
personal trainer pelo preço de uma pizza.

Site da Empresa

https://aplicativonexur.com.br/

Orgânicos in Box
Empreendedor

Filipe Aguiar

E-mail

filipe@organicosinbox.com.br

Telefone

(21) 98373-4004

Cidade | Estado

Rio de Janeiro | Rio de Janeiro

Informações do
Projeto

Somos uma startup de delivery de produtos orgânicos no Rio de Janeiro.
Ainda é difícil encontrar produtos orgânicos com garantia de procedência. As
gôndolas de mercado têm pouco sortimento e as feiras não têm
transparência, ambas são caras. O mercado de orgânicos está preso num
ciclo vicioso, onde os produtos são caros por que vendem pouco e vendem
pouco por que são caros. Nós buscamos a ampliação da conectividade rural
nos colocando como o elo de conexão entre o pequeno produtor rural
orgânico e o consumidor final urbano. Nosso negócio é muito mais do que
uma plataforma de delivery, nos propomos a desenvolver uma solução
tecnológica e logística para dar escalabilidade a produção de orgânicos
através do cruzamento de dados de consumo com o planejamento do
plantio.

Site da Empresa

http://www.organicosinbox.com.br
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Physiotherapy Assessment Tool (PHAST)
Empreendedor

Natália Franco Netto Bittencourt

E-mail

nataliabittencourt@yahoo.com.br

Telefone

(31) 98788-2630

Cidade | Estado

Belo Horizonte | Minas Gerais

Informações do
Projeto

PHAST é um app de avaliação fisioterápica. Desenvolvemos uma solução
para otimizar a fisioterapia e mudar a ideia de algo lento e ineficaz para algo
resolutivo e ágil. Uma avaliação, frequentemente é realizada em 50 minutos
e ainda é necessário mais 50 minutos para gerar um relatório. PHAST reduz
todo esse tempo do relatório para apenas 10 minutos. As lesões esportivas
geram prejuízo financeiro e físico para clubes e atletas. São gastos mais 20
milhões de Euros por clube com lesões em cada temporada no futebol. Por
isso, o PHAST app foi desenvolvido baseado em evidência e prática clínica.
PHAST é a solução para otimizar a avaliação Fisioterápica para atletas e
facilita a interpretação dos resultados dos testes, através de relatórios
automatizados e científicos para que o fisioterapeuta possa traçar condutas
assertivas para o atleta. Além disso, através de um algoritmo, o app fornece
o perfil de risco do atleta para prevenção das lesões esportivas. Nosso
grande diferencial.

Site da Empresa

http://www.phast.com.br

Prevention Adam Robo
Empreendedor

Juliano Santos

E-mail

juliano@adamrobo.com.br

Telefone

(41) 99681-0714

Cidade | Estado

Curitiba | Paraná

Informações do
Projeto

Nosso negócio é fazer teste de visão com inovação. Nosso Adam Robo faz
o teste primário de visão. Em apenas 5 minutos ele descobre problemas
visuais refrativos tais como: miopia, hipermetropia, astigmatismo, vista
cansada, daltonismo e algumas patologias. Conduzindo o paciente
previamente triado ao consultório. Desenvolvemos um software e um
hardware exclusivo para esta finalidade. Atualmente 18 mil pessoas ficam
cegas todos os dias por não terem acesso ao atendimento básico visual, e
80% desses casos poderiam ser evitados com soluções como o nosso
Adam Robo. Ele é a bateria portátil, leve, funciona online e offline pode ser
levado a comunidades carentes e a regiões mais remotas.

Site da Empresa

http://www.adamrobo.com.br
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Proagro Fácil
Empreendedor

Alessandro Graczyk Moraes

E-mail

alessandro.moraes@softfocus.com.br

Telefone

(46) 98802-1082

Cidade | Estado

Pato Branco | Paraná

Informações do
Projeto

O Proagro Fácil é uma solução de ponta a ponta que facilita a observância
das normas e regras do Bacen para a operacionalização do seguro rural
Proagro pelas instituições financeiras que operam no agronegócio. O
governo federal, através do programa Proagro, busca conferir maior
estabilidade ao setor agrícola do país ao disponibilizar um seguro rural
subsidiado. Instituições financeiras que operam o seguro rural tipo Proagro
têm grandes dificuldades para seguir as normativas do Bacen, garantir o
atendimento dos prazos legais e realizar o julgamento de forma clara e justa.
Nosso grande diferencial é ter construído uma solução em nuvem totalmente
plug-and-play, que opera independentemente da ferramenta ou sistema já
utilizado pelo Banco. Ao resolver essas complexidades, o Proagro Fácil
ajuda a garantir o atendimento dos prazos legais, a realizar o julgamento de
forma clara e justa, e por consequência retornar mais rapidamente o recurso
correto para o beneficiário.

Site da Empresa

https://www.softfocus.com.br

SensyMed Equipamentos Médicos
Empreendedor

William Hideki Yanaguizawa

E-mail

william@sensymed.com.br

Telefone

(35) 98831-9778

Cidade | Estado

Itajubá | Minas Gerais

Informações do
Projeto

A incidência de hipotermia em pacientes cirúrgicos pode chegar em 85%
sem a adoção de medidas preventivas, tornando-a um problema comum e
que pode levar a diversas complicações de nível neurológico, hematológico
e cardiovascular. Em média, pacientes que desenvolvem quadros de
hipotermia, mesmo que leves, tem sua estadia nos hospitais aumentada em
2,6 dias, tem 19% a mais de chances de infecção e índices de mortalidade
até 31% maiores. Mediante o conhecimento dessas complicações, a
SensyMed desenvolveu o equipamento SensyWarming e a manta
descartável SensyBlanket, que realizam um aquecimento por ar forçado do
paciente para suprir essa necessidade corporal. A SensyMed nacionalizou
esta tecnologia e é a 1ª a produzir este tipo de equipamento no Brasil,
dando maior acessibilidade devido a redução de custo e um suporte mais
rápido exigido por este setor. A solução também objetiva o aumento da
rotatividade dos leitos e redução dos custos operacionais dos hospitais
públicos e privados.

Site da Empresa

http://www.sensymed.com.br
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YouAgro
Empreendedor

GUILHERME FERRAUDO

E-mail

guilherme@youagro.com

Telefone

(16) 99208-3392

Cidade | Estado

São Paulo | São Paulo

Informações do
Projeto

Com o aumento da complexidade na produção rural e a capacidade limitada
da iniciativa privada e do governo em simplificar a vida do produtor rural, a
solução é a colaboração entre os produtores e demais membros da
comunidade agropecuária e para auxiliar nisto, foi desenvolvido a YouAgro,
uma plataforma criada para conectar os produtores rurais facilitando a troca
de experiência e oportunidades de negócio, com base no conceito de
economia colaborativa. A YouAgro é a rede social do agronegócio. A
comunidade para melhorar a vida do produtor rural.

Site da Empresa

http://www.youagro.com
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Allps Alimentos Saudáveis
Empreendedor

Camila Remonato

E-mail

camila.r@allps.com.br

Telefone

(54) 99160-8944

Cidade | Estado

Caxias do Sul | Rio Grande do Sul

Informações do
Projeto

Hoje, no Brasil, há mais de 2 milhões de intolerantes ao glúten, mais de 18
milhões de pessoas possuem colesterol alto e 40% da população tem
intolerância à lactose. Um dos problemas dessas pessoas é a dificuldade
em encontrar produtos específicos para suas intolerâncias e manter uma
vida saudável. Por isso, nós nascemos para tornar sua vida mais saudável!
Nós fazemos uma curadoria de produtos e entregamos mensalmente um kit
com alimentos saudáveis na casa do cliente, desde biscoitos, snacks,
barrinhas, à pães, massas e bolos. Tudo isso com supervisão direta de uma
nutricionista. Perante à concorrência, nossos maiores diferenciais são
quanto a curadoria dos produtos e atendimento. Hoje nós temos mais de
95% de feedbacks positivos em relação ao nosso produto e 100% sobre
atendimento.

Site da Empresa

http://www.allps.com.br

BAGHOME
Empreendedor

Cristino Castro

E-mail

cristino@baghome.com.br

Telefone

(86) 99999-0214

Cidade | Estado

Teresina | Piauí

Informações do
Projeto

Serviço inovador de Consultoria de Imagem e Estilo que permite a
experimentação de looks adequados ao seu perfil, em casa ou em lojas
conveniadas. Somos um novo canal de vendas para o varejo, conectando
indústrias e lojistas de moda (vestuário e moda lar) aos clientes finais. Nós
resolvemos o problema dos clientes que desejam atendimento
personalizado e experimentação dos produtos antes da decisão de compra
e do lojista que necessita de um novo canal de vendas. O nosso diferencial
está na utilização do Sistema de LOOK PRONTO NAS LOJAS, que combina
o mundo on-line e o off- line, com elevada escalabilidade, modelo de
negócio arrojado e atraente ao mercado. O cliente tem a opção de receber
seus looks prontos em casa ou ir às lojas provar. Um novo modelo de
negocio que vai transformar a forma como as pessoas compram seus
produtos de moda, com consultoria de imagem prévia e entrega aonde
desejar.

Site da Empresa

https://www.baghome.com.br/
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BIPP
Empreendedor

Marcus Linhares

E-mail

marcus-linhares@hotmail.com

Telefone

(86) 99971-8324

Cidade | Estado

Teresina | Piauí

Informações do
Projeto

A startup BIPP (www.bipp.com.br) é um Marketplace que integra Produtores
de Alimentos (Fornecedores), suas respectivas Indústrias Primárias de
Beneficiamento (Compradores) e Certificadoras Orgânicas
(Regulamentadores), com o objetivo de otimizar suas relações comerciais
(compra e venda dos alimentos produzidos); e, garantir que o processo de
produção, logística e transformação estejam adequados às exigências e
protocolos de segurança alimentar, por meio da integração com
certificadoras orgânicas. Um dos problemas que a BIPP resolve é a falta de
controle e oportunidade das transações comerciais entre produtores
(Fornecedores) e suas respectivas Indústrias de Beneficiamento. O outro
problema a ser resolvido pela BIPP é a adequação dessas indústrias de
alimentos ao processo de certificação orgânica, com a sistematização dos
protocolos das exigências das Certificadoras, gerando maior competitividade
a essas indústrias, tanto no mercado interno como externo.

Site da Empresa

http://www.bipp.com.br

bunker
Empreendedor

Felipe Magalhães Braga

E-mail

felipe@usebunker.com.br

Telefone

(21) 97032-0060

Cidade | Estado

Rio de Janeiro | Rio de Janeiro

Informações do
Projeto

A bunker é uma marca de cuecas e uma loja online, uma DVNB (Digitally
Native Vertical Brand). Nosso diferencial é a simplicidade - produzindo e
comercializando apenas um produto, além da qualidade de matéria-prima,
produção e atendimento. Estamos há dois anos no mercado, surgimos ao
perceber críticas sobre conforto das peças íntimas existentes no mercado e
ausência de uma marca que conseguisse com vendas acumuladas que
ultrapassam R$400.000, alto nível de satisfação de clientes (4.8 de 5).
ajudando homens a terem mais conforto no seu dia a dia e facilidade na
hora de comprar suas roupas íntimas. Nós atuamos de ponta a ponta no
negócio, com compra de matéria prima, design, acompanhamento de
produção, gestão de estoques, faturamento, mídia on e off line, operação
logística e atendimento pós-venda.

Site da Empresa

https://www.usebunker.com.br

45

Cheap2ship
Empreendedor

Jociano Motta

E-mail

jociano@cheap2ship.com

Telefone

(47) 99175-0565

Cidade | Estado

Itajaí | Santa Catarina

Informações do
Projeto

Problema: O frete é responsável por 62,3% dos custos logísticos de uma
mercadoria, podendo impactar em até 13% no valor final do produto.
Solução: Criamos uma plataforma que centraliza todas as cotações de fretes
em um único lugar, aumentando a confiabilidade do processo e
barganhando os valores para o cliente. A Cheap2ship oferece uma
plataforma de fácil utilização, onde os clientes lançam cotações em
questões de segundos, obtém todas as informações compiladas e todos os
valores da operação convertidos em moeda corrente e calculados, dando
uma maior visibilidade a operação e barganhando junto aos fornecedores
durante o processo, obtendo reduções de até 30% nos valores de fretes.

Site da Empresa

http://WWW.CHEAP2SHIP.COM

E-Com Club
Empreendedor

Vitor Rocha Gonçalves

E-mail

vitor@e-com.club

Telefone

(31) 99298-0551

Cidade | Estado

Belo Horizonte | Minas Gerais

Informações do
Projeto

A E-Com Plus é uma solução para criação de e-commerces, que une a
praticidade de uma plataforma SAAS com a flexibilidade de um software
open source. Com APIs abertas, extensas, e cuidadosamente
documentadas, a plataforma coloca em seu centro o ecossistema de
desenvolvedores periféricos ao e-commerce. Com um desenvolvimento
horizontal, todo tipo de aplicação pode ser feita por terceiros, sendo
entregue na medida para um projeto específico ou distribuída para várias
lojas através do marketplace de apps. Essa liberdade é oferecida mantendo
agilidade de setup, painel intuitivo e uma infraestrutura própria confiável e de
baixo custo. O software também oferece vantagens competitivas únicas, por
ser a primeira solução no Brasil a aplicar os conceitos de headless
commerce, Jam stack e possibilitar a criação de lojas virtuais que são
PWAs.

Site da Empresa

https://developers.e-com.plus/ecomplus-site/
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EZ Travel
Empreendedor

Carlos Henrique Severo

E-mail

caique@eztravel.com.br

Telefone

(11) 98031-3377

Cidade | Estado

São Paulo | São Paulo

Informações do
Projeto

EZ Travel é um sistema de reservas que ajuda pequenas e médias
empresas de turismo, entretenimento e lazer a vender mais e gerenciar
melhor o seu negócio. Essas empresas costumam gerenciar suas reservas
de forma muito manual. Eles normalmente atendem os consumidores
pessoalmente, via telefone, email ou WhatsApp. Realizam o agendamento
de forma manual, no papel ou no máximo um calendário como Google
Agenda. EZ Travel oferece um sistema de reservas com a marca do nosso
cliente no modelo SaaS. Os clientes utilizam nosso sistema para aceitar
reservas pela internet diretamente pelos seus sites e também gerenciar
reservas feitas por telefone, email ou WhatsApp. Eles pagam apenas uma
pequena mensalidade e uma tarifa por transação.

Site da Empresa

http://eztravel.com.br

Fonte de Preços
Empreendedor

Raffael Escarpini

E-mail

raffael@promaxima.com.br

Telefone

(82) 99329-2436

Cidade | Estado

Maceió | Alagoas

Informações do
Projeto

O Fonte de Preços é um sistema especialista em cotações de preços para
licitações públicas, atendendo a exigência da Instrução Normativa 03/2017
do Ministério da Economia. Para a realização de aquisições públicas
(licitações), é necessário que o órgão realize no mínimo 3 cotações do
produto/serviço no mercado, para então calcular uma média simples e tornar
esse valor como de referência para sua aquisição, a partir daí a licitação
poderá ser publicada e realizada. O processo de cotação leva em média 45
dias para ser realizada, o Fonte de Preços realizada essa atividade em
apenas 5 minutos. O Fonte de Preços atua justamente nessa etapa do
processo, ele monta uma base de preços homologados na administração
pública e disponibiliza para o setor de compras apenas selecionar e avançar
seu processo de aquisição, sem a necessidade de contato com os
fornecedores. Essa metodologia é a mais indicada pelo TCU e pelo
ministério da Economia, preços já adquiridos por outros órgãos.

Site da Empresa

http://www.fontedeprecos.com.br
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Hangarar
Empreendedor

Larissa Dantas

E-mail

larissa.dantas@hangarar.com.br

Telefone

(19) 99128-0418

Cidade | Estado

Sorocaba | São Paulo

Informações do
Projeto

A Hangarar é um marketplace para serviços aeronáuticos, voltada para
aviação geral. Através da plataforma o operador da aeronave (entende-se
por operador o piloto, o dono ou o gerenciador da aeronave) consegue
solicitar cotações e agendamentos de serviços para sua aeronave (tais
como hangaragem, atendimento, limpeza) em qualquer lugar do Brasil. O
prestador de serviço ganha visibilidade, lista seus serviços, comodidades,
consegue organizar suas vendas (algo que este mercado tem grande
dificuldade por ser formado por profissionais operacionais) e até receber
dados estratégicos para o seu negócio. Hoje não temos concorrente direto
no Brasil, somos pioneiros nesse mercado, no exterior já existem soluções
separadas para cada serviço (um app onde é possível consultar documentos
oficiais da aviação, outro em que é possível verificar preço de combustível),
mas nenhum oferece este nível de integração e interatividade.

Site da Empresa

http://www.hangarar.com.br

Mibusca
Empreendedor

Emmanuel Silva Xavier

E-mail

emanuelsx@hotmail.com

Telefone

(99) 98175-3939

Cidade | Estado

Imperatriz | Maranhão

Informações do
Projeto

A Mibusca é uma plataforma de venda de passagens aéreas usando milhas
para agências de viagens no modelo B2B. Uma vez que a agência possua
cadastro e efetua uma busca, realizamos buscas nas companhias aéreas
Latam, Gol, Azul e Avianca em dinheiro e em milhas em realtime através de
8 robôs desenvolvidos pelo nosso time de tecnologia. O resultado das
buscas é processado e apresentado para a agência, após selecionar os
melhores vôos a agência preenche os dados dos passageiros e a partir
deste ponto fazemos todo o processo de emissão e enviamos os bilhetes e
vouchers via e-mail. Utilizamos as agências como canais de distribuição
para venda de passagens aéreas para os consumidores finais, deste modo
estamos sempre desenvolvendo ferramentas, recursos e serviços para
empoderar as agências, aumentar a recorrência e o faturamento das
mesmas.

Site da Empresa

https://www.mibusca.com.br/
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MOBILITEE Mobilidade Inteligente
Empreendedor

Jose Renato Mannis

E-mail

jrmannis@mobilitee.com.br

Telefone

(11) 98279-9944

Cidade | Estado

São Paulo | São Paulo

Informações do
Projeto

As empresas contam cada dia com mais opções distintas de mobilidade
urbana para seus funcionários e clientes, mas enfrentam dificuldade para
fazer a gestão dos serviços de mobilidade e para disponibilizá-los aos
usuários - que muitas vezes têm acesso a poucas opções ou então ficam
sujeitos à complexidade para comparar e selecionar opções. A plataforma
Mobilitee agrega vários modais e fornecedores, num aplicativo que traz
conveniência e agilidade para os usuários, e numa central administrativa
que permite aos gestores otimizarem os recursos, por exemplo reduzindo
custos, ao mesmo tempo que elevam a satisfação dos usuários. A
plataforma Mobilitee integra micro mobilidade, sistema metroviário e car
sharing - e não somente táxis e 'ubers'.

Site da Empresa

http://www.mobilitee.com.br

Mobiltracker
Empreendedor

Ricardo Silveira

E-mail

ricardosilveira@mobiltracker.com.br

Telefone

(51) 99188-7203

Cidade | Estado

Porto Alegre | Rio Grande do Sul

Informações do
Projeto

A plataforma de rastreamento Mobiltracker permite monitorar de qualquer
lugar veículos, objetos e smartphones por GPS. Nós resolvemos o
PROBLEMA de quem busca por RASTREAMENTO. O rastreamento de
veículos, bicicletas, crianças, equipes campo proporciona SEGURANÇA e
CONTROLE. Nas soluções tradicionais de rastreamento o usuário se depara
ou com uma BARREIRA de COMPLEXIDADE ou de PREÇO. Nossa
solução consegue reduzir as duas barreiras, levando o rastreamento a um
mercado até então não atendido: o das pessoas e empresas que querem
gerenciar rastreadores por conta própria (“Mercado Do It Yourself” ) e
também os empreendedores que querem prestar serviços de rastreamento
no seu ecossistema.

Site da Empresa

http://www.mobiltracker.com.br
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Partiu Encomendas
Empreendedor

Mattie Teuns

E-mail

mattie@partiuencomendas.com.br

Telefone

(31) 98324-8023

Cidade | Estado

Belo Horizonte | Minas Gerais

Informações do
Projeto

Partiu Encomendas principalmente faz os melhores serviços para enviar
suas remessas expressas viáveis para pequenas e médias empresas. A
escolha que empresas com pouco volume de envios internacionais têm
atualmente são: - Sedex: Preço viável, prazo inviável; - UPS/FedEx/: Prazo
viável, preço inviável. A Partiu Encomendas possui contratos com as
transportadoras privadas que permitem nós oferecer preços viáveis por os
melhores serviços.

Site da Empresa

http://www.partiu-encomendas.com.br

Paytour
Empreendedor

Marcus Vinicius Borges de Lemos

E-mail

marcus@paytour.com.br

Telefone

(84) 98818-7476

Cidade | Estado

Natal | Rio Grande do Norte

Informações do
Projeto

Somos um sistema de reservas online para empresas de receptivos,
passeios, atrativos e atividades turísticas de lazer/entretenimento. Nosso
objetivo é proporcionar a pequenas e médias empresas a ter melhor
presença na internet, proporcionando aumento das vendas online. Ajudamos
empresas a: Eliminar processos manuais na venda online, Melhorar a
gestão de disponibilidades (estoque), Melhorar o controle os canais de
distribuição destas empresas (parceiros) e Ampliar e fortalecer os canais de
vendas online o turismo receptivo. Resolvemos estes problemas com uma
solução integrada com 4 canais de venda (possibilitando ampliar a força de
venda do nosso cliente), além de fortalecer a rede de parceiros que também
ganham mais uma opção de vendas para seus clientes. Todo o controle de
vendas é feito na plataforma com relatórios e gráficos simples de serem
gerados e analisados.

Site da Empresa

http://www.paytour.com.br
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Pinz
Empreendedor

Erick Ferraz

E-mail

design@waveaccelerator.com

Telefone

(85) 997104707

Cidade | Estado

Fortaleza | Ceará

Informações do
Projeto

Software de criação de experiências para consumidores e colaboradores do
varejo (evolução dos programas de fidelidade). Problema: Desconhecimento
sobre os cliente, faturamento baixo, colaboradores desmotivados e que não
oferecem ações de fidelidade (quando a empresa adota), dificuldade de
trazer os clientes de volta e sentimento de falta de diferencial no negócio.
Além de adotar a lógica básica de fidelidade, a Pinz em como diferenciais:
inclusão do colaborador na lógica de fidelização e criação de experiências
que vão além das ações básicas de fidelidade (para ficar mais claro:
experiências = ações proativas de engajamento baseado em dados de
consumo).

Site da Empresa

http://pinz.com.br/

Prepi
Empreendedor

Bruno Filho

E-mail

brunofilho@prepi.com.br

Telefone

(81) 98894-0697

Cidade | Estado

Recife | Pernambuco

Informações do
Projeto

Varejistas de pequeno e médio porte têm equipe enxuta e estão
sobrecarregados com as atividades cotidianas de suas lojas. Quando
postam novidades no Instagram, geram alta demanda de dúvidas sobre
produtos, que faz com que eles demorem em média 53,8 horas para
responder aos clientes, realizando também vendas inseguras pois não
existe meio de pagamento nas mídias sociais, gerando inúmeras perdas de
vendas e insatisfação de clientes nestes meios. A Prepi cria um Serviço de
vendas online que cria e-commerce com marketing de produtos integrado ao
Instagram via um canal único (app mobile) e sem exigir gestão de estoque
separado de produtos para a loja virtual. Temos uma tecnologia capaz de
postar automaticamente no e-commerce e no Instagram do varejista
ativando a Tag de produtos ("sacolinha do feed") ou link de "arraste pra
cima" do stories do Instagram, gerando muito mais tráfego e vendas no
e-commerce. Não exigimos um estoque separado da loja e criamos o site do
varejista gratuitamente

Site da Empresa

https://prepi.com.br/
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Presente Solidário
Empreendedor

Giselle Haimovitz

E-mail

giselle@presentesolidario.com

Telefone

(21) 97987-5507

Cidade | Estado

Rio de Janeiro | Rio de Janeiro

Informações do
Projeto

A Presente Solidário é uma plataforma que ajuda pessoas e empresas a
causarem impacto social de uma forma fácil. Lidamos com dois problemas,
em lados opostos, e fazemos o "match". De um lado, projetos sociais que
têm dificuldade de arrecadação financeira e por outro lado, pessoas e
empresas que querem ter uma atuação social, através da doação, mas não
tem tempo, confiança ou equipe para isso. Fazemos isso através de
soluções que digitalizam, tangibilizam e mostram o impacto da doação, o
que aumenta o engajamento e os resultados. Oferecemos uma jornada
completa, acompanhamos o cliente em toda a experiência. Desde a escolha
da ONG, até a entrega dos resultados, com o envio de vídeos e fotos para
não só comprovar a ação mas também envolver os clientes emocionalmente
e gerar conteúdo paras empresas. Temos 2 produtos: Lista de Presentes
Solidários, que substitui presentes por doações, e Entrada Social, que
digitaliza a arrecadação de quilos de alimentos em eventos.

Site da Empresa

https://www.presentesolidario.com.br/
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Biti9
Empreendedor

Martin Luther Candido e Silva

E-mail

adalberto@biti9.com.br

Telefone

(11) 99700-4732

Cidade | Estado

São Paulo | São Paulo

Informações do
Projeto

A BITi9 é uma startup focada em serviços para produtividade administrativa,
onde fornecemos serviço de automação robótica de processo. Uma das
maiores deficiências do mercado brasileiro e baixa produtividade de nossos
profissionais frente ao mercado mundial, desta forma a tecnologia de
automação permite recuperarmos a competitividade. Resolvemos este
problema através de produtos de automação como serviço, com a
possibilidade de contração de acordo com o volume e complexidade
necessária, sem mínimo de investimento necessário e alta possibilidade de
retorno do investimento.

Site da Empresa

http://www.biti9.com.br

BYOND
Empreendedor

GUSTAVO YUGO CUNHA

E-mail

gustavo@getbyond.com

Telefone

(48) 99169-4249

Cidade | Estado

Florianópolis | Santa Catarina

Informações do
Projeto

Ecossistema IoT de rastreabilidade e monitoramento físico de produtos,
ativos e pessoas no ambiente industrial, baseado em tecnologias Rfid, BLE,
LoRa, ZigBee e Gprs que promove visibilidade, aumento de produtividade e
segurança. Os dispositivos conectam-se à Plataforma em Nuvem que
realiza as funcionalidades de rastreabilidade, controle de processos,
integração com sistemas legados e acúmulo de dados para tratamento
analítico. A entrega é uma solução ponta-a-ponta, completa sob a ótica do
IoT nas suas três camadas essenciais: Tecnologias perceptivas (sensores),
Tecnologias conectivas e Tecnologias de tratamento de dados (Software em
Nuvem). Chamamos de "Ecossistema" pelo fato de não vendermos a
Plataforma, mas sim o desenvolvimento de "Outcomes" sequenciados ,
baseados na nossa Plataforma Byond GO, que permite a criação contínua
de ganhos sem requerer investimento antecipado e que permitem a
identificação de novos insights de negócio pela integração dos silos de
ganhos já realizados

Site da Empresa

http://getbyond.com
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Dooile Tecnologia
Empreendedor

Daniel Avrella

E-mail

daniel@dooile.com

Telefone

(48) 99977-2022

Cidade | Estado

Florianópolis | Santa Catarina

Informações do
Projeto

A Dooile desenvolve soluções IoT (de hardware e software) para o
monitoramento em tempo real de variáveis ambientais. Este controle é
fundamental para garantir a qualidade de matéria prima e produtos finais na
indústria e armazenamento de alimentos, além de laboratórios de análises
clínicas e hospitais. Criamos sensores de temperatura ambiente, de
refrigeração ou aquecimento, umidade relativa do ar e presença de amônia
que enviam os registros em tempo real para a nuvem e que podem ser
acessados livremente pelos usuários. Diferente de nossos concorrentes,
nossa solução é proprietária - permitindo um custo mais baixo - e de fácil
uso sem exigir instalação ou manutenção.

Site da Empresa

http://www.dooile.com

Exati Tecnologia
Empreendedor

Dênis Weis Naressi

E-mail

denis@exati.com

Telefone

(41) 99255-0964

Cidade | Estado

Curitiba | Paraná

Informações do
Projeto

A empresa está focada no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos
comunicáveis (IoT) e plataformas de software voltadas à cidades
inteligentes, com possível atuação em outros segmentos. Nosso produto já
estabelecido no mercado é um software para gestão de ativos e força de
trabalho que traz soluções para o aumento da produtividade e redução de
custos operacionais, viabilidade de fiscalização de contratos de serviços,
otimização da interface com a população, etc. Nosso novo produto é um
sistema para telegestão de luminárias, que resolve vários problemas das
cidades: - Medição precisa e justa da energia consumida; - Economia de
energia através da dimerização de luminárias LED; - Programação dinâmica
e remota dos horários de acionamento; - Detecção automática de defeitos,
eliminando canais de atendimento; - Possibilidade de conexão com outros
sensores para cidades; - Conectividade com o cidadão através de apps,
mesmo sem dados móveis;

Site da Empresa

http://www.exati.com.br
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GPSFlex Softwares
Empreendedor

FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS

E-mail

fernando.jose@gpsflex.com

Telefone

(19) 98174-8699

Cidade | Estado

Americana | São Paulo

Informações do
Projeto

A Plataforma mapiFace, uma Spinoff da GPSFlex Softwares, é um serviço
web baseado em APIs e scripts, para combate à fraudes e para melhorar a
eficiência em análise de risco nas operações virtuais. Somente no Brasil até
08/2018 foram 920 mil fraudes detectadas de um total de 4,3 milhões de
fraudes somente em e-commerces, que totalizaram 1,6% das vendas online
em 2018, um prejuízo superior a R$ 1 bilhão, além de prejuízos aos
consumidores por conta da sua inserção em orgãos de proteção ao crédito.
Para combater este problema desenvolvemos uma tecnologia baseada em
Reconhecimento Facial para Validação do Executor da operação, utilizando
os recursos de vídeo de computadores e de smartphones do usuário, sem a
necessidade de baixar e instalar aplicativos. Desta forma, acreditamos que
esta modalidade de anti-fraudes será muito vantajosa para obter indicadores
mais efetivos, reduzir os custos com a análise de risco, sejam eles em
tempo ou mão-de-obra, e para melhorar a experiência do usuário.

Site da Empresa

http://www.gpsflex.com

Ked tecnologia
Empreendedor

Nadia Guimaraes

E-mail

Nadiaguimaraes@ked.com.br

Telefone

(51) 98186-3135

Cidade | Estado

Porto Alegre | Rio Grande do Sul

Informações do
Projeto

Nosso foco são soluções usando a tecnologia RFID, somos especializados
em prover soluções de inovação tecnológica e IoT para a gestão de
processos logísticos em diferentes áreas e segmentos da cadeia produtiva.
Hoje resolvemos o problema de acesso de funcionários em áreas frias.
automatizando e otimizando seus registros.

Site da Empresa

http://www.ked.com.br
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Kuhlen Bier
Empreendedor

Diogo Takayama

E-mail

contato@irispay.com.br

Telefone

(44) 99919-1795

Cidade | Estado

Londrina | Paraná

Informações do
Projeto

Nossa solução contempla todas as demandas de uma operação de
autoatendimento para o setor de bebidas, incluindo chopeira, medidor de
fluxo e aplicativo de comunicação. Nosso modelo de negócio é a venda,
locação ou comodato da solução completa. Estamos rodando um MVP do
aplicativo sendo usado de forma isolada como plataforma de pagamento de
uso genérico, sem a chopeira e o medidor. Caso este MVP se mostre viável
comercialmente, as possibilidades de explorarmos o segmento de gestão
eletrônica de meios de pagamento (e-wallet) em nível regional ou nacional
nos levaram a registrar a marca IRIS PAY. Trabalhamos exclusivamente
com tecnologia própria, com propriedade intelectual protegida no Brasil. Esta
característica é o diferencial que nos dá protagonismo em nosso setor de
atuação, com aproveitamento imediato em soluções no estado-da-arte da
tecnologia.

Site da Empresa

http://www.irispay.com.br

NoLeak Segurança da Informação
Empreendedor

Rafael Mira de Oliveira Libardi

E-mail

libardi@noleak.io

Telefone

(11) 98653-4006

Cidade | Estado

Ribeirão Preto | São Paulo

Informações do
Projeto

O DeepAuth da NoLeak é uma plataforma de autenticação contínua e
contínua para evitar fraudes on-line. As perdas com fraudes vão chegar a
$50 Bi em 2022, e isso se deve pois métodos tradicionais como verificar a
geolocalização do usuário já não são mais efetivos, pois agora o fraudador
controla seu smartphone, tem sua senha, acesso ao seu e-mail e muito
mais, o que inviabiliza métodos tradicionais. O DeepAuth aproveita o
comportamento do usuário e os fatores biométricos para autenticá-lo
enquanto ele interage com um sistema. Usamos vários algoritmos de
aprendizagem profunda para extrair características únicas do usuário (como
a dinâmica de digitação, a dinâmica do mouse, reconhecimento facial,
reconhecimento de voz, sensores de smartphone). Ao combiná-los,
podemos diferenciar usuários autênticos de fraudadores com excelente
precisão e com isso negar ou sinalizar a transação de acordo com a lógica
de negócios da empresa

Site da Empresa

http://www.noleak.io
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Olá Wolff
Empreendedor

Jacques Douglas Danzi

E-mail

danzi@olawolff.com

Telefone

(28) 99222-9222

Cidade | Estado

Vitória | Espírito Santo

Informações do
Projeto

Uma plataforma digital - ChatBOT - que interage com o usuário, com
respostas escritas e faladas, utilizando inteligência artificial, capaz de
apreender conforme demandada, disponível 24 por 7, ajudando micro e
pequeno empresário, abrir uma empresa em até 24h, entregando vários
serviços sem burocracia, tais como: abertura de empresa, conta digital,
domicílio fiscal e dentre outros. Usamos robotic process automation (RPA) e
inteligência artificial para conectar os nossos rôbos aos entes públicos e
registramos os nossos atos e contratos no blockchain. Nosso diferencial é
que verificamos antes a viabilidade do negócio perante os órgãos públicos e
depois conectamos nossos serviços ao ente público (prefeituras).

Site da Empresa

http://www.olawolff.com

Optimize - Robô de Cobrança
Empreendedor

Cláudio Rodrigo Machado Fraga

E-mail

crmfraga@gmail.com

Telefone

(55) 99122-4884

Cidade | Estado

Ijuí | Rio Grande do Sul

Informações do
Projeto

Robô de Cobrança, é uma inovação tecnológica que executa de forma
automática, tarefas de prevenção da inadimplência, cobrança e recuperação
de crédito. No brasil, há muitas lojas de varejo que possuem crediário
próprio, e que possuem fluxos de cobrança ineficientes, com falta de
controle sobre seu processo de cobrança, rotinas de cobrança manuais,
desprotonizadas e mal estruturadas, erros de cobrança e até devedores que
não são cobrados. Por isso há improdutividade custos em cobranças
manuais e inadimplência. Desta forma, a produtividade de um robô é
incomparavelmente maior que a de um ser humano, a começar pelo fato de
eles funcionarem 24 horas por dia. Além disso, a automatização libera os
colaboradores da empresa de tarefas repetitivas e desinteressantes, mas
que consomem tempo do seu dia. Com a ajuda do robô para realizar essas
ações, os colaboradores podem se dedicar a processos mais estratégicos,
utilizando melhor seu tempo de trabalho. É um ganho duplo em
produtividade.

Site da Empresa

http://www.robodecobranca.com.br/
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Pix Force
Empreendedor

Daniel Fernandes Gomes

E-mail

daniel.fernandes@pixforce.com.br

Telefone

(55) 99695-9145

Cidade | Estado

Porto Alegre | Rio Grande do Sul

Informações do
Projeto

A Pix Force é uma startup que desenvolve soluções utilizando tecnologias
de visão computacional, inteligência artificial e machine learning para o
processamento e interpretação automática de imagens. A partir disso, com a
utilização de câmeras alocadas em obras é possível detectar
automaticamente anomalias referentes a indivíduos, veículos, ferramentas e
delimitações de áreas. Resultando em alertas de riscos selecionáveis,
ambientes mais seguro e otimização da equipe e equipamentos.

Site da Empresa

https://pixforce.com.br/

PlayPet
Empreendedor

Rafael Fernando de Souza

E-mail

rafael@rpinovacao.com

Telefone

(41) 99878-0555

Cidade | Estado

Curitiba | Paraná

Informações do
Projeto

PlayPet é uma plataforma de internet das coisas para produtos inteligentes
pet. Resolvemos dois problemas: 1. Tutores de gatos/cachorros demandam
por soluções que os ajudem ajudem a promover a alimentação e o
entretenimento para os pets na sua ausência. 2. Fabricantes do setor pet e
startups demandam de infraestrutra para lançar rapidamento produtos.
Tutores dos pets: Um único App, com diferentes produtos eletrônicos pet.
Em função de trabalhar com diferentes fabricantes a PlayPet consegue
proporcionar aos tutores de pets uma variedade de produtos para atender as
suas necessidades . Fabricantes/distribuidores: Fornecemos aos fabricantes
a solução eletrônica/mobile para lançar produtos eletrônicos acionados por
aplicativo e com funções inteligentes. A PlayPet conta com a Intelbras
(fabricante câmeras IP e produtos eletrônicos como investidora), hoje há
mais de 200.000 câmeras compatíveis com o aplicativo da PlayPet. Acesso
a clientes que consomem esse tipo de produto.

Site da Empresa

https://www.playpet.io/
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Previsiown
Empreendedor

Ivan Freitas

E-mail

ivan@previsiown.com

Telefone

(24) 98802-0081

Cidade | Estado

Resende | Rio de Janeiro

Informações do
Projeto

A plataforma digital Previsiown foi desenvolvida para atender uma indústria
que necessita reduzir a subjetividade na coleta e análise de dados dos
projetos de veículos automotores além de disponibilizar uma base de
conhecimento do projeto a todos os times envolvidos no desenvolvimento do
produto. Nossa solução possibilita a criação de um big data do projeto
integrando tecnologias digitais da Indústria 4.0 como: IoT, Machine Learning
e Comando de Voz. A soma das informações percebidas pelo motorista ao
grande banco de dados dos sensores presentes no veículo permitirão
reduzir a subjetividade do processo de teste, conseguindo com isto uma
maior assertividade no desenvolvimento do projeto automotivo no
atendimento aos requerimentos de segurança e performance em geral
agilizando o lançamento comercial do automóvel.

Site da Empresa

https://previsiown.com/

S3ND Mensageria Omnichannel
Empreendedor

Diego Rangel Johnson

E-mail

di_rangel@hotmail.com

Telefone

(51) 98165-2778

Cidade | Estado

Canoas | Rio Grande do Sul

Informações do
Projeto

Negócio A S3ND é uma plataforma omnichannel de mensageria que integra
todos os canais de comunicação com o cliente de forma simples e
otimizada, tornando a comunicação mais assertiva para cada cliente, sms,
e-mail, mensagem de voz, messenger, whatsapp e chatbot com machine
learning, apresentando em uma plataforma só o ROI (Return of investment)
e a efetividade dos canais e automatizando o fluxo de clientes nos canais
mais utilizados. Problema Atualmente as empresas de médio e grande porte
usam para cada canal de comunicação um fornecedor, tornando a
mensuração da efetividade confusa, a integração e utilização complicada,
gerando perda de tempo e dinheiro. Solução Nós integramos todos os
canais e automatizamos todo o fluxo seja no canal que for, otimizando a
comunicação e os resultados da empresa, melhorando tanto o resultado na
assertividade da comunicação, quanto a gestão do tempo dos setores de
marketing e comercial, desenvolvemos uma plataforma robusta mas de
operação simples.

Site da Empresa

http://www.s3nd.com.br
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UpFlux
Empreendedor

Cleiton dos Santos Garcia

E-mail

cleitonsg@upflux.net

Telefone

(47) 99609-1191

Cidade | Estado

Joinville | Santa Catarina

Informações do
Projeto

It is estimated that from 22% to 35% of the health budget is wasted in every
nation with: abuses of procedures; inefficiencies in treatments; high
administrative cost with repetitive processes; the increasing judicialization;
and, frauds. This generates annual losses of $ 650- $ 800B in US and in
Brazil R$27B in private sector. In US it is estimated 400,000 deaths per year
related to adverse event, while in Brazil, it is accounted incidence of 7.6%.
UpFlux is a cognitive platform that applies Artificial Intelligence techniques to
dynamically evaluate the patient’s care flow in relation to medical protocols
and guidelines for improving operational efficiency with greater quality and
safety on patient attention. Our mains customers are health insurances and
hospitals. Celonis is the process mining market leader, having already
achieved valuation of $ 1B. Although there are some process mining
providers, they are more localized in Europe and not focused in Healthcare
application.

Site da Empresa

http://upflux.net
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