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Não é novidade que os empreendedores brasileiros enfrentam enormes 

desafios. Apesar de sermos um país integrado à economia globalizada, 

ainda não nos livramos totalmente da herança burocrática que coloca 

inúmeros obstáculos às atividades empresariais e ao desenvolvimento 

econômico. Mas, apesar disso, nossos empreendedores perseveram, 

provando que a inovação e as novas tecnologias são fundamentais para 

voltarmos a crescer e gerar empregos. 

Há alguns anos, notamos que um fenômeno curioso se desenvolvia no 

país: inúmeras startups surgiam desenvolvendo tecnologias de ponta, mas 

em geral sem um adequado modelo de negócios que fosse atraente para 

investidores. Isso foi o que motivou a criação do InovAtiva Brasil, um 

programa que tem como propósito ajudar no progresso tecnológico e 

crescimento econômico do país, oferecendo gratuitamente capacitação, 

mentorias com especialistas e conexão com atores chave no ecossistema 

de empreendedorismo e inovação. 

Inovar é sempre uma atividade de risco. O InovAtiva trabalha para ajudar 

os primeiros passos dessas startups e construir um ambiente cada vez 

mais propício ao empreendedorismo inovador no Brasil. Para isso, 

dependemos fortemente da atuação de uma grande rede de investidores, 

empreendedores experientes e executivos de grandes empresas para 

auxiliarem no desenvolvimento dessas startups e se conectarem a elas, 

ajudando a impulsionar a nossa próxima geração de grandes empresas 

inovadoras. 

Agradecemos muito a sua participação e esperamos que neste dia você 

possa aprofundar seu relacionamento com as startups do InovAtiva e fazer 

negócios que sejam bons para você e para o país. 

InovAtiva Brasil 
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  All Integra 
Código InovAtiva 19217 
Empreendedor Allan Klaus Rouco Castan Zeidler 
E-mail allan.zeidler@allintegra.com.br 
Telefone (21) 99964-1213 
Localização Niterói - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/ALLINTEGRAWEB/ 
Informações do 
Projeto 

A All Integra é um HUB de integração de ERPs, Lojas Virtuais e Marketplaces. Nós 
conectamos o sistema dos lojistas / comerciantes aos marketplaces e lojas virtuais. Nosso 
diferencial é que abraçamos o desenvolvimento da integração do sistema de ERP e 
buscamos parceria sólida com estas empresas. Nessa parceria oferecemos uma 
recorrência de receita em troca de um trabalho na base de clientes deles. Cobramos POR 
integração e volume de vendas, logo, um cliente pode ter várias integrações, pagando 
mais de uma recorrência. 

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

  Axis Focus 
Código InovAtiva 17692 
Empreendedor Fábio Porcel Marcatto 
E-mail fabio@axisfocus.com 
Telefone (11) 96569-9213 
Localização São Bernardo do Campo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/AxisFocus/ 
Informações do 
Projeto 

A Axis Focus fornece um sistema de business automation que automatiza processos 
operacionais, administrativos, de gestão e marketing, e retiramos do empresário as 
tarefas de gerenciamento e controle para que ele possa se dedicar ao crescimento da 
empresa e multiplicamos a capacidade de seus funcionários automatizando suas tarefas. 
No Brasil existem 6,4 milhões de estabelecimentos. Desse total, 99% são micro e 
pequenas empresas (MPE), dais quais 70% está defasada tecnologicamente e não 
possuem sistema de gestão. Evidenciando que os atuais sistemas não estão atendendo as 
demandas da grande maioria das empresas. Fazemos o que os atuais sistemas de gestão 
não fazem, controlar e automatizar processos. Não basta fornecer recursos, é necessário 
promover fluxos de trabalho eficazes, rápidos e de baixo custo. 

Site da Empresa: http://www.axisfocus.com 
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  BAZ Negócios de A a Z 
Código InovAtiva 17643 
Empreendedor Juliano Leite Forster 
E-mail jf@bxb.vc 
Telefone (51) 98154-0888 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

Éramos uma empresa de contabilidade focada em processos internos para garantir que as 
informações geradas seriam utilizadas de forma gerencial pelos nossos clientes. Tudo 
offline. Descobrimos que daria para fazer muito mais se conseguíssemos colocar 
tecnologia no processo.  
Hoje nosso posicionamento é como empresa de tecnologia. Os empreendedores 
digitalizam as informações financeiras (pagamentos, recebimentos, etc) na medida que 
elas acontecem e salvam essas informações na nuvem. A BAZ acessa essas informações e 
processa os documentos, transformando tudo em relatórios contábeis (além do fiscal e 
RH) e gerenciais (como indicadores de desempenho, gráficos e sinalizadores visuais). 
Essa dinâmica de digitalização libera o empreendedor (ou o time) de ter que entrar em 
uma planilha ou software gerencial e alimentar cada detalhe da informação/despesa 
(trabalho desnecessário), além de permitir atender empresas no Brasil inteiro. Tudo que 
sobre é analisar os gráficos e planejar! 

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

  CondoUP 
Código InovAtiva 19154 
Empreendedor Felipe Pimentel Cordova Wolff 
E-mail felipe.wolff@condoup.com.br 
Telefone (21) 97253-6810 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook http://facebook.com/condoup 
Informações do 
Projeto 

A CondoUP é uma gestora de suprimentos para condomínios e pequenos negócios. 
Levamos economia, comodidade, desoneração e compliance para os clientes. Atuamos na 
parametrização das demandas, no processo de compras considerando pelo menos 3 
cotações, na equalização das propostas, e na governança da documentação de suporte 
para as prestações de contas. 
Adotamos o conceito de cotações coletivas para maximizar o potencial de ganho nas 
negociações. Em 3 meses de operação concierge, atingimos mais de 30 clientes, 
negociamos R$75k, faturamos R$3k e conseguimos parcerias com os maiores 
distribuidores do mercado, incluíndo Leroy Merlin, Fluzão, Papelex entre outros. 

Site da Empresa: http://www.condoup.com.br 
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  Displace 
Código InovAtiva 19432 
Empreendedor Luiz Felipe Ribeiro Correia 
E-mail luiz.ribeiro@displace.com.br 
Telefone (21) 97025-1449 
Localização Niterói - Rio de Janeiro 
Facebook https://web.facebook.com/displacevr 
Informações do 
Projeto 

A Displace é uma Startup de base tecnológica nascida na Incubadora de Empresas da UFF, 
na modalidade Technology Labs especializada em computação visual e tecnologias 
emergentes. Desenvolve o Situator_VR, plataforma de captura 3D para representação 
digital de ambientes reais. 

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

  Feedz 
Código InovAtiva 17954 
Empreendedor Gabriel Fontes De Alencar Leite 
E-mail gabriel@feedz.com.br 
Telefone (79) 99961-0360 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/FeedzOficial/ 
Informações do 
Projeto 

A Feedz é uma plataforma de engajamento de colaboradores, que auxilia na redução de 
turnover e fornece aos líderes ferramentas para fortalecer a cultura e o desempenho da 
empresa. Melhore a comunicação interna e retenha os melhores talentos, sem precisar 
de centenas de ferramentas. 
Cerca de 72% das pessoas estão infelizes nas empresas, o que gera frustração e 
desengajamento. Segundo a Gallup, cerca de US$ 550bi é perdido anualmente por baixo 
engajamento, apenas nos EUA. De acordo com a SHRM, 6 a 9 meses de salário é o custo 
de substituição de um colaborador.  
Nosso propósito é colocar as pessoas, verdadeiramente, em primeiro lugar em todas as 
empresas do mundo! 
Benefícios Feedz:  
Acompanhamento do Humor para cuidar da motivação das pessoas. 
Celebrações para integrar o time. 
Feedback para ouvir e ser ouvido. 
Objetivos (OKR) para gestão dos resultados. 
Pesquisas Internas para a compreensão dos pontos fortes e fracos. 
Controle de Turnover e  
Painel de Engajamento. 
#PeopleAnalytics 

Site da Empresa: http://www.feedz.com.br 
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  Gemini Cloud Backup 
Código InovAtiva 18057 
Empreendedor Marcese Maschietto 
E-mail unimake@unimake.com.br 
Telefone (44) 99139-5526 
Localização Paranavaí - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/geminibackup 
Informações do 
Projeto 

O que é nosso negócio: Serviço de backup na nuvem para empresas. 
Qual problema resolvemos: Automatizar o backup e dar segurança aos dados de nossos 
clientes. 
Como resolvemos esse problema: Nosso aplicativo é configurado nos computadores do 
cliente de modo que faça o upload (backup) automático dos dados para nossos 
datacenters de alta segurança, livrando o cliente de qualquer intervenção manual e de 
esquecimentos. 
Quais nossos diferenciais:  
• Monitoramento de atividade de backup – Possuímos ferramentas automatizadas aliadas 
ao trabalho de nossa equipe que monitora o fluxo de dados dos usuários, identificando e 
alertando o cliente em caso de algum de seus computadores parar de salvar dados. 
• Redundância: Nosso serviço salva várias versões dos arquivos, que permitem ao usuário 
resgatar uma versão que eventualmente tenha perdido com uma informação específica 
que nas outras versões não tenha. 

Site da Empresa: http://www.geminibackup.online 
 

  Hubot 
Código InovAtiva 18276 
Empreendedor Claudio Henrique Ginglass Pereira De Mattos 
E-mail claudio@hubot.com.br 
Telefone (21) 98103-8503 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/hubotapp/ 
Informações do 
Projeto 

A Hubot é uma startup que visa tornar a automação e monitoramento energético de 
ambientes simples e acessível. Atualmente, além de custosa, a automação de ambientes é 
complicada, necessitando de obras, cabos e controladores. A Hubot se propõe a resolver 
isso com um sistema de dispositivos inteligentes (pequenos, sem fios e de baixo custo), 
“Plug and Play”, que são controlados através de um smartphone, reduzindo o valor da 
automação de uma casa em até 80% e dando poder remoto ao usuário. 

Site da Empresa: http://hubot.com.br/ 
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  Ideia no Ar 
Código InovAtiva 17840 
Empreendedor Luis Henrique Ribeiro 
E-mail luis@ideianoar.com.br 
Telefone (41) 98854-1771 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/ideianoar.com.br/ 
Informações do 
Projeto 

O Ideia no Ar é um SaaS (Software como Serviço) que permite a criação de Plataformas de 
Marketplace White Label (customizáveis para cada cliente). Nosso foco de atuação são 
SMB (pequenas e médias empresas) prestadoras de serviços que desejam expandir seus 
negócios através de: gestão de agendas de profissionais, automação de pagamentos de 
serviços, automação de cotações/pedidos de orçamento e geração de leads para redes de 
profissionais. 

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

  Imersa 
Código InovAtiva 17529 
Empreendedor Pedro Gattás Bara Neto 
E-mail pedrogttsneto@gmail.com 
Telefone (32) 98405-8289 
Localização Juiz de Fora - Minas Gerais 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

Memórias Imersivas representa a evolução tecnológica do álbum de recordações, 
incluindo diversos tipos de arquivos e pontos de vista para registrar acontecimentos 
especiais de forma digital e personalizada. O produto é uma plataforma que utiliza 
inteligência artificial e Big Data combinadas com um time de especialistas criativos para 
transformar todas as fotos e vídeos relacionados a uma experiência inesquecível em uma 
narrativa interativa que fica armazenada na nuvem de forma vitalícia. 

Site da Empresa: http://www.imersa.me 
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  Inottel 
Código InovAtiva 19158 
Empreendedor Alexandre Lütke 
E-mail alexandre.lutke@gmail.com 
Telefone (47) 99638-7122 
Localização Joinville - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/inottel/ 
Informações do 
Projeto 

O Inottel é um CRM para o ramo hoteleiro que busca incrementar o faturamento dos 
hotéis através de ferramentas voltadas para a experiência do hóspede. Nossa plataforma 
conecta as duas pontas do setor hoteleiro, permitindo que hotéis ofereçam uma 
experiência única a seus hóspedes. Com a solução é possível identificar padrões de 
consumo e comportamento, conseguindo dessa forma agir com mais eficiência na 
divulgação de seus serviços/produtos. Além disso também há a possibilidade de 
automatizar várias funções, como o ato de check-in, que pode ser realizado por QR-Code, 
ou envio antecipado de dados através de Smartphone, melhorando assim o 
relacionamento entre os dois lados. 

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

  NoCartório.com 
Código InovAtiva 17685 
Empreendedor Douglas Resende Maciel 
E-mail eu@douglasresende.com 
Telefone (34) 99137-8746 
Localização Uberlândia - Minas Gerais 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

O modelo corrente de operação de um cartório, bem como das tecnologias desenvolvidas 
para sua gestão estão extremamente defasadas (sendo controle manual, planilha 
eletrônica ou sistemas com tecnologia ineficientes), e que, em sua maioria, atendem 
apenas parte da operação. Existe um risco imenso ao cartório de perda de dados 
(gravados em disco e as vezes sem backup) ou perda de material físico (risco de incêndio 
ou roubo). 
O NoCartório.com usa uma tecnologia atual e madura, com a proposta de ser um sistema 
completo e unificado para gestão do cartório, de documentos e de processos, garantindo 
segurança dos dados (contra perda e falsificações). 
É um sistema 100% online, que não requer infraestrutura no cartório e nem custos de 
instalação (apenas ponto de acesso à internet). Os documentos serão armazenados em 
nuvem e assinados/registrados via Blockchain. O modelo de contratação será como SaaS 
(serviço sob demanda), o que torna mais justa a cobrança entre os diversos tamanhos de 
cartórios. 

Site da Empresa: http://www.nocartorio.com 
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  Payticket 
Código InovAtiva 18360 
Empreendedor Vitor Pinheiro Alves 
E-mail vitor@ebi.com.br 
Telefone (91) 99164-1767 
Localização Belém - Pará 
Facebook http://facebook.com/socialtkt 
Informações do 
Projeto 

Payticket é uma plataforma que traz o conceito de economia compartilhada para o 
mercado de meio de pagamentos. Desenvolvemos uma solução de pagamento que utiliza 
o tempo ocioso da estrutura física do varejo (computador, máquina de cartão, caixa, 
internet) para vender ingressos de eventos, remunerando os lojistas e movimentando 
todo um mercado que antes era informalmente gerenciado. 

Site da Empresa: http://pay.socialticket.com.br 
 

  TiFlux 
Código InovAtiva 18850 
Empreendedor Marcio Jacson Dos Santos 
E-mail marciojacson@tiflux.com 
Telefone (47) 99178-3841 
Localização Joinville - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/TiFlux/ 
Informações do 
Projeto 

É um service desk em SaaS que reúne Gestão e Ferramentas para Profissionais de TI. 
O setor de serviços de TI são mal organizados, beira o caos com uma imensidão de 
solicitações, urgências e prioridades, nesse cenário o cliente/usuário que mais berra é 
atendido primeiro. O alto stress, baixa produtividade e alta rotatividade na equipe são 
resultados recorrentes nesse mercado. 
Adicionalmente os gestores de equipes de TI que prestam serviços não conseguem 
justificar seus custos operacionais. 
Outro problema é a necessidade de ter várias ferramentas para a entrega dos serviços. 
O TiFlux traz um padrão de gestão de serviços baseado no ITIL, organizando as demandas, 
gerenciamento de SLA, relatórios precisos e coerentes para uma melhor gestão das 
equipes. Gerencia contratos de serviços, cobranças de serviços recorrentes, análise de 
rentabilidade e informações relevantes para um bom relacionamento e gestão dos 
clientes. 
E por fim é um canivete suíço concentrando várias ferramentas 

Site da Empresa: http://www.tiflux.com.br 
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  Tinbot Robótica 
Código InovAtiva 17964 
Empreendedor Rogério Gonçalves De Souza 
E-mail tinbot@marcodiniz.com 
Telefone (44) 99121-2268 
Localização Maringá - Paraná 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

O Tinbot é um robô de pequeno porte programável e configurável para atender 
empresas, as quais possuem rotinas que podem ser automatizadas para aumentar a 
assertividade dos processos manuais, direcionar colaboradores em serviços estratégicos e 
mudar a experiência de interação com um robô. O mercado de robôs está voltado para 
assistentes pessoais (b2c) com funcionalidades que apoiam domesticamente. Por isso, 
focamos no mercado empresarial (b2b). Por se tratar de um robô programável, o Tinbot 
pode resolver problemas em diversos segmentos do mercado empresarial. Inicialmente, 
estamos validando o mercado de TI (nosso mercado) em que o Tinbot é um Scrum Master 
(líder de equipe de programadores), o qual mantém os times de desenvolvimento 
informados acerca de indicadores, avisa sobre problemas na aplicação, convida para 
reuniões etc. Nosso diferencial é a plataforma de desenvolvimento, que possibilita a 
programação de uma maneira simples, bem como integração com sistemas por meio de 
API. 

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

  Upgradio 
Código InovAtiva 19194 
Empreendedor Rodrigo Gil Garçone 
E-mail rodrigo@upgradio.com.br 
Telefone (21) 98882-8022 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

Somos uma plataforma online do tipo Marketplace para oferecer serviços de transição de 
carreira "Outplacement" e de desenvolvimento profissional. Nós conectamos 
especialistas em RH e Coaches às pessoas que estão em busca de recolocação no mercado 
de trabalho. Quem contrata nossos serviços são as empresas para oferecer aos seus 
colaboradores no momento da demissão. Modelo B2B. 

Site da Empresa: http://www.upgradio.com.br 
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  www.stonesprice.com 
Código InovAtiva 17732 
Empreendedor Thales Lemos De Souza 
E-mail thalesferri@gmail.com 
Telefone (28) 99252-6331 
Localização Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

Se fosse definir em uma frase, diria que somos a tabela FIPE, das rochas ornamentais.  
Estamos solucionando um problema clássico do setor de rochas ornamentais, que é a 
falta de informação quanto onde encontrar e quanto custa cada material.  
Após uma grande pesquisa de mercado, conseguimos balizar todos os valores e relacionar 
os materiais com as empresas que os comercializam.  
Desta forma, aproximamos os compradores e os fornecedores de maneira fácil e prática.  
Também criamos um sistema de rankeamento, para que ambos possam ver como é visto 
cliente/fornecedor pelo mercado. 

Site da Empresa: http://www.stonesprice.com 
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  Amplifique.me 
Código InovAtiva 19419 
Empreendedor Cristiano Tossulino Machado 
E-mail cristiano@amplifique.me 
Telefone (42) 99820-9600 
Localização Ponta Grossa - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/amplifique.me/ 
Informações do 
Projeto 

A Amplifique.me é uma plataforma de Marketing Boca a Boca que oferece ferramentas de 
coleta e gestão de avaliações online, pesquisa de satisfação do cliente utilizando a 
metodologia NPS (Net Promoter Score), programas de Marketing de Indicação (Referral 
Marketing) e análise de sentimento dos textos das avaliações online e das respostas das 
pesquisas de satisfação do cliente - tudo isso em um único painel de controle. 
Profissionais de marketing precisam otimizar seus orçamentos de marketing e 
propaganda tradicional não funcionam como há alguns anos atrás. Segundo a NIELSEN, 
92% das pessoas acreditam mais em recomendações de amigos, conhecidos e familiares 
do que "outras formas" de propaganda. Pessoas acreditam em pessoas, não em 
publicidade! É para isso que a Amplifique.me surgiu, para potencializar o poder do 
marketing boca a boca, para amplificar o poder da sua marca! 

Site da Empresa: http://www.amplifique.me 
 

  Anota AI 
Código InovAtiva 19117 
Empreendedor Marcos Martins Fagundes Junior 
E-mail marcosmf_junior@hotmail.com 
Telefone (53) 98113-1584 
Localização Rio Grande - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/anotaAI.bots/ 
Informações do 
Projeto 

O Anota AI é uma plataforma "plug and play" para criação de chatbots com inteligência 
artificial para micro e pequenos estabelecimentos do setor de alimentação. Atualmente 
estabelecimentos de food service carecem de bom atendimento tanto em redes sociais 
quanto em meio físico, devido a altos valores de contratação e baixo preparo dos 
funcionários, perdendo clientes, pedidos e gerando insatisfação. O Anota AI resolve esses 
problemas através de um atendente virtual para o estabelecimento, atuando nas redes 
sociais e em ambiente físico, tirando as dúvidas dos clientes, recomendando produtos, 
divulgando em redes sociais, fidelizando clientes, colhendo feedbacks e anotando 
pedidos. Através das interações a plataforma gera insights estratégicos sobre clientes e 
produtos, auxiliando o estabelecimento na gestão e planejamento. Estamos em operação 
desde fevereiro de 2018, e já contabilizamos mais de 10mil pedidos na plataforma em 24 
estabelecimentos de 4 estados brasileiros. 

Site da Empresa: http://anota-ai.com 
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  Botnicks 
Código InovAtiva 19128 
Empreendedor Daniel Faria Teixeira De Oliveira 
E-mail daniel.oliveira@botnicks.com 
Telefone (11) 99473-2273 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook http://m.me/Botnicks 
Informações do 
Projeto 

A Botnicks desenvolve chatbots de atendimento para o Facebook Messenger. 
Hoje existe um grande variedade de negócios com atuação no Facebook, mas estes não 
conseguem atender seus clientes no inbox da página, não sabem como distribuir 
conteúdo de forma escalável e prática, tampouco possuem infraestrutura que permita a 
distribuição de seus produtos e serviços a um custo que eles podem pagar. 
Para resolver este problema a Botnicks tem uma plataforma em que é possível construir 
diversos tipos de chatbots: delivery, imobiliárias, pesquisa, FAQ, coaching, digital 
influencers, políticos, entre outros serviços. Nosso maior diferencial em relação à outras 
plataformas é que temos fluxos bem definidos e validados para cada um destes 
segmentos, ou seja, o cliente só precisa colocar as informações dele, bem como a forma 
que ele gostaria de se expressar como robô. Os principais aspectos de negócio já foram 
criados por nós. 

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

  CHAWork 
Código InovAtiva 18127 
Empreendedor Liliane Fernandes Antonio 
E-mail lilianefa86@gmail.com 
Telefone (48) 99644-7422 
Localização Criciúma - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/search/top/?q=chawork%20criciuma 
Informações do 
Projeto 

A CHAWork é uma consultoria que funciona através de crowdsourcing e potencializa os 
resultados das empresas através de contratações mais inteligentes e assertivas, com 
tecnologia de um software próprio com testes técnicos e comportamentais e uma 
metodologia de funil, acelerando o processo e entregando os melhores profissionais em 
menor tempo. Uma contratação inadequada tem forte impacto nos custos e na 
produtividade podendo até ser fatal no caso de um pequeno negocio. 

Site da Empresa: http://www.chawork.com.br 
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  DeCasa 
Código InovAtiva 18241 
Empreendedor William Carey De Castro Viana Prado 
E-mail diretoria@decasa.eng.br 
Telefone (21) 97630-2833 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/appdecasa 
Informações do 
Projeto empresa de intermediação de negócios na prestação de serviços. 
Site da Empresa: https://www.appdecasa.com.br 

 

  EasyTrip 
Código InovAtiva 19014 
Empreendedor Rodrigo De Rezende Penalva Santos 
E-mail rodrigo.penalva@easytripapp.com 
Telefone (21) 98545-0678 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://pt-br.facebook.com/appeasytrip/ 
Informações do 
Projeto 

Vendemos para o setor hoteleiro um canal digital inteligente de relacionamento com o 
hóspede através de mobile app e uma inteligência de dados que inclui entendimento do 
perfil do hóspede. O objetivo é modernizar a relação entre hóspede e hotel, criando a 
adoção de e-commerce e selfcare.  
O EasyTrip oferece para o hóspede: 
1- Recomendações de coisas para fazer e agendamento de serviços através da sessão 
"inspire-me" 
2- Todas as atividades do hotel através da programação digital, incluindo alerta de 
atividades favoritas 
3- Mais praticidade para o hóspede através do auto atendimento, sendo avisado em 
tempo real do andamento de sua solicitação 
4-Mapeamento do perfil do hóspede como perfil de viagens e de consumo intrastay 
Para o hotel, nossa UX simples e fácil em um app multi-hotel tem gerado uso por mais de 
70% dos hóspedes.  
Nossa proposta de valor para o hotel: através dos benefícios do digital buscamos reduzir 
custos, aumentar vendas de serviços e aumentar fidelização. 

Site da Empresa: http://www.easytripapp.com 
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  EvEx 
Código InovAtiva 18200 
Empreendedor Silvio Gesteira Regis 
E-mail silvioregis@terra.com.br 
Telefone (71) 99204-5407 
Localização Salvador - Bahia 
Facebook https://www.facebook.com/evex.experience/ 
Informações do 
Projeto 

Evex é uma plataforma digital (Site responsivo e App) onde você encontra e reserva os 
melhores espaços e serviços para eventos. A magia dos encontros vem se perdendo 
porque a organização deles é um processo doloroso. Indicações de amigos, histórico e 
Google são as práticas mais comuns e limitadas (baixa variedade/qualidade das opções, 
informações ruins, tempo de resposta, falta de apoio e know-how) gerando stress e 
insatisfação. Já existem plataformas similares no mercado, mas que trabalham em 
modelo de anúncios que pecam no conteúdo incompleto das páginas gratuitas enquanto 
outras oferecem serviços limitados (só salas de reuniões, ou só festas, ou só casamentos, 
etc). Evex é o Único Marketplace de eventos “All You Can Experience” do Brasil, ou seja, 
TUDO que você precisa para TODOS tipos de evento. Além disso, destacamos outros 
diferenciais: experiência do usuário (qualidade do conteúdo, VR, transparência, network), 
algoritmo de pesquisa, qualidade dos parceiros e branding. 

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

  Gatekeeper 
Código InovAtiva 17550 
Empreendedor Rodolpho Mathias 
E-mail rodolphomathias@epal.com.br 
Telefone (27) 99316-6770 
Localização Vitória - Espírito Santo 
Facebook http://facebook.com/RelacionamentoDigital/ 
Informações do 
Projeto 

O Gatekeeper é uma solução de alta performance de curadoria de conteúdo para 
newsletter, no qual captamos o desejo de consumo de cada leitor acompanhando seu 
comportamento e interação com o material enviado. Tudo isso integrado à publicidade 
que melhor se encaixa no momento, aumentando assim a vazão dos anúncios publicitário 
e o retorno direto da audiência para o Publisher. 

Site da Empresa: http://gatekeeper.epal.com.br/ 
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  Hallo! Social 
Código InovAtiva 17797 
Empreendedor Bruno Henrique Grahl 
E-mail bruno@hallosocial.com.br 
Telefone (47) 99923-4948 
Localização Blumenau - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/social.hallo/ 
Informações do 
Projeto 

Desenvolvemos plataformas de relacionamento para gerar engajamento e melhorar a 
comunicação de entidades com seus usuários/associados 

Site da Empresa: http://hallo.social 
 

  MercadoLead.com 
Código InovAtiva 18932 
Empreendedor Tomaz Germini De Araujo Sad 
E-mail tomaz@mercadolead.com 
Telefone (32) 98828-8713 
Localização Juiz de Fora - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/mercadoleadseguros/ 
Informações do 
Projeto 

O MercadoLead é uma plataforma de indicação de clientes para o pequeno e médio 
corretor de seguros. 
Este perfil de corretor tem muita dificuldade para aumentar sua carteira de clientes por 
não ter know how, tempo ou recursos suficientes para desenvolver estratégias de 
marketing eficazes. Ele fica à mercê de indicações orgânicas mas isso não traz resultados 
expressivos, nem escala. 
Solucionamos essa dor através de uma plataforma que oferece ao corretor indicações de 
clientes interessados em contratar um seguro. Sua preocupação deixa de ser divulgar seu 
negócio e passa a ser simplesmente comprar essas indicações e fazer as abordagens 
comerciais. 

Site da Empresa: http://mercadolead.com/ 
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  PATRON 
Código InovAtiva 18277 
Empreendedor Matheus Pizão Gouveia Dos Santos 
E-mail matheus.pizao@gintonica.art.br 
Telefone (21) 99397-6691 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://web.facebook.com/gintonica.patron/ 
Informações do 
Projeto 

Milhares de empresários brasileiros desperdiçam bilhões de reais por ano em incentivos 
fiscais simplesmente por não saber o caminho das pedras. PATRON desburocratiza o 
acesso a esses recursos e potencializa ações de comunicação e relacionamento através do 
uso estratégico das leis de incentivo, concentrando num SaaS tudo o que uma empresa 
precisa para patrocinar com comodidade, segurança e eficiência. Por ser a única solução 
do mercado com foco em Branding, PATRON traz um novo fôlego ao marketing dessas 
empresas, pois transforma projetos artísticos, esportivos e sociais em poderosas 
plataformas de ativação de marca capazes de criar conexões e fortes e duradouras com 
seus públicos de interesse. 

Site da Empresa: http://www.patron.art.br 
 

  Rede Parcerias 
Código InovAtiva 17760 
Empreendedor Eduardo Hammes Torres 
E-mail eduardo@quemais.com.br 
Telefone (21) 99823-8350 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/redeparcerias/ 
Informações do 
Projeto 

O Rede Parcerias é um programa de gestão para Clubes de Vantagens. Através de nossa 
solução, geramos maior valor na relação de todo tipo instituições com seus clientes, 
colaboradores e associados. A plataforma é totalmente responsiva e foi construída para 
comunicar de forma efetiva a clientes, colaboradores e associados, todos os benefícios, 
descontos e convênios que a instituição oferece de maneira personalizada e de fácil 
navegação. Só o Rede Parcerias entrega campanhas publicitárias e parceiros já firmados, 
suporte ao usuário, personalização, apps, e outros serviços complementares por um valor 
acessível e muito célere. 

Site da Empresa: http://www.redeparcerias.com 
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trampos.co
Código InovAtiva 17482
Empreendedor Tiago Tsukassa Yonamine
E-mail
Telefone
Localização São Paulo - São Paulo
Facebook h�p://facebook.com/trampos
Informaçõesdo
Projeto

O trampos.co é a plataforma de desenvolvimento de negócios entre empresas e pessoas
especializada nas áreas de Comunicação, Marke�ng e Tecnologia. Acreditamos que
especializando-nos nessas áreas, conseguimos ser referência nestes mercados. Em nosso
ecossistema conectamos talentos a empresas (trampos.co), capacitamos profissionais
(trampos ACADEMY), intermediamos serviços (freelas) e provemos conteúdo
(tutano.trampos.co) para o mercado em que atuamos. Nossos clientes são empresas que
precisam encontrar rapidamente profissionais nas áreas de comunicação, marketing e
tecnologia. Nossa segmentação permite que criemos conexões genuínas com este
público, pois nosso sistema foi desenvolvido para as par�cularidades destes mercados.
Através de algoritmos de inteligência ar�ficial conectamos as empresas aos candidatos
mais adequados a elas.

Site daEmpresa: h�p://trampos.co

TVDoutor
Código InovAtiva 18347
Empreendedor Ricardo José Ferreira Sonati
E-mail adm@tvdoutor.com.br
Telefone (19) 99601-3227
Localização Campinas - São Paulo
Facebook h�ps://www.facebook.com/tvdoutor/
Informaçõesdo
Projeto

Somos uma rede produtora e distribuidora de conteúdo de saúde em salas de espera de
hospitais, clínicas e plataformas digitais. Resolvemos o problema de comunicação direta
com o paciente.
Diferencial é o modelo de negócio, a qualidade estética, conteúdo televisivo e parceria
com associações médicas.
Proposta de valor: Somos um canal direto de comunicação e melhoramos a experiência
do paciente; Médicos: Compar�lha seus conhecimentos e promove sua imagem;
Paciente: Conhecimento e empoderamento e melhor qualidade de vida.

Site daEmpresa: h�p://www.tvdoutor.com.br
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  WhatsShare 
Código InovAtiva 17622 
Empreendedor Maicon Roberto Costa Ferreira 
E-mail maiconrcf@gmail.com 
Telefone (51) 99226-6542 
Localização Gravataí - Rio Grande do Sul 
Facebook https://facebook.com/whts.co 
Informações do 
Projeto 

Na tentativa de adquirir novos clientes, as empresas acabam investindo em agências ou 
fazendo por si mesmas suas campanhas de marketing. 
O custo fica alto demais porque as empresas não sabem nem onde ou como investir para 
terem os melhores resultados. 
A WhatsShare é uma plataforma que além de possibilitar a criação de um link para o 
Whatsapp, permite também que a empresa possa rastrear e mensurar os resultados do 
link. 
Desse forma, os investimentos são direcionados para os veículos certos de divulgação, 
pois além de facilitar o contato desse cliente até o seu negócio, a WhatsShare diz de onde 
os clientes estão vindo e através de qual campanha ele chegou até a empresa. 
A WhatsShare faz com que as empresas economizem dinheiro e permite que agências 
possam apresentar seus resultados de um jeito mais consistente a seus clientes. 
Nós ocupamos hoje um espaço único, pois oferecemos uma plataforma diferenciada e 
que abrange 3 áreas de um negócio: comercial, relacionamento e marketing. 

Site da Empresa: https://whts.co 
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Produtos e soluções B2C, Comércio 

Eletrônico, Comércio Físico, Varejo 
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  Bebedores de Cerveja 
Código InovAtiva 17588 
Empreendedor Carlos Fernando De Almeida Perico 
E-mail perico@beerto.net 
Telefone (11) 99798-8369 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook http://facebook.com/bebedoresdecerveja 
Informações do 
Projeto 

Juntando a sede com a vontade de beber, surge o Bebedores de Cerveja. Um marketplace 
que vem para conectar as cervejarias artesanais com os apreciadores de uma boa cerveja. 
Nosso objetivo é impulsionar a atuação dos produtores independentes em uma 
plataforma online de venda direta ao consumidor final. Viemos para ser o principal canal 
do comércio eletrônico para a maioria das cervejarias, importadores e distribuidores. 
Montamos uma solução em estrutura logística e distribuição com capilaridade, 
quebrando a atuação regional, característica tradicional deste mercado. Com foco em 
conquistar uma audiência qualificada e com interesse neste produto, compartilhamos o 
prazer que eles têm em produzir e o entusiasmo empreendedor, para o crescimento das 
marcas e a conquista do território nacional. 

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

  Donamaid 
Código InovAtiva 17627 
Empreendedor Luiz Gilberto Rosa Camargo Junior 
E-mail luiz@donamaid.com 
Telefone (53) 99171-2709 
Localização Pelotas - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/donamaidbrasil 
Informações do 
Projeto 

A Donamaid é a forma de contratação de diaristas preferida pelos jovens adultos quando 
o assunto é cuidar de seus lares e escritórios. Em nossa plataforma, é possível contratar 
faxinas na medida certa, feitas por diaristas verificados que levam os produtos de 
limpeza. No Brasil, 8 milhões de jovens adultos moram sozinhos e trabalham fora, e ainda 
assim nenhum dos grandes players de limpeza está atendendo a essa nova geração de 
donos de casa. Isso acontece porque os serviços de home care atuais custam caro, lucram 
em cima da desvalorização dos profissionais e exigem um tempo mínimo de contratação, 
que não condiz com a necessidade de limpeza desse público. A Donamaid resolve esse 
problema utilizando a tecnologia para trazer eficiência a um mercado ocioso e, assim, os 
profissionais parceiros atendem mais clientes em limpezas menores, podendo oferecer 
inclusive os produtos de limpeza. É assim que estamos democratizando os serviços do 
mundo, um mercado de cada vez. 

Site da Empresa: http://www.donamaid.com 
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  Easy Preços 
Código InovAtiva 17498 
Empreendedor Wagner De Barros Neto 
E-mail wagner@easyprecos.com.br 
Telefone (62) 98125-0959 
Localização Goiânia - Goiás 
Facebook http://facebook.com/easyprecos 
Informações do 
Projeto 

A Easy Preços é um aplicativo colaborativo de comparação de preços de supermercado. 
As informações são recebidas quando consumidores escaneam o QR Code da nota fiscal 
dentro do app, permitindo a extração dos preços mais atualizados, ajudando outras 
pessoas a descobrir onde sua lista de compras está mais barata.  
Com tais informações, a Easy Preços também ajuda supermercados e indústrias, 
entregando Inteligência de mercado e do consumidor, em tempo real e em todo país. 
Assim, as empresas passam a monitorar de maneira mais eficiente seus concorrentes e a 
melhor compreender seu consumidor. Além disso, a Easy Preços ainda possibilita uma 
divulgação de ofertas de modo altamente segmentado, baseado no histórico de compras 
das pessoas, reduzindo custos de marketing e entregando uma experiência mais 
personalizada de compras aos consumidores. 

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

  EasyGamer 
Código InovAtiva 18133 
Empreendedor Tiago Ferraz Cavalca 
E-mail cavalca@easygamer.com.br 
Telefone (12) 99790-7072 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook http://www.facebook.com/easygamerbrasil 
Informações do 
Projeto 

A EasyGamer é uma startup que disponibiliza uma plataforma gamer, usuários podem 
anunciar, comprar e trocar todos os produtos do universo gamer, como jogos físicos, 
videogames, computador gamer, periféricos (teclado, mouse, headset, entre outros). 
Nossa missão é fazer com que pessoas sem condição financeira para comprar produtos 
novos possam optar por usados que são mais baratos e tem o mesmo efeito. Queremos 
dominar o mercado brasileiro nesse segmento, depois iremos para América Latina e 
outros países pelo mundo. Nossa inovação está justamente no fato de sermos de nicho, 
isso possibilita um diálogo com os usuários, fazendo um design, linguagem, métodos, 
publicidade, tudo focado no cliente. 

Site da Empresa: http://www.easygamer.com.br 
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  Fácil Gás 
Código InovAtiva 19221 
Empreendedor João Evaristo De Azevedo Esteves Junior 
E-mail evaristoje@gmail.com 
Telefone (67) 98413-0011 
Localização Campo Grande - Mato Grosso do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/facilgasapp 
Informações do 
Projeto 

Assim como a Uber e a EasyTaxi, a FácilGás é conectar pessoas. Conectamos 
consumidores de gás de cozinha e água mineral às revendas autorizadas. Atuamos em um 
mercado que consome cerca de 400 milhões de botijões de 13kg/ano. Hoje, o cliente 
precisa buscar as revendas que atendam sua região, gastar créditos de celular com 
ligações, comparar preços, avaliar qual tempo de entrega. Com a Fácil Gás, o cliente faz o 
pedido de água e gás mineral e já escolhe conforme a marca e o preço que mais lhe 
agrada e o app envia o pedido do consumidor para todas as revendas que estão no raio 
de atendimento. É mais prático, rápido e seguro e sem gastar minutos de celular, o que é 
importante para as classes mais baixas. Os outros competidores se baseiam na 
comparação de preços, o que leva o consumidor a sempre escolher a revenda mais 
barata, prejudicando as revendas menores. O FácilGás concede chances iguais das 
revendas disputarem um pedido, sem tirar o direito do consumidor de recusar uma 
oferta. 

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

  Insinis 
Código InovAtiva 18519 
Empreendedor Eduardo Borges De Aquino 
E-mail comercial@insinis.com 
Telefone (31) 99969-0541 
Localização Belo Horizonte - Minas Gerais 
Facebook https://pt-br.facebook.com/insinis/ 
Informações do 
Projeto 

Somos uma plataforma digital de assistências técnicas para smartphones e tablets. 
Tornamos transparente e 100% digital a contratação desses serviços! Ao menos 58,5MM 
de smartphones estão com tela quebrada no Brasil. Apesar de enorme, esse mercado é 
praticamente informal, as pessoas desconhecem as opções de assistências, não há 
referência de preço, de marca e nem de qualidade. Com a Insinis os usuários têm acesso 
aos preços de qualquer serviço; verificam avaliações de outros usuários; e podem 
contratar a coleta e entrega do aparelho, para que não tenham de se deslocar. Em cerca 
de 2h o aparelho está reparado e entregue ao cliente! Assistências não investem em 
marketing nem branding e possuem processos arcaicos que dependem de constante 
acompanhamento humano, gerando ineficiência e impossibilitando ganho de escala. 
Enxergamos nosso modelo de negócio automatizado, bem como nossa crescente 
presença online como um ativo intangível, inalcançável e imbatível pelas assistências no 
curto prazo. 

Site da Empresa: http://www.insinis.com 
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  isyBuy 
Código InovAtiva 17910 
Empreendedor Bruno Pinto Ferraz Fabbri 
E-mail bruno@isybuy.com 
Telefone (16) 98111-2007 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/isybuyapp/ 
Informações do 
Projeto 

O isyBuy é uma plataforma para autosserviço em bares, restaurantes e baladas que 
elimina filas e esperas que prejudicam a experiência de consumo. O cliente, por meio de 
um app, acessa o cardápio do estabelecimento, realiza os pedidos e faz o pagamento com 
um cartão cadastrado. Para o estabelecimento, o isyBuy é um canal de vendas digital, 
uma ferramenta para reduzir carga de trabalho da equipe e uma nova forma de se 
relacionar com o cliente e inovar no atendimento. O app funciona nos modelos: Mesa 
Pré-pago (cada pessoa paga seus itens no ato do pedido e recebe na mesa); Mesa Pós-
pago (as pessoas consomem numa mesma conta e realizam a divisão na hora do 
pagamento); Balcão / Praça de Alimentação (a pessoa faz o pedido e recebe um push para 
retirar no balcão); Delivery (igual outros apps); Pub / Balada (pagamento da comanda na 
saída de baladas); Takeout / Viagem (a pessoa adianta o pedido e passa para retirar). 
Somos um subadquirente, ficamos com uma porcentagem da transação. 

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

  Lance Hotéis 
Código InovAtiva 18218 
Empreendedor João Câncio Barbosa Filho 
E-mail jcancio@lancehoteis.com 
Telefone (11) 96431-0010 
Localização São Caetano do Sul - São Paulo 
Facebook https://pt-br.facebook.com/lancehoteis/ 
Informações do 
Projeto 

A Lance Hotéis é a única Agência de Viagens Online (OTA) do mundo que permite ao 
viajante negociar de forma direta e transparente o valor da hospedagem que ele está 
disposto a pagar em um hotel. O diferencial é que em nossa plataforma o cliente faz a 
proposta para o hotel específico que ele deseja se hospedar. Isso dá mais transparência 
ao processo de negociação e conseqüentemente aumenta as chances de fechamento da 
venda. 

Site da Empresa: http://www.lancehoteis.com 
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  MegaSoares QRCode 
Código InovAtiva 17674 
Empreendedor Fagner Soares 
E-mail fagnersoares10@gmail.com 
Telefone (44) 99111-0129 
Localização Maringá - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/msqrcodestore/ 
Informações do 
Projeto 

A MegaSoares QRCODE veio revolucionar o Varejo e proporcionar a compra de produtos 
e serviços de um jeito novo, mais fácil, pratica, ágil e sem filas, através de uma nova 
experiência. O Varejo irá sofrer grandes transformações até 2025 de acordo com um 
estudo da Cognizant. Os custos altos de estoque e estrutura tornan muito cara as 
operações de vendas no ponto físico, com precário atendimento, demora no fechamento 
do pedido e na entrega ao cliente de produtos. A MegaSoares QRCODE resolve tais 
problemas com um venda através da tecnologia QRCODE em seus “Painéis” (funcionam 
para o cliente Ler o QRCODE de determinado produto) agilizando e facilitando a compra 
pois, o próprio cliente poderá se auto atender, realizar o cadastro e o pagamento, tudo 
através do APP integrado com nossa Plataforma, com isso podemos diminuir estoques, 
tamanho de loja, crediário e vendedores, reduzindo custos para o Varejista e dando uma 
nova experiência de compra para o cliente, em e grandes fluxos. 

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

  Mevow 
Código InovAtiva 18835 
Empreendedor Paulo Henrique Pinto 
E-mail paulo.pinto@mevow.com.br 
Telefone (27) 99932-1212 
Localização Vitória - Espírito Santo 
Facebook http://www.facebook.com/mevowoficial 
Informações do 
Projeto 

A Mevow é um buscador de passagens aéreas. O problema que combate é a 
complexidade do processo de busca de passagens, que impossibilita que pessoas 
interessadas em viajar a lazer concretizem a sua viagem. As ferramentas de busca atuais 
exigem que o viajante escolha um destino no início da pesquisa para que a busca seja 
realizada, oferecendo como resultado passagens apenas para o destino selecionado. No 
entanto, 56,8% dos viajantes a lazer no Brasil não têm um destino definido quando 
iniciam a busca por passagens aéreas. Assim, essas pessoas são forçadas a pesquisar 
várias vezes, o que gasta muito tempo, para achar passagens que lhes interessem. Por 
esse motivo a Mevow foi criada: basta escolher o aeroporto de origem e as datas da 
viagem que a ferramenta apresenta os destinos possíveis, organizados por preço, sendo a 
compra concluída no site da cia aérea. O viajante descobre todas as suas possibilidades de 
destino e todos os preços, aumentando a probabilidade de realizar uma viagem. 

Site da Empresa: http://www.mevow.com.br 
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  Musicle 
Código InovAtiva 18786 
Empreendedor Heitor De Lima Alves 
E-mail musicle.contato@gmail.com 
Telefone (81) 95165-005 
Localização Caruaru - Pernambuco 
Facebook https://www.facebook.com/musicleBR/ 
Informações do 
Projeto 

A Musicle é uma plataforma e economia compartilhada que possibilita que qualquer 
pessoa possa abrir as portas de suas casas para produzir e receber shows caseiros e 
ganhar dinheiro com isso. Uma vez que no Brasil, muitos artistas e bandas independentes 
encontram dificuldade para manter uma frequência de shows e circular pelo país, por não 
encontrar facilmente espaços para tocar, visando isso a Musicle implementa um modelo 
de shows caseiros, tendência na Europa, aonde vários artistas hoje trabalham apenas com 
esse formato de apresentações. Resolvendo o problema dos artistas, criando novas rotas 
para eles tocarem, aproximando-os de seu público e o auxiliando na formação de novos 
públicos. Além de possibilitar que qualquer pessoa possa usar a sua casa como uma fonte 
de renda, cedendo o espaço para os shows. Se diferenciando nesse ponto de projetos 
intimistas como o Sofar Sounds e o AirBnB Concerts, que produzem eventos muito 
específicos, a Musicle permite que todos possam fazer um show. 

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

  Original Men 
Código InovAtiva 18897 
Empreendedor Fernando Henrique Accacio 
E-mail feaccacio@gmail.com 
Telefone (11) 98331-6601 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/originalmenbr/ 
Informações do 
Projeto 

O Original Men é um marketplace de nicho especializado em presentes masculinos "out 
of the box". Surgiu para atender duas principais necessidades que identificamos no 
público feminino: a dificuldade em comprar um presente para homem sobretudo pela 
falta de ideias e de tempo e da ausência de locais que ofereçam um mix de produto 
atrativo num único local. Do outro lado, homens muitas vezes insatisfeitos com presentes 
que pouco representam seu estilo de vida e seus reais interesses e uma enorme demanda 
reprimida da economia criativa oferecendo produtos e serviços mas sem conhecimento 
de como escalar e/ou ampliar receitas. 

Site da Empresa: http://www.originalmen.com.br 
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  Porquin 
Código InovAtiva 18790 
Empreendedor Bruno Roberto Gouveia Carneiro Da Cunha Filho 
E-mail brgccf@cin.ufpe.br 
Telefone (81) 98894-0697 
Localização Recife - Pernambuco 
Facebook https://www.facebook.com/PorquinApp/ 
Informações do 
Projeto 

Somos um serviço de relacionamento projetado para varejistas de moda feminina 
estreitarem a interação da loja com suas consumidoras, através de créditos para compras 
seguintes e descoberta de roupas do seu gosto próximo a você. Problemas: Os varejistas 
de moda feminina possuem muita dificuldade e pouco tempo disponível para praticar 
pós-venda, gerando sérios problemas para fidelizar clientes. Já as consumidoras se 
frustram com altos preços de produtos que elas gostam, não se sentem valorizadas 
mesmo comprando muito tempo nas lojas e tem muita dificuldade de acesso a produtos 
adequados a seu gosto através do Instagram. Na solução, para as consumidoras, os 
descontos se transformam em um retorno em forma de créditos numa carteira virtual, a 
serem usados exclusivamente na loja parceira; a lealdade do cliente é valorizada com 
níveis, que aumenta a taxa de retorno em créditos baseado nas compras; com o 
Discovery, encontra roupas que gosta de acordo com a ocasião em lojas próximo a ela. 

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

  SHELFPIX 
Código InovAtiva 18282 
Empreendedor Hildo Hudson Rocha 
E-mail hildo.rocha@gmail.com 
Telefone (11) 94300-4001 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.linkedin.com/company/shelfpix/ 
Informações do 
Projeto 

Selfpix is a retail performance provider company using Artificial Intelligence (AI). 
The platform is grounded on survey methodology and cutting-edge technology. The 
platform enables the FMCG (CPG) retailers and industry and also the market research 
organizations to achieve the best remote category management, cost reduction and more 
accurate information. With SHELFPIX is possible to understand how your products 
perform and compete on the shelf. Shelfpix empower our customers to achieve high 
performances of execution and sales. 
With a computer vision, neural network and robotic expertise, we have created YODDA, 
an artificial intelligence specialized in product recognition in retail environments. 
The first expertise of YODDA is proven to be a solution capable of saving millions euros 
per year for FMCG industry and retail. 
We believe in... Providing reliable information managers need, every day! 

Site da Empresa: http://www.shelfpix.com.br/en/home-eng/ 
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  Tri.GO 
Código InovAtiva 18249 
Empreendedor Bruno Lima De Lucas 
E-mail brunolluca@gmail.com 
Telefone (11) 98657-4448 
Localização Sorocaba - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/trigosorocaba/ 
Informações do 
Projeto 

Tri.Go é a primeira conveniência com sistema drive thru e praça integrada, para oferecer 
produtos de qualidade e momentos de descontração aos seus clientes. O sistema drive 
thru permite que a pessoa compre rapidamente sem sair do carro, evitando possíveis 
inconvenientes ao fazer compras numa padaria comum. São oferecidos mais de 300 
produtos (grande parte artesanal - beneficiando produtores da região) o que faz o grande 
diferencial do negócio conseguir gerir o estoque em um ambiente de 30 metros 
quadrados. Sustentabilidade é ponto forte: A loja foi construída a partir de um contêiner 
móvel reaproveitado e revestido com madeira de reflorestamento. Além do contêiner, 
existem outras medidas de sustentabilidade adotadas. Além da opção de compra pelo 
drive-thru, as pessoas podem frequentar a pé já que as lojas não possuem muros o que 
proporciona para o bairro um ambiente de praça. Nesse ambiente temos horta 
comunitária que é cuidada pelos moradores da região e realizamos eventos. 

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

  VENDE MODA 
Código InovAtiva 18020 
Empreendedor Hudson Leonardo Oliveira De Aquino 
E-mail hleonardo.aquino@gmail.com 
Telefone (81) 99712-6702 
Localização Caruaru - Pernambuco 
Facebook https://www.facebook.com/appvendemoda/ 
Informações do 
Projeto 

O Vende Moda é um Marketplace/Plataforma destinado a compra de confecção no 
atacado. Na plataforma o cliente terá um chat integrado e análise anti-fraude para as 
transações de compra com o cartão de crédito, a solução funciona melhorando a 
experiência do usuário que vende de maneira direta ou digital (através de messengers) 
dando maior controle ao confeccionista e maior autonomia ao seu comprador. Devido a 
forma dinâmica da compra as plataformas de vendas para varejo não se adequam a 
velocidade que as empresas precisam para negociar volumes de venda diversos. Outro 
problema relatado pelas empresas é o volume de estoque para manter uma operação de 
e-commerce, que pode inviabilizar operações de empresas menores e mais focadas no 
giro de mercadorias. Mercado Livre, OLX, Dafiti são os canais mais usados mas não 
possuem análise antifraude e charge back por focarem em varejo. 

Site da Empresa: https://vendemoda.com.br/ 
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  VOCEQPAD 
Código InovAtiva 19029 
Empreendedor Rafael P Nader 
E-mail rafael.nader@voceqpad.com.br 
Telefone (11) 97682-7832 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/voceqpad/ 
Informações do 
Projeto 

O VocêQpad é um aplicativo de autoatendimento focado no segmento de foodservice, 
mais especificamente alimentação fora do lar.  
O app funciona no formato de marketplace, portanto os estabelecimentos 
(restaurantes/bares/lanchonetes) parceiros disponibilizam o seu cardápio no app que, 
após baixado pelo usuário, o cliente escolhe o que vai consumir, faz o pagamento com 
seu cartão ou voucher (vale refeições) cadastrado previamente e retira seu pedido 
quando pronto. Sem esperas, sem fila.  
Este modelo funciona para estabelecimentos no modelo "balcão", no qual o cliente paga 
previamente e depois consome (ex: praças de alimentação). o app também está adaptado 
para o modelo "mesa", no qual o cliente consome e depois pede a conta e paga. O foco 
atual está na expansão da primeira opção. Atualmente existem concorrentes no ramo de 
autoatendimento, porém nenhum focado em todas as vertentes (mesa, balcão, quilo, 
etc). 

Site da Empresa: http://www.voceqpad.com.br 
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Educação, Setor financeiro 
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  Antecipa Fácil 
Código InovAtiva 18749 
Empreendedor Thiago Critter Chiliatto 
E-mail thiago@antecipafacil.com.br 
Telefone (19) 98111-2223 
Localização Campinas - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/antecipafacil.com.br/ 
Informações do 
Projeto 

- Plataforma Digital para Leilão de Duplicatas 
- Atuamos no acesso ao financiamento do capital de giro 
- Antecipa Fácil é uma plataforma tecnológica para leilões de duplicatas, prática comum 
no setor produtivo mundial. Coloca de um lado os financiadores (factorings e fundos) com 
recursos para descontar títulos e do outro, empresas com necessidade de transformar 
títulos em recursos de imediato. Seu modelo de negócio permite o cadastramento online 
de financiadores e títulos, utiliza inteligência na análise de risco, num ambiente digital e 
seguro, oferecendo garantias e atuação nacional. 
Somos um canal de intermediação (Market Place) para realização de transações de 
antecipação de recebíveis, validação e análise de risco das operações. Seu principal 
produto é uma Plataforma de Leilão totalmente digital, onde os clientes se cadastram on 
line, apresentando os documentos necessários, que serão objeto de análises. 
O modelo de negócios prevê o pagamento de 0,5% ao mês do valor da duplicata no 

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

  Boletão 
Código InovAtiva 17700 
Empreendedor Ariane Tamara Pelicioli Da Rosa 
E-mail ariane@boletao.com.br 
Telefone (54) 98127-4413 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/boletao/ 
Informações do 
Projeto 

O Boletão une todos os boletos do usuário em um só e em uma única data mensalmente, 
através de um app que oferece crédito para pagamento de boletos de uma forma simples 
e ágil, onde o cliente efetua o cadastro dos seus boletos durante o mês e no próximo mês, 
em data escolhida pelo usuário, efetua o pagamento de um único boleto, o BOLETÃO. O 
app fará o pagamento dos boletos do usuário no dia do vencimento, fazendo uso do 
limite de crédito pré-estabelecido no momento da análise de crédito do usuário. O 
sistema é independente ao sistema bancário não sendo necessário possuir conta em 
bancos. A análise de crédito e o crédito são realizados por empresas parceiras. 
Diariamente são mais de 10 milhões de boletos pagos no Brasil, chegando a 16 milhões 
em dias de pico. Em 2017 foram pagos mais de R$2.9 trilhões por meio de boletos 
bancários. Somos os únicos no mercado com o foco de crédito para pagamentos de 
boletos bancários. Somos um equipe formada apenas por mulheres. 

Site da Empresa: http://www.boletao.com.br 
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  Code Money 
Código InovAtiva 18298 
Empreendedor Júnior Beltrão 
E-mail junior@codemoney.com.br 
Telefone (47) 99205-6345 
Localização Brusque - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/use.code.money 
Informações do 
Projeto 

A Code Money é uma empresa de tecnologia com soluções de pagamento mobile, com 
aplicativo que transforma smartphones em dispositivos de pagamento e recebimento. 
Nós reduzimos em até 12% ao mês os custos que os pequenos varejistas têm com POS 
(maquininha de cartões) e agilizamos o fluxo de pagamentos sendo 15 vezes mais rápidos 
que as transações atuais (cartão físico, dinheiro em espécie, maquininha, etc). 

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

  Dattos 
Código InovAtiva 18019 
Empreendedor Luiz Ricardo Rocha Cascaldi 
E-mail luiz.cascaldi@dattos.com.br 
Telefone (13) 99603-4895 
Localização São Paulo - Alameda Jaú, 1177, Jardim Paulista 
Facebook https://www.facebook.com/dattosbrasil 
Informações do 
Projeto 

Empresas gastam em média 7 dias úteis por mês realizando processos de conciliação 
manual de dados contábeis ou financeiros em planilhas. Um processo lento, sujeito à 
erros na formatação das tabelas, à manipulação livre de informações sensíveis, à 
incapacidade de processamento de alto volume de dados e, acima de tudo, custoso. A 
Dattos é uma plataforma que nasceu para descomplicar e automatizar processos de 
conciliação de qualquer tipo (contábil, fiscal, bancária, ativos ou dados). Importamos, 
conciliamos e exportamos os dados de forma automatizada, reduzindo em até 80% o 
tempo gasto em processos e possibilitando que colaboradores invistam tempo em 
análises que agregam mais valor aos negócios. Tudo de forma rápida, gerenciada e 
auditada. 

Site da Empresa: http://www.dattos.com.br/ 
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  DriveOn 
Código InovAtiva 18004 
Empreendedor Expedito Fernandes Belmont 
E-mail expedito.belmont@driveonauto.com 
Telefone (48) 99127-9669 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/DriveonTelematica/ 
Informações do 
Projeto 

"A DriveOn é a disrupção no setor de Seguro Auto Brasileiro e Mundial, somos a primeira 
plataforma de mobilidade com os dados 100% em Blockchain e fornecedora de ativos 
digitais que trazem ganhos de ponta-a-ponta na rede de negócios.  
O Seguro Baseado em Uso (UBI) gera ganhos para as seguradoras, aumentando a 
lucratividade com a redução dos sinistros, que levam até 65% dos prêmios hoje no Brasil, 
para os segurados manutenção da qualidade dos serviços a um preço até 40% menor que 
o modelo de seguro tradicional e para a sociedade (tornando o trânsito mais saudável). E 
a DriveOn está pronta para dar o suporte necessário para que as seguradoras 
implementem o quanto antes essa modalidade, o mercado de Seguro Auto movimenta 
cerca de 38 Bilhões em Prêmios. Todos os dados de mobilidade (Carros e score dos 
condutores) são registrados com a tecnologia Blockchain. Somos a primeira empresa da 
América do Sul a fazer um ICO de um Token de Telemetria, saiba mais sobre o ICO em 
www.cryptomiles.me 

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

  Drone Kids School 
Código InovAtiva 19227 
Empreendedor Marcio Augusto Motta Vieira 
E-mail contato@dronekids.com.br 
Telefone (41) 99916-6778 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/dronekidsschool/ 
Informações do 
Projeto 

Drone Kids School é uma escola de cursos extracurriculares que atua na área de 
técnologia aplicada na educação (EdTech) 
Preparamos as crianças para os desafios de 4ª revolução industrial, sob a ótica da 
interdisciplinaridade através da tecnologia dos Drones além de prepará-lo para esta nova 
modalidade esportiva que é Corrida de Drones. 
Atualmente somos o único curso focado na formação de pilotos mirins de Drones de 
Corrida, oferecemos um curso de conceito inovador e divertido para alunos de 8 a 12 
anos de idade, no qual a metodologia foi construída para desafiá-lo a aprender e aplicar o 
conteúdo e as habilidades com projetos reais. Por meio da filosofia Me to We, aliada ao 
conceito STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics), a estrutura do 
curso incentiva o aluno a trabalhar em equipe e desenvolver liderança com abordagem 
diferenciada na metodologia de educação ativa, onde os alunos são os protagonistas. 

Site da Empresa: http://www.dronekids.com.br 
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  fábricasim 
Código InovAtiva 18775 
Empreendedor Gilberto Dênis De Souza Leite Filho 
E-mail denisleite@fabricasim.com.br 
Telefone (81) 94680-001 
Localização Recife - Pernambuco 
Facebook http://facebook.com/fabricasim 
Informações do 
Projeto 

A fábricasim é uma plataforma EAD de aprendizagem prática de automação industrial, 
orientada a projetos e problemas, com uso de realidade virtual. No mundo há um grande 
número de profissionais bem qualificados mas que tem dificuldade em acessar o mercado 
ou avançar na carreira porque sua formação é fortemente teórica, sem conexão com o 
dia-a-dia da profissão e sem experiências práticas. Faltam programas de formação prática 
e conectada às demandas do mercado na área da engenharia, bem como ferramentas 
que simulem a realidade da profissão no processo de aprendizagem. As instituições de 
ensino são mais focadas na teoria, os laboratórios ajudam mas não refletem a realidade 
da indústria e os professores raramente têm experiência de campo para compartilhar 
com os alunos. A fábricasim resolve esse problema porque entrega a instituições 
parceiras cursos práticos completos, incluindo até tutores com experiência de mercado. 
Ou seja, tudo que falta para ensinar na prática. 

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

  Filho sem Fila 
Código InovAtiva 19150 
Empreendedor Leonardo Vivian Gmeiner 
E-mail leo@filhosemfila.com.br 
Telefone (11) 99432-3862 
Localização Santo André - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/appfilhosemfila 
Informações do 
Projeto 

O Filho sem Fila é um SAAS que aumenta a segurança de estudantes e pais, ao avisar à 
escola, com anetcedência, quando os pais estão chegando e ao permitir gerenciamento 
simples e seguro das autorizações de saída (temporárias ou permanentes) , além de 
monitorar o transporte escolar, notificando os pais sobre a viagem e permitindo 
visualização da rota em tempo real. 

Site da Empresa: http://www.filhosemfila.com.br 
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  KITUTOR 
Código InovAtiva 18239 
Empreendedor Antonio Carlos Dias Pinto 
E-mail antonio.pinto@kitutor.com.br 
Telefone (21) 98123-4658 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

Criamos uma plataforma educacional juntando conceitos consagrados na internet 
(facebook, google, youtube. yahoo respostas e muito mais) , mas tudo em um ambiente 
colaborativo fechado e seguro, como uma extensão virtual de uma sala de aula. Os 
conteúdos utilizados são curados e acumulados espontaneamente em uma base de 
conhecimento. 
Em suma resolvemos os problemas de acesso a conteúdos de qualidade, segurança de 
acesso e informação e temos uma ferramenta pronta para reforço escolar, home 
scholling, período integral híbrido e muito mais. 
Para o corporativo registramos o conceito de UCC, universidade corporativa colaborativa, 
onde resolvemos os problemas de comunicação institucional e treinamentos "on the job" 
e com a vantagem da retenção de conhecimento pela colaboração. 

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

  Kuau 
Código InovAtiva 18829 
Empreendedor Gilber Machado 
E-mail gilber.machado@kuau.com.br 
Telefone (27) 98158-2726 
Localização Vitória - Espírito Santo 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

Nossa missão é universalizar o acesso a Orientação Profissional no Brasil, ajudando 
milhões de jovens a encontrar a profissão dos seus sonhos. Criamos um produto único no 
mundo baseado em vídeos de curta duração que ajuda o adolescente a escolher a 
profissão de forma mais assertiva.  
Ao massificar a Orientação Profissional no Ensino Médio, resolvemos o problema de 
marketing e vendas para mais de 2 mil faculdades particulares, num mercado com 
faturamento líquido de R$ 55 bilhões.  
MarketPlace B2B, com modelo de negócio validado, clientes pagantes e base de usuários 
em rápido crescimento. Somos gratuitos para a escola e para os alunos, e a receita é 
baseada no modelo de assinatura para as faculdades. 
Para as faculdades, somos a ferramenta ideal para conquistar novos alunos, 
economizando tempo e verba de marketing. No processo de escolha da profissão, o aluno 
conhece com detalhes os cursos e a proposta pedagógica das faculdades da região, além 
de se inscrever para o vestibular. 

Site da Empresa: http://www.kuau.com.br 
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  MEEmpresta 
Código InovAtiva 18713 
Empreendedor Diego Dal Bó 
E-mail diegodalbo.corp@gmail.com 
Telefone (54) 98100-2874 
Localização Caxias do Sul - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/MEEmprestaOficial/ 
Informações do 
Projeto 

Queremos facilitar o crédito as pessoas físicas e a condições melhores e proporcionar as 
pessoas uma nova maneira de emprestar dinheiro de maneira 100% legal e ter 
rendimentos superiores aos do mercado de hoje. 
Nosso modelo de negócio resolve a obtenção de crédito sendo mais acessível por ser um 
processo totalmente eletrônico, onde as condições são melhores. Um dos diferenciais e a 
flexibilidade que os usuários tem para fazer os empréstimos onde podem ser acordados 
juros e condições de pagamento diretamente com o investidor. 

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

  Mundos Possíveis 
Código InovAtiva 18111 
Empreendedor Tânia Gomes Bischoff 
E-mail taniagbischoff@gmail.com 
Telefone (51) 99115-0282 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook http://www.facebook.com/opmundospossiveis 
Informações do 
Projeto 

MUNDOS POSSÍVEIS é uma tecnologia virtual que fornece conhecimentos, oportunidades 
e opções de escolha para seus mundos possíveis no trabalho, com retorno social e 
econômico na sociedade. 

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

  Olá, pais! 
Código InovAtiva 17893 
Empreendedor Vera Lucia Pereira De Souza 
E-mail vera.pereira@olapais.com.br 
Telefone (11) 99394-5045 
Localização São José dos Campos - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/AgendaDigitalOlaPais/?ref=bookmarks 
Informações do 
Projeto 

Temos uma plataforma de comunicação e interatividade que promove o monitoramento 
do comportamento e do desenvolvimento de pessoas em tempo real. Como agenda 
digital escolar, atuamos com escolas de educação básica e de idiomas, sendo uma solução 
permite que as escolas e os pais se comuniquem diariamente, através de mensagens, 
além de viabilizar o envio de ocorrências diárias, como alimentação, sono, higiene e saúde 
de crianças pequenas e tarefas de casa, solicitações e autorização, eventos e comunicados 
da escola. Tudo online! 

Site da Empresa: http://www.olapais.com.br 
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  Onsurance 
Código InovAtiva 19236 
Empreendedor Ricardo César Borges Bernardes 
E-mail ricardo@onsurance.me 
Telefone (61) 98126-1000 
Localização Brasília - Distrito Federal 
Facebook https://www.facebook.com/onsurance.me 
Informações do 
Projeto 

Nosso Serviço é a evolução dos seguros, on demand. Nossa plataforma proporciona 
proteção de bens on demand, pagando-se por minuto preços extremamente acessíveis e 
inclusivos possibilitando às pessoas ligar sua proteção para se proteger e desligar para 
economizar, quando e onde quiserem. Isso garante inclusão social e uso racional da 
proteção patrimonial. Somos a primeira empresa de proteção patrimonial P2P e on 
demand do mundo.Um exemplo de dor de mercado: Donos de veículos de classe A e B 
pagam altos prêmios para as seguradoras como a Porto Seguro para terem seguro dos 
seus carros por 24 horas, sendo que seus bens não estão expostos ao risco por todo esse 
tempo. Muitas vezes o carro está na garagem de casa em total segurança. A seguradoras 
tradicionais não oferecem planos de seguro compatíveis com a classe C e D. Utilizamos 
dispositivos de IOT OBD2 conectados aos carros possibilitando precificação dinâmica e 
leitura em tempo real de Drive Behavior, Saúde do carro e Geolocalização. 

Site da Empresa: http://www.onsurance.me 
 

  Schoolastic 
Código InovAtiva 17862 
Empreendedor Daniel Pereira Nascimento 
E-mail daniel.nascimento@schoolastic-app.com 
Telefone 51999917066 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook http://facebook.com/schoolasticapp/ 
Informações do 
Projeto 

Schoolastic é uma plataforma cloud para o segmento educacional que fornece um 
assessment sobre alunos do ensino básico a universitário, acerca do desenvolvimento das 
habilidades socioemocionais (soft skills). 
A partir de um bigdata, com quatro dimensões de dados: acadêmicos, comportamentais, 
físicos e saúde, geramos relatórios que permite, aos pais e educadores conhecerem as 
potencialidades e gaps de desenvolvimento de cada aluno. 
Dessa forma ambos podem trabalhar num plano de ação de desenvolvimento, 
entregando assim uma educação de mais qualidade, criando uma nova geração de 
pessoas mais preparadas para os desafios de vida e mercado de trabalho. 
Nossa missão, mais do que ajudar no desenvolvimento de competências e habilidades, é 
identificar quais delas podem se desenvolver com maior ou menor esforço, a partir das 
preferências cerebrais dos alunos, incentivando e promovendo a verdadeira e necessária 
transformação educacional. 

Site da Empresa: http://www.schoolastic-app.com 
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  StelaTek 
Código InovAtiva 18191 
Empreendedor Marcos Luiz Marchezan 
E-mail marchezan@stelatek.com.br 
Telefone (48) 98806-7079 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/StelaExperta/ 
Informações do 
Projeto 

Nossa solução integra diversas fontes de informação nacionais e internacionais em 
ciência, tecnologia e inovação, visando apoiar instituições de ensino superior e de ciência 
e tecnologia a aprimorar sua gestão estratégica nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e 
inovação. A Plataforma Stela Experta© viabiliza a geração de indicadores, relatórios e a 
avaliação quali-quantitativa da produção técnico-científica da instituição, a localização de 
especialistas para atender demandas específicas e a avaliação do seu desempenho 
científico, a identificação de gaps e de fortalezas de conhecimento na instituição, a 
medição do impacto da mobilidade de docentes e apoia as avaliações institucionais 
conduzidas pelo INEP e Capes. Para tal é necessário manipular um grande conjunto de 
informações, que geralmente estão dispersas, redundantes e desconexas. A Stela 
Experta© automatiza, agiliza e racionaliza estes processos e integra a maior quantidade 
de fontes de informação em CT&I entre as de mercado. 

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

  wiit.live 
Código InovAtiva 18968 
Empreendedor Fábio Mariz Maia Pessoa 
E-mail fabio@wiit.live 
Telefone (83) 98875-4204 
Localização João Pessoa - Paraíba 
Facebook http://www.facebook.com/wiit.live 
Informações do 
Projeto 

A wiit.live é uma plataforma para venda e transmissão ao vivo de eventos educacionais 
como cursos, congressos e workshops.  
No Brasil, existem 2 MI de professores, 50 MI de alunos, 5 MI só em EAD. Só que metade 
dos alunos em EAD desiste no meio do caminho, na maioria das vezes por conta da baixa 
interação das plataformas. Do lado pedagógico, é ruim porque o conhecimento não é 
transferido. Do lado do mercado, é ruim porque perde-se um cliente.  
O que nós fizemos foi trazer a interação da sala tradicional para o mundo virtual, numa 
plataforma única para venda e transmissão dos cursos, treinamentos, congressos etc. E 
fazemos isso ao vivo, numa sala com recursos como chat, enquetes, materiais, exercícios 
etc. 
Professores podem usar a plataforma para aumentar a renda e para eles cobramos um 
percentual (15 a 35%). Por um fee me mensal, empresas, cursinhos, faculdades podem 
expandir a sala de aula presencial e vender seus cursos para mais alunos, aumentando a 
rentabilidade. 

Site da Empresa: http://wiit.live 
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  bHave 
Código InovAtiva 19199 
Empreendedor Cauê Verissimo Do Nascimento 
E-mail caue@bhave.life 
Telefone (81) 99642-7130 
Localização Recife - Pernambuco 
Facebook http://www.facebook.com/bhave.life 
Informações do 
Projeto 

O bHave é um sistema online que auxilia a Terapia ABA e otimiza o tratamento do 
autismo, integrando profissionais e digitalizando processos. Por ser uma ciência baseada 
em evidência, esta terapia comportamental segue um protocolo para registro de dados 
que é realizado a partir de folhas de papel. Todos os dados obtidos em sessão são 
digitalizados manualmente para, posteriormente, serem transformados em gráficos de 
desempenho. A análise desses gráficos conduzem os próximos passos do tratamento. 
Desta forma, o bHave ABA foi idealizado para ajudar de maneira eficaz o processo 
burocrático e de análise de dados da terapia ABA. Com a nossa plataforma será possível 
organizar redes de trabalho, planejar atendimentos, criar e aplicar programas de ensino, 
com coleta de dados em tempo real, gerando gráficos de desempenho. Nossa solução se 
diferencia por ser em português e ter uma interface intuitiva, discreta e funcional, 
atendendo as demandas específicas dos terapeutas comportamentais. 

Site da Empresa: http://www.bhave.life 
 

  BioOnFarm 
Código InovAtiva 18940 
Empreendedor Adeliane Ferreira Braga 
E-mail adelianerv@gmail.com 
Telefone (64) 99263-0788 
Localização Rio Verde - Goiás 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

Propomos um kit para a multiplicação de fungos de fácil manuseio e baixo custo, 
aproximando ao máximo o produto do consumidor final. O kit contém nutrientes 
necessários para o crescimento de várias espécies de fungos utilizados no controle 
biológico. Os agricultores utilizam produtos biológicos vendido por empresas para o 
controle de pragas e doenças. Esses produtos são fabricados em indústrias distantes dos 
locais onde serão utilizados. Nesse modelo, os maiores gastos são para manter a 
viabilidade dos produtos, devido a utilização de conservantes, embalagem, 
armazenamento e transporte refrigerado. O custo por hectare varia de R$ 40,00 a R$ 
90,00, o que é muito elevado para o agricultor. Nossa proposta é um novo modelo de 
negócio, visando descentralizar a produção de produtos biológicos. Esse kit poderá ser 
produzido na fazenda, sem a necessidade de investimentos em laboratórios nos locais de 
multiplicação. 

Site da Empresa: 
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  Blindog 
Código InovAtiva 18213 
Empreendedor Luana Wandecy Pereira Silva 
E-mail luanawandecy@hotmail.com 
Telefone (84) 99608-5807 
Localização Natal - Rio Grande do Norte 
Facebook https://www.facebook.com/coleirablindog 
Informações do 
Projeto 

A Blindog fornece maior qualidade de vida aos cães cegos e seus tutores. A cegueira ataca 
animais de diversas idades, raças e portes, de forma gradual ou súbita, podendo decorrer 
de doenças, genética ou até mesmo acidentes. A catarata é uma das patologias que mais 
causam cegueira, atingindo 60% dos raças existentes no mundo. Essa deficiência faz com 
que o animal sofra colisões frequentes, ocasionando traumas e lesões que prejudicam a 
saúde e diminuem a qualidade de vida do cão e de toda a família. A coleira consiste em 
um acessório para cães cegos, que detecta os obstáculos à sua frente e emite alertas 
vibratórios que se intensificam à medida em que eles se aproximam da colisão, evitando 
assim, choques e traumas. O animal se condiciona rapidamente aos desvios indicados 
pela coleira após associar a vibração com a colisão. A coleira foi desenvolvida e 
patenteada pensando no bem estar dos animais, utilizando materiais leves e resistentes, 
com design agradável e de rápida adaptação. 

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

  Elysios 
Código InovAtiva 18499 
Empreendedor Frederico Apollo Brito 
E-mail frederico.apollo@elysios.com.br 
Telefone (51) 99745-7607 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

A Elysios é uma start-up da área de agrotecnologia. Que oferece uma solução produto-
serviço, hardware e software, para agricultores que tem como foco cultivos de hortaliças, 
folhosas, leguminosas dentre outros frutos. Maioria dos clientes prospectados utilizam 
cultivo protegido. Utilizamos o conceito de Internet das Coisas e Inteligência Artificial para 
o sensoreamento das variáveis, processamento dos dados e tomada de decisão, 
oferecendo visibilidade de toda a colheita. 
Hoje em dia é utilizado uma solução manual para resolver, com o uso de timers ou CLP's 
simples que contém os timers dentro. As decisões são tomadas sem o conhecimento 
preciso das necessidades da planta, o que ocasiona estresse no cultivo além de causar 
gastos desnecessários de insumos. O estresse diminui a produtividade da planta ao 
mesmo tempo que a deixa mais suscetível à doenças.  
A Elysios desenvolveu esta solução para que o produtor consiga aumentar a rentabilidade 
do seu cultivo entrando na agricultura 4.0. 

Site da Empresa: http://www.elysios.com.br 
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  Gero360 
Código InovAtiva 18343 
Empreendedor Leônidas De Moraes Sobrino Porto 
E-mail leonidas.porto@gero360.com 
Telefone (21) 98729-1823 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/Gero360App 
Informações do 
Projeto 

Ajudamos às famílias a cuidar e acompanhar a rotina de seus idosos. Nosso diferencial é o 
conceito de círculo de cuidados, que integra familiares, cuidadores, médicos e 
profissionais que atendem o idoso em domicílio ou em instituições de longa permanência 
(ILPIs). Temos um roadmap de soluções, das quais destacamos: o app gratuito Gero360 
(download disponível) e o Gero_ILPI (em desenvolvimento). O Gero360 é uma agenda de 
cuidados completa, com a qual é possível planejar, registrar e acompanhar itens críticos 
na rotina do idoso, tais como: medições vitais, uso de medicamentos e eventos regulares. 
Simplifica a comunicação entre os membros do círculo e emite lembretes e alertas 
conforme o papel de cada um. O Gero_ILPI atende a demanda de quem cuida 
simultaneamente de muitos idosos. Além de ser nossa primeira fonte de receita, 
permitirá validar funcionalidades que serão incorporadas no app premium e no app para 
profissionais de saúde, como por exemplo: estoque e aquisição de medicamentos. 

Site da Empresa: http://gero360.com/ 
 

  Guia de Terapeutas 
Código InovAtiva 19562 
Empreendedor Débora Bertaco 
E-mail deborabertaco@yahoo.com.br 
Telefone (48) 98548323 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://facebook.com/guiadeterapeutas/ 
Informações do 
Projeto 

Plataforma de agendamento e pagamento de atendimentos com terapeutas integrativos 
e tradicionais acessíveis, certificados, validados e recomendados. Atendimentos online, à 
domicílio, in company e no espaço de terapias com mais de 4.600 terapeutas em 14 
estados brasileiros. 

Site da Empresa: https://guiadeterapeutas.com.br 
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  IAgro - Inteligência no Agronegócio 
Código InovAtiva 18110 
Empreendedor Andrei Grespan 
E-mail andrei@iagro.tech 
Telefone (19) 99411 8066 
Localização Campinas - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/InteligenciaNoAgro 
Informações do 
Projeto 

O que propomos na iagro é dar uma grande salto tecnológico no processo de 
monitoramento de pragas agrícolas, ao desenvolver uma solução capaz de monitorar 
diariamente estas populações, sem a necessidade de mão de obra no campo e integrando 
ainda os dados para formar uma rede de monitoramento em nível regional e nacional, 
atuando nas principais culturas afetadas por pragas. O sistema funciona por meio da 
instalação de dispositivos inteligentes no campo, capazes de atrair as espécies para seu 
interior. Com o uso de inteligência artificial, as espécies atraídas são classificadas. Depois 
disso, os dados coletados no campo são enviados para a nuvem. As informações são 
armazenadas e ficam disponíveis ao usuário por meio de um aplicativo. 

Site da Empresa: https://iagro.tech/ 
 

  InfiniBrains 
Código InovAtiva 17933 
Empreendedor Alexandre Tolstenko Nogueira 
E-mail tolstenko@gmail.com 
Telefone (86) 99907-4736 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://web.facebook.com/DocDo3D 
Informações do 
Projeto 

Médicos e engenheiros de computação se uniram para criar uma solução inovadora na 
área de planejamento de cirurgias de alto risco. O negócio consiste em reconstruir 
virtualmente as estruturas de interesse e entregar ao médico por meio de aplicativos seja 
eles em tablets, web, smartphones e equipamentos de realidade virtual ou aumentada. 
82% dos médicos relatam que é melhor esta nova abordagem em relação à tradicional, e 
o tempo cirúrgico é diminuído em média cerca 40 minutos, além do risco ser diminuído 
também. 

Site da Empresa: https://www.docdo.com.br 
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  LABPACS 
Código InovAtiva 19033 
Empreendedor Jorge Ricardo Batista De Moraes 
E-mail jorge.moraes@labpacs.com.br 
Telefone (85) 98889-8568 
Localização Fortaleza - Ceará 
Facebook https://www.facebook.com/Labpacs/ 
Informações do 
Projeto 

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

Site da Empresa: http://labpacs.com 
 

  MOSQUITO ZERO 
Código InovAtiva 17536 
Empreendedor Alex Sandro Pereira Correia 
E-mail alex_spc@hotmail.com 
Telefone (71) 99231-7186 
Localização Salvador - Bahia 
Facebook https://www.facebook.com/mosquitozerobrasil/ 
Informações do 
Projeto 

- Plataforma de soluções tecnológicas de enfrentamento do Aedes aegypti e suas 
patologias, integrada por um aplicativo, portal informações, sistema de gestão, drones e 
um chatbot; 
- Impactos sociais, ambientais e econômicos provocados pelo Aedes aegypti e suas 
patologias; 
- Através da denúncia de locais de foco e presença do mosquito, registro de casos 
suspeitos das doenças, registro das condições de saneamento básico das localidades, 
monitoramento do espaço aéreo para detecção de criadouros, interações inteligentes e 
humanizadas através de robôs virtuais.  
- Prêmios e reconhecimentos nacional e internacional, expertise do time em soluções de 
enfrentamento do Aedes, declaração de notória especialização conferida pelo Ministério 
da Saúde. 

Site da Empresa: http://www.mosquitozero.com.br 
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  NetWord Agro 
Código InovAtiva 19071 
Empreendedor Marcos Ferronato 
E-mail marcos.ferronato@hotmail.com 
Telefone (22) 99962-3191 
Localização Rio das Ostras - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/NetWordTecnologia/ 
Informações do 
Projeto 

O problema enfrentado pelos Agricultores é a redução da rentabilidade da Agricultura de 
Extensão nas culturas de Soja, Milho Trigo, Feijão e Algodão, em função da falta de 
informações para uso de Agricultura de Precisão. O NetWord Agro resolve este problema 
com um ambiente computacional web/mobile com elementos de IoT que disponibiliza 
aos agricultores o monitoramento continuado da variação espacial georreferenciada da 
necessidade nutricional de solos e da necessidade nutricional e de infestações das 
lavouras. Gerando proposta de receituário agronômico de fertilizantes e defensivos em 
quadrantes de 1m2 compatíveis com Agricultura de Precisão, o que possibilita a redução 
de custos por hectare por safra e consequentemente um incremento da rentabilidade. 

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

  New Tissue 
Código InovAtiva 17606 
Empreendedor Bibiana Franzen Matte 
E-mail bfmatte@gmail.com 
Telefone (51) 98402-1090 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

A New Tissue é uma startup de biotecnologia que se propõe a realizar testes de produtos 
cosméticos e farmacêuticos em peles artificias. Empresas destes segmentos necessitam 
assegurar que seus novos produtos não são nocivos para os seres humanos e existe uma 
grande pressão para reduzir o uso de animais para estes tipos de testes (total proibição 
para cosméticos a partir de 2019). A partir de pesquisas desenvolvidas dentro da 
Universidade, desenvolvi a pele artificial que é um modelo alternativo reconhecido para 
este tipo de teste. Atualmente, apenas empresas no exterior fornecem este tipo de teste. 

Site da Empresa: https://www.newtissue.com.br 
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  Prodfy 
Código InovAtiva 19368 
Empreendedor Romulo Sangiorgi Medina Balga 
E-mail romulo@thersistemas.com.br 
Telefone (31) 99947-4426 
Localização Viçosa - Minas Gerais 
Facebook https://www.facebook.com/prodfy/ 
Informações do 
Projeto 

O Prodfy Plantas é um sistema on-line para monitoramento ativo da produção. Com ele é 
possível rastrear o andamento da produção, visualizando quais as etapas da produção e 
quais lotes estão prontos nos respectivos processos produtivos. Possibilita a coleta de 
dados em campo através de um aplicativo móvel, que carrega dados de etiquetas 
QR/RFID colocados nos tubetes, bandejas, estufas etc. Através da Visão Geral da 
Produção, a empresa tem uma fotografia atual de todos os produtos trabalhados, bem 
como cada uma das etapas produtivas, com o total de plantas produzidas e seus 
respectivos lotes, extrapolando espécies, idades, quantidades de mudas etc. O Prodfy 
Plantas é um produto acabado, atualmente sendo utilizado pela Sociedade de 
Investigação Florestal (SIF), Universidade Federal de Viçosa (Engenharia Florestal, Prof. 
Gleison dos Santos), Universidade Federal de Minas Gerais (Jardim Botânico) e pela 
FIBRIA S/A. 

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

  proFARM 
Código InovAtiva 18534 
Empreendedor Célito Pescador Mezzari 
E-mail celitopm@gmail.com 
Telefone 048 99931 5188 
Localização Jacinto Machado/SC - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/profarmagro/ 
Informações do 
Projeto 

A proFarm é uma startup que conecta o agricultor a sua lavoura. Agricultores realizam 
várias atividades nas lavouras, como aplicações de fertilizantes e agrotóxicos, entretanto 
essas atividades são realizadas com base em informações meteorológicas e 
conhecimentos de uma grande região. Assim, ocorrem muitos desperdícios de 
agrotóxicos e fertilizantes, devido aos agricultores não terem acesso a informações já 
qualificadas de diversas variáveis ambientais, de solo e clima locais, da própria lavoura. 
Através de vários sensores instalados diretamente na lavoura, possibilitamos chegar no 
dispositivo móvel do agricultor, informações qualificadas de diversas variáveis ambientais, 
de solo e clima auxiliando nas tomadas de decisão das atividades agrícolas. Muito mais do 
que dados, fornecemos orientações de acordo com a bibliografia agronômica atual, e com 
base nos dados coletados, de forma acessível ao agricultor, reduzindo custos e 
aumentando a produção da lavoura. 

Site da Empresa: http://www.profarmagro.com.br 
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  Qogni 
Código InovAtiva 19429 
Empreendedor Leonardo Gonçalves Da Silva 
E-mail leonardo.silva@qogni.com 
Telefone (21) 99899-0499 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

Grande parte das instalações expõe medicamentos a temperaturas inadequadas. De 
acordo com a WHO, quase 90% destas instalações não atendem aos requisitos de 
monitoramento de temperatura. Apenas no setor logístico farmacêutico, no Brasil, há 
mais de 160 operadores somando 16 milhões de m³ em capacidade refrigerada onde se 
estima cerca de 8 a 10 mil pontos de medição. Já na área da saúde, entre hospitais, 
bancos de sangue, salas de coleta e almoxarifado, estimam-se mais de 150 mil pontos de 
medição. 
A Qogni oferece uma solução completa de monitoramento de temperatura e umidade 
como serviço. Sensores wireless espalhados pelo ambiente enviam dados para servidores 
na nuvem, onde o acesso é protegido por autenticação e criptografia. No pacote estará 
incluída a configuração de alarmes e alertas por e-mail ou SMS, relatórios automatizados 
que facilitam conformidade com normas regulatórias e o monitoramento dos sensores 
em tempo real. 

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

  SensaIoTech 
Código InovAtiva 17815 
Empreendedor João Henrique Lodola Lopes 
E-mail joao.lopes@sensaiotech.com 
Telefone (11) 99357-9933 
Localização Santo André - São Paulo 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

A solução SmartFarm que está sendo desenvolvida pela SensaIoTech consiste em uma 
solução ponta-a-ponta, no monitoramento agrícola, ou seja, desde os dispositivos que 
colhem os dados em cada cultivo (Umidade, Temperatura, Incêndio, PH, Nitrato, Fósforo, 
Pragas, entre outros, sendo esses modulados a necessidade de cada cultivo), passando 
pela solução nos problemas de conectividade no campo, e chegando até uma plataforma 
de software de alto nível, aonde através de sistemas de inteligência artificial, machine 
learning, big data e analise estatística. A solução se baseia em três princípios, como 
redução no consumo de água, defensivos agrícolas, e insumos, gerando assim a 
diminuição da perda e o aumento de produção por hectare. A realização das medições e 
analises são realizadas a cada 10 minutos, trazendo assim um alto índice de assertividade 
ao sistema. Além da geração de alertas para a prevenção de riscos como a detecção da 
possibilidade ou de incêndio em andamento. 

Site da Empresa: http://www.sensaiotech.com 
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  TechPain 
Código InovAtiva 18021 
Empreendedor Fabiana Noronha Dornelles 
E-mail noronhafabi@gmail.com 
Telefone (48) 99139-3112 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

A TechPain propõe uma nova forma de tratar a dor crônica na artrite. A artrite afeta 10% 
da população e estima-se um aumento de 49% no número de pessoas com artrite em 
2040 devido à obesidade e o envelhecimento da população. O principal sintoma da artrite 
é a dor e o tratamento é baseado no uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). 
Entretanto, seu uso prolongado causa efeitos adversos gástricos e cardiovasculares. O 
produto consiste em AINE nanoencapsulado carreado ao local da dor por meio de um 
dispositivo elétrico portátil, não invasivo e seguro. O tratamento é controlado pelo 
próprio paciente através de conexão bluetooth entre o dispositivo e aplicativo de 
smartphone possibilitando o armazenamento de dados a respeito da dor do paciente. A 
tecnologia se destaca frente aos demais concorrentes por aumentar a biodisponibilidade 
do fármaco no local da dor, diminuir a dose necessária e os efeitos adversos, e, 
principalmente, por oferecer alivio prolongado da dor articular. 

Site da Empresa: https://www.linkedin.com/company/techpain/ 
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Gás, Mineração e Metalurgia 
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  Aya Tech 
Código InovAtiva 18336 
Empreendedor Fernanda Checchinato 
E-mail tecnico@aya-tech.com.br 
Telefone (11) 98117-9436 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/ayatecnologia/ 
Informações do 
Projeto 

A aya tech é uma empresa que através de inovação tecnológica, nanotecnologia fabrica 
produtos que podem ajudar a prevenir doenças e manter a saúde das pessoas. 
Fabricamos sprays aerossóis para roupas, que duram 20 lavagens ou até 2 meses e que 
conferem ao tecido aplicado a propriedade de serem repelente a insetos ou matar fungos 
e bactérias, prevenindo doenças como febre amarela, dengue, chivunguya, leshimaniose, 
renite alérgica dentre outras doenças. 
Por serem produtos aplicados a tecidos podem ser usados por todas as pessoas, desde 
recém nascidos até idosos, não migram para a pele e são seguros. 
Todos os repelentes dérmicos no mercado são absorvidos pela pele e metabolizados no 
figado alem de existirem pessoas que possuem restrição ao uso, alem de durarem no 
máximo 10 horas, Já os anti mofos e bactérias não resistem mais que um dia e n!ão são 
disponibilizados em aerossóis. Nossos produtos tem um excelente custo/beneficio por 
durarem por 2 meses ou 20 lavagens. 

Site da Empresa: http://www.aya-tech.com.br 
 

  Biosolvit 
Código InovAtiva 18361 
Empreendedor Guilhermo Pinheiro De Queiroz 
E-mail guilhermo@biosolvit.com 
Telefone (24) 99976-2855 
Localização Barra Mansa - Rio de Janeiro 
Facebook http://Não possuímos página da empresa, mas apenas de um dos nossos produtos: 

https://www.facebook.com/xaximdepalmeira/ 
Informações do 
Projeto 

Nós somos uma empresa de biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de novos 
materiais. Inúmeros materiais descartados em lavouras e em processos produtivos 
podem ser úteis e valiosos como matéria-prima para novos materiais e novos processos. 
Nosso trabalho é desenvolver produtos que aliem sustentabilidade, reaproveitamento de 
resíduos, redução de custos de produção e, acima de tudo, apelo comercial com 
resultados escaláveis. 
Nosso principal produto é um absorvedor de petróleo e derivados extremamente 
eficiente. O produto mais utilizado no mundo atualmente consegue absorver 12kg de 
petróleo bruto em 30 minutos para cada kg de produto. A mesma quantidade do nosso 
produto é capaz de absorver mais de 25kg de óleo bruto em apenas 15 minutos. Além 
disso, nosso produto gera substancialmente menos resíduos após o uso, é 100% natural e 
biodegradável. Por fim, nossa tecnologia é a única que permite o reaproveitamento quase 
total do material absorvido. Em resumo, um produto de ciclo fechado. 

Site da Empresa: http://www.biosolvit.com 
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  Camale 
Código InovAtiva 18051 
Empreendedor Felipe Mello Mascarenhas 
E-mail fmellomascarenhas@gmail.com 
Telefone (11) 98423-6871 
Localização Americana - São Paulo 
Facebook http://facebook.com/camaleapp 
Informações do 
Projeto 

A Camale desenvolveu uma tecnologia que funciona como um GPS para ambientes 
fechados. Ela tem potencial de mudar as lojas físicas assim como o GPS possibilitou o 
Waze, carros autonomos e uber. Nós não precisamos de técnicos ou equipamentos. Na 
prática, para os nossos competidores mapearem os 100 mil shoppings dos EUA, seriam 
necessários 590 anos de uma pessoa trabalhando e U$430 milhões. Com a nossa 
tecnologia, seria de graça e em poucos dias. O mesmo vale para hospitais, aeroportos, 
museus, estadios, lugares públicos e no mundo todo, sem restrição de geografia. As 
aplicações comerciais são diversas, entre elas o marketing, que com informações de 
localização indoor, pode ser 10x mais eficiênte do que o do google. No entanto, o nosso 
objetivo é ser para o mundo físico o que a Amazon é para o e-commerce, mudando a 
forma como os consumidores e o varejo interagem através de apps. 

Site da Empresa: http://camale.io 
 

  Everlog 
Código InovAtiva 17518 
Empreendedor Rodrigo Resende Fávero 
E-mail rodrigo@everlogbrasil.com.br 
Telefone (11) 98348-1119 
Localização Vinhedo - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/everlogbrasil/ 
Informações do 
Projeto 

Para os embarcadores de qualquer segmento e tamanho (indústria, e-commerce, varejo, 
operador logístico ou distribuidor) que contratam frete, precisam garantir o compliance 
da operação, reduzir custos e melhorar a visibilidade operacional do transporte, a Everlog 
oferece uma plataforma completa para a gestão de todo o processo de transporte. Ao 
unir o melhor do outsourcing com o melhor da tecnologia em TMS (Transportation 
Management System), é possível gerar uma integração eficiente entre pessoas, processos 
e tecnologia adaptada ao perfil de cada cliente, permitindo ao Embarcador reduzir os 
custos com headcount e com a contratação de fretes, além de aumentar a visibilidade 
operacional das entregas. Ao invés de contratar apenas um TMS, gastar tempo e dinheiro 
em uma solução que não atende suas necessidades a plataforma Everlog permite fazer 
uma gestão completa das operações de transporte de forma fácil, flexível e 
descomplicada. 

Site da Empresa: http://www.everlogbrasil.com.br 
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  Fleeter - Mobilidade Inteligente 
Código InovAtiva 18791 
Empreendedor Gustavo Crusius Viceconti 
E-mail bechelin@gmail.com 
Telefone (51) 98416-9130 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/fleeterapp/ 
Informações do 
Projeto 

O Fleeter é um MAS - Mobility as a service  
Chamamos ele de mobilidade inteligente, porque através o uso do app recriamos toda a 
logística das empresas e orgãos públicos. 
A plataforma faz a gestão total do deslocamento de todas as pessoas, bem como a gestão 
total da frota, com o objetivo de maximização de uso dos veículos através do algoritmo de 
compartilhamento que junta no mesmo veículo pessoas com origens e destinos 
parecidos, conseguindo assim a diminuição da quantidade de carros necessários para 
atender as demandas dos colaboradores.  
o Fleeter monitora em tempo real o deslocamento das pessoas, com registros das 
atividades e deslocamentos, relatórios de custos, comparativos de custos entre 
departamentos, controle de manutenções, tudo isso sem equipamentos no veículo. 

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

  Human Robotics 
Código InovAtiva 19170 
Empreendedor Olivier Andre Pierre Smadja 
E-mail olivier@humanrobotics.io 
Telefone (41) 99944-8787 
Localização Curitiba - Paraná 
Facebook https://www.facebook.com/humanrobotics.io 
Informações do 
Projeto 

Criamos o robô (físico) ROBIOS que ajuda empresas no atendimento presencial dos seus 
clientes.  
ROBIOS pode ser usado por exemplo na recepção de um hotel para fazer o atendimento 
básico dos hóspedes, na sala de espera de um hospital para entreter e informar os 
pacientes ou até numa loja para conversar com os clientes, passar informações e 
promover produtos.  
Através da inovação do ROBIOS, empresas conseguem atender mais clientes, de forma 
padronizada, com qualidade e por um custo menor. 

Site da Empresa: http://www.humanrobotics.io 
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  MOB 
Código InovAtiva 19166 
Empreendedor Mauricio Finotti 
E-mail mbfinotti@mob.eng.br 
Telefone 11 982635300 
Localização São Paulo - SP - São Paulo 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

A MOB Innovation + Enginnering foi criada com o propósito de tornar empresas melhores 
e mais lucrativas através de soluções inovadoras em estratégias, produtos e serviços, 
nossa equipe: profissionais possui expertises em desenvolvimento de produtos, 
manufatura e transformação digital, capazes de prover soluções criativas para modelos de 
negócios, produtos e serviços inovadores. O projeto I-Sensi (spin off da MOB) desenvolve 
projetos de hardware e plataforma para conectividade de sensores IoT focados em 
ambiente de indústria 4.0, fornecendo informação em tempo real (produtividade, 
qualidade, temperatura, etc), insights e ações para predição de falhas, picos de produção, 
etc... 

Site da Empresa: http://www.mob.eng.br 
 

  OneRF Networks 
Código InovAtiva 17765 
Empreendedor Eduardo Caldas Cardoso 
E-mail eduardo@onerf.com.br 
Telefone (19) 98852-2641 
Localização Campinas - São Paulo 
Facebook http://não temos 
Informações do 
Projeto 

O negócio da OneRF é transformar a complexidade da conexão de dispositivos IoT em 
uma simples questão de TI de fácil aplicação para desenvolvedores de SW e HW. No Brasil 
existem muitas empresas e startups com habilidade de desenvolvimento de SW e uma 
demanda crescente por conexão de dispositivos. Por outro lado, desenvolver HW é um 
desafio para essas empresas, e em relação a conectividade, o desafio é maior ainda 
resultando na utilização de módulos de conexão não apropriados. Desenvolvemos uma 
solução de conectividade inovadora, robusta e de baixo custo para atender o mercado 
nacional agregando valor na cadeia de IoT, mercado com grande expectativa de 
crescimento para os próximos anos. Já desenvolvemos produtos como Telegestão de 
Iluminação Pública e Privada, Módulo de Conexão de Sensores Industriais para Ind. 4.0 e 
integração com medidores de energia inteligentes para SmartGrid baseados em nossa 
solução. 

Site da Empresa: http://www.onerf.com.br 
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  Prosa Electric Control 
Código InovAtiva 18834 
Empreendedor Jonatas Hauschildt 
E-mail jonatas@prosa.cc 
Telefone (51) 99617-6913 
Localização Porto Alegre - Rio Grande do Sul 
Facebook https://www.facebook.com/prosacc 
Informações do 
Projeto 

A Prosa Electric Control é uma empresa de automação residencial e gestão de energia 
elétrica. No Brasil, cerca de 15% da renda de uma casa é gasta em água, gás e energia 
elétrica, sem qualquer mensuração ou controle do mesmo. Os sistemas de automação e 
monitoramento elétrico convencionais necessitam de obras, centrais e não são 
adequados as realidades brasileiras. A Prosa resolve estes problemas através de 
hardwares modulares, que dispensam intermediários e obras, garantindo uma automação 
modular a partir de pontos elétricos dentro das normas técnicas, bem como possibilita 
uma redução no consumo elétrico de uma casa em até 25%, de forma integrada, tudo 
sendo gerido por um único software, sem alto custo da automação residencial 
convencional 

Site da Empresa: http://www.prosa.cc 
 

  Sami 
Código InovAtiva 18028 
Empreendedor Guilherme Mariottini Alves 
E-mail guilherme.alves@samienergia.com.br 
Telefone (19) 99225-8075 
Localização Campinas - São Paulo 
Facebook https://www.facebook.com/samienergia/ 
Informações do 
Projeto 

Desenvolvemos um avançado sistema de armazenamento de energia com baterias de lítio 
e gerenciamento eletrônico (BMS).  
Atuamos principalmente em três áreas - montagem de conjuntos de baterias de lítio, 
fabricação de BMS e monitoramento remoto. 
Nosso principal foco está no serviço de monitoramento remoto. Através dele sabemos em 
tempo real por IoT as principais condições da bateria. O acompanhamento pode ser feito 
por tablet e celular (Bluetooth) ou à distância em nossa central de controle (Wi-Fi ou 4G), 
possibilitando a análise preditiva de falhas, manutenção preventiva, auto reparo 
utilizando machine learning, entre outros. 
A substituição de baterias de chumbo ácido por baterias de lítio é uma tendência mundial 
forte em diversos mercados (logística, telecomunicações, estacionário - residencial e 
comercial - entre outros) e possui uma série de vantagens competitivas (menor custo 
operacional, maior autonomia, recarga até 16 vezes mais rápida, maior vida útil e não 
exala gases tóxicos). 

Site da Empresa: http://www.samienergia.com.br 
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  SOS Token 
Código InovAtiva 18792 
Empreendedor Humberto Spatz 
E-mail humberto@hsptec.com.br 
Telefone (11) 99855-7019 
Localização São Paulo - São Paulo 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

Os problemas de segurança tem crescido e por exemplo, motoristas de aplicativos estão 
sendo assaltados e ainda sendo utilizados para assaltos, ficando muitas vezes horas com 
os bandidos. 
Para auxiliar nessas situações desenvolvemos o SOS Token que possibilita avisar seus 
familiares e amigos imediatamente após o início da ocorrência, aumentando as chances 
de solucionar rapidamente. O SOS Token é um botão de alarme sem fio que ao ser 
acionado comunica com o aplicativo associado ( SOS App ) que envia um alarme aos 
contatos previamente cadastrados com sua posição e tudo que está sendo falado no 
ambiente, possibilitando que eles tomem as medidas cabíveis para a situação como 
comunicar a polícia . 
Pode ser utilizado também por pessoas que residem sozinhas ou terceira idade em caso 
de emergência médica. 
O diferencial é que funciona sem fio podendo ser colocado no bolso ou pulso facilitando o 
acionamento e transmite para vários contatos além da posição o que está sendo falado 
no ambiente 

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

  Star Energy RC 
Código InovAtiva 17970 
Empreendedor Narciso Brunazzo Neto 
E-mail starenergyrc@gmail.com 
Telefone (48) 99618-0635 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook https://www.facebook.com/starfotovolt/ 
Informações do 
Projeto 

A Star Energy RC é a criadora da KRAFTWERK. Trata-se de uma usina de energia 
fotovoltaica portátil, com a função de gerar energia para ser utilizada por cidadãos civis 
em suas casas em emergências na falta de luz e internet, profissionais de engenharia de 
campo e agronegócio, Forças Armadas, Defesa Civil/Ambiental e Polícia civil, turistas e 
motohomes. 
A KRAFTWERK conta também com um HUB de conexão para a rede de satélites 
INMARSAT, possibilitando a conexão com internet em todo planeta exceto nos polos via 
rede WIFI de até 500 mpbs, através de um APPMobile exclusivo e sem a necessidade de 
redes 3/4G presentes. 
A Star Energy RC está desenvolvendo um computador de bordo com utilização de um 
Rasperrypi3 com tela touch e um AppMobile para emergências, localização, mapeamento 
de trilhas e caminhos, e gerenciamento do equipo.  
A KRAFTWERK é limpa, sustentável e de grande utilidade social para comunidades 
carentes do sertões e ribeirinhas que não tem acesso a energia nem comunicação. 

Site da Empresa: https://nbn1010.wixsite.com/starfotovolt 
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  SUNNE ENERGIAS RENOVÁVEIS 
Código InovAtiva 18037 
Empreendedor Yuri São Thiago Cysne Frota 
E-mail yuri_frota@hotmail.com 
Telefone (85) 98163-8320 
Localização Fortaleza - Ceará 
Facebook https://www.facebook.com/sunnebrasil/ 
Informações do 
Projeto 

Plataforma que une Micro e Mini Usinas de Geração Distribuída de Energia Renovável à 
Unidades Consumidoras do Grupo B, gerando economia mensal para o consumidor 
residencial ou de pequenos comércios, sem necessidade de investimento inicial ou 
instalação de qualquer equipamento, e aumentando o retorno financeiro da usina em até 
80% comparado aos modelos tradicionais de Leilão, Mercado Livre ou Compensação de 
Créditos para Unidades Consumidoras do Grupo A (grandes consumidores). Visamos 
democratizar o acesso de energia renovável para o consumidor final, mediante 
compartilhamento de créditos de energia limpa. Nossos diferenciais são: um modelo 
robusto que já inicia com 04 formas distintas de monetização; a parceria com todos os 
atores do processo da cadeia, gerando uma relação ganha-ganha; o retorno social de 1% 
dos créditos de energia em nosso modelo que são compensados nas conta de energia à 
instituições de cunho social; o benefício para o consumidor grupo B é recebido sem 
investir. 

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

  Veículo 100% Elétrico 
Código InovAtiva 19129 
Empreendedor Aline Gonçalves Santos 
E-mail aline.gonsan7@gmail.com 
Telefone (27) 98141-6956 
Localização Vila Velha - Espírito Santo 
Facebook https://www.facebook.com/IndustriaBrasileiradeVeiculosEletricos/ 
Informações do 
Projeto 

O que é? Transformação de veículo a combustão interna em Veículo 100% Elétrico. 
O que resolve? Acesso a veículo elétrico nacional com o menor custo já que existem 
poucas opções no mercado brasileiro e ainda com preço elevado. 
Como revolver? Reaproveitamento do veículo a combustão interna (gasolina, diesel, 
álcool) que o cliente já possui (novo ou semi-novo). 
Diferenciais: Venda pela internet; Menor preço; Micro-franquias; Modelo de Negócio 
enxuto. 

Site da Empresa: https://www.facebook.com/IndustriaBrasileiradeVeiculosEletricos/ 
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  VERTESIS 
Código InovAtiva 18047 
Empreendedor Rodrigo Tacla Saad 
E-mail digaots@gmail.com 
Telefone (67) 98114-0005 
Localização Florianópolis - Santa Catarina 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

A VERTESIS é uma empresa que desenvolve ferramentas para aumentar a confiabilidade 
nos sistemas instrumentados de segurança (SIS) utilizados na indústria de alta criticidade. 
Estes sistemas são a última barreira de proteção para evitar acidentes catastróficos. O seu 
desenvolvimento é rigoroso e envolve extensivos testes manuais que dependem da 
experiência do operador, levam tempo considerável e possuem baixa cobertura de todas 
os casos possíveis, podendo ignorar falhas perigosas. Nós desenvolvemos uma 
ferramenta automática que utiliza modelos matemáticos para realizar uma varredura de 
testes mais eficaz, aumentando a confiabilidade e reduzindo o tempo necessário para 
testar o sistema. Diferente dos concorrentes, a nossa ferramenta se integra facilmente no 
pipeline de desenvolvimento da indústria, utiliza testes automáticos e serve para 
equipamentos de qualquer fabricante. Além disto, devido ao caráter “fechado” dos 
concorrentes, o SIS verificado é de difícil manutenção pelos operadores 

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

  Workay 
Código InovAtiva 17808 
Empreendedor Juliana Silva Brito 
E-mail contato@workay.com.br 
Telefone (21) 99767-2156 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook https://www.facebook.com/WorkayBr/ 
Informações do 
Projeto 

A Workay é uma startup social que atua no ramo da construção civil e tem por objetivo 
entregar qualidade inserindo mulheres neste mercado, além de ter uma relação mais 
pessoal com os profissionais e fornecendo capacitação para eles. 
Buscamos melhorar este mercado através do desenvolvimento de tecnologias que 
possibilitem uma agilidade e maior praticidade nos serviços. 

Site da Empresa: http://www.workay.com.br 
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  Zatio 
Código InovAtiva 19478 
Empreendedor Bernardo Barbosa Machado Da Silva 
E-mail bmachado@viawms.com.br 
Telefone +55-21-982340181 
Localização Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 
Facebook 

 Informações do 
Projeto 

O ViaWMS é uma solução SaaS para o controle da logística de materiais nos canteiros de 
obra, rastreando desde o pedido, o estoque até a aplicação de diversos tipos de materiais 
usados na construção civil. Utilizando apenas smartphones, laptop e etiquetas com QR 
Code, o ViaWMS consegue cruzar os dados do estoque, pedidos e planejamento da obra 
para evitar que operação para por falta de insumos. Já o controle individual os materiais 
garante maior vigilância sobre o desperdício de materiais. 
A solução não burocratiza ou atrapalha a produção e seus benefícios incluem dramática 
diminuição de interrupções por falta de material e redução de 6% do custo com materiais. 

Site da Empresa: 

  


