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     Cada minuto do evento é momento de conexão. 
Do início ao fim, há oportunidades de criar conexões estratégicas
com os empreendedores, mentores, investidores, representantes 
de grandes empresas e participantes. Esse vínculo continua mesmo
depois, com todos fazendo parte da Comunidade InovAtiva.
 
 
 
 
      Especialistas em diversas áreas de negócios promovem a 
imersão dos empreendedores em altas doses de conhecimento 
ao trazerem conteúdos e compartilharem pontos chave de suas
experiências exclusivamente para as startups aceleradas.
 
 
 
 
      Em atividades como palestras, mentorias, workshops e 
painéis abordamos os temas mais interessantes para as startups com
objetivo de mostrar o melhor caminho e ajudá-las a enfrentar 
os obstáculos. Oferecemos o melhor conteúdo, com temas escolhidos
pelas aceleradas, para garantir uma troca rica e proveitosa.
 
 
 
 
      A participação no nosso evento propicia aos empreendedores o
acesso a maior banca de investidores do Brasil, possibilitando a
maior oportunidade de visibilidade existente atualmente, a nível
nacional.
 
 
 
 
      Acesso às melhores startups do mercado, que acabaram de
passar por um intenso processo de aceleração, em um ambiente
focado em conexão.
 
 
 

NETWORKING A TODO MOMENTO

CAPACITAÇÃO EM ALTO NÍVEL

OPORTUNIDADE DE SER VISTO

IMERSÃO EM CONHECIMENTO

AS MELHORES STARTUPS DO MERCADO

Proposta de Valor
 DO INOVATIVA EXPERIENCE
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     O InovAtiva Brasil completa 10 ciclos e chegará ao marco de 1000
startups aceleradas! É o nosso momento de comemoração e a
oportunidade de mostrarmos que evoluímos junto com o ecossistema
para chegar até aqui. O conceito reforça que o processo de
aceleração é feito em conjunto, com a cooperação entre o programa,
as startups e todo o ecossistema. E que o resultado disso é uma
evolução de todos os envolvidos.

Temática do Evento
  INOVATIVA EXPERIENCE

 
 
        O InovAtiva Brasil completa 10 ciclos e
 chegará ao marco de 1000 startups aceleradas! 
 
        É o nosso momento de comemoração e a
oportunidade de mostrarmos que evoluímos junto com 
o ecossistema para chegar até aqui. O conceito reforça
que o processo de aceleração é feito em conjunto, 
com a cooperação entre o programa, 
as startups e todo o ecossistema. 
 
        O resultado disso é 
uma evolução de todos 
os envolvidos.
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Descritivo da Banca 1
COMÉRCIO & 
SETOR FINANCEIRO

Startups que atuam com logística ou setor 
comercial, seja físico, assinatura, online ou soluções

omnichannel. Startups com soluções voltadas à
seguros, área financeira, tributária e bancária.

 
O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESSA BANCA?

 
RETAILTECHS, INSURTECHS E FINTECHS
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Akrual Inteligência em gestão de títulos securitizados - CRI, CRA, FIDC e 
Debêntures. 
Desenvolvemos plataforma de gestão operacional para 
securitizadoras e agentes fiduciários. 
Desejamos criar a #1 plataforma para comercialização de títulos 
securitizados no mercado secundário. São Paulo 

SP 

   

Adalberto Borges 
Da Silva Brandão 
Junior 

brandao@akrual.com https://akrual.com.br 

_______________________________ 

   

Beepay Somos um Saas que faz a união do online e do offline para 
melhorar a jornada de compra em lojas de autosserviço, 
principalmente supermercados. Compras inloco por meio 
apenas do escaneamento do código de barras dos produtos 
desejados. Fim das filas, conforto, agilidade e praticidade para o 
consumidor. Aumento de ticket médio, redução de índices de 
ruptura e rastreabilidade da jornada de compra para o varejo. 

Florianópolis 

SC 

   

Renata Oliveira Da 
Costa Silva 

renata@beepayapp.com.br www.beepayapp.com.br 

_______________________________ 

   

Beer Mine Desenvolvemos oportunidades para quem deseja vender 
bebidas de forma automatizada. Nossa solução é uma máquina 
automática de venda de bebidas frias de forma automatizada 
integrada a um sistema de gestão, que oferece menor 
investimento e risco aos clientes, gestão inteligente baseada em 
dados e integração da cadeia de fornecimento, gerando valor 
para consumidores, clientes e fornecedores. Possuímos duas 
patentes depositadas e o desenho industrial da máquina, ainda 
em sigilo. 

Belo Horizonte 

MG 

   

Álvaro Alexandre 
Da Silveira 
Barbosa 

alvaroasbarbosa@beermine.com.br www.beermine.com.br 

https://akrual.com.br/
http://www.beepayapp.com.br/
http://www.beermine.com.br/
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_______________________________ 

   

Busca.Legal Somos uma empresa de tecnologia com foco em soluções para a 
área tributária e contábil, utilizando 
recursos de inteligência artificial. 
Com o uso de tecnologia, computação cognitiva e linguagem 
natural, nosso objetivo é permitir o acesso 
de forma simples e eficiente a bases legais e conteúdos, 
transformando informações em conhecimento 
para a tomada de decisões na área contábil e tributária! 

São Paulo 

São Paulo 

   

Paschoal Naddeo 
De Souza Filho 

paschoal@busca.legal http://busca.legal 

_______________________________ 

   

Colocker A Colocker oferece um novo jeito de receber produtos e serviços 
por meio de armários inteligentes. Proporcionamos mais 
liberdade aos consumidores e eficiência no processo de entrega 
pois sabemos que receber encomendas muitas vezes é um 
transtorno, não apenas para o consumidor final mas também 
para as transportadoras e as lojas virtuais. Porto Alegre 

RS 

   

Aline Busch De 
Paula 

aline@colocker.com.br colocker.com.br 

_______________________________ 

   

Denário Denário é uma plataforma de investimento social que usa um 
sistema de geolocalização para criar vínculos positivos e 
aumentar as doações para as organizações do terceiro setor de 
uma forma fácil e segura. 

São Paulo 

SP 

   

Bruno Amiky 
Wurker 

bruno@denario.app https://denario.app/ 

_______________________________ 

http://busca.legal/
http://colocker.com.br/
https://denario.app/
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Desto Soluções de sensoriamento, telemetria e automação - 
Tecnologia IoT 

São Leopoldo 

RS 

   

Marcos Roberto 
Schneider 

MARCOS@DESTO.COM.BR www.desto.com.br 

_______________________________ 

   

Dr Snoopy  Dr. Snoopy é um software para gestão de clínicas veterinárias e 
pet shops que queiram controlar melhor os seus negócios. O Dr. 
Snoopy é o único sistema SAAS completo, que atende a todos os 
estados do Brasil na parte tributária. 

Pinhalzinho 

SC 

   

Wilson Cesar 
Savegnago 

zetta@zettabrasil.com.br www.drsnoopy.com 

_______________________________ 

   

FaturÁgil A FaturÁgil é uma Plataforma de Gestão de Pagamento 
Recorrente. Unifica ferramentas e recursos em um só lugar: 
meios de pagamento, nota fiscal de serviços, lembretes de 
cobrança, KPIs (indicadores) e fluxo de caixa. Nossa missão é dar 
liberdade de escolha para o empreendedor, economizando 
tempo, oferecendo segurança e confiança, para não se 
preocupar com processos burocráticos, e tranquilidade com 
informações acessíveis a qualquer momento. 

Toledo 

PR 

   

Marcelo Yukio 
Outa 

marcelo@faturagil.com.br www.faturagil.com.br 

_______________________________ 

   

http://www.desto.com.br/
http://www.drsnoopy.com/
http://www.faturagil.com.br/
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HappyTrack HappyTrack é um programa de avaliação e acompanhamento 
da implementação de estratégias voltadas à experiência do 
cliente que conecta empresa aos melhores profissionais da área. 

Curitiba 

PR 

   

Juliana Cândido 
Custodio 

juliana.custodio@consultoriaanalise.com happytrack.app 

_______________________________ 

   

Indikatore A Indikatore é especialista em aumentar a performance dos 
clientes por meio de inteligência aplicada à previsão de vendas, 
sugestão de compras monitoramento de fornecedores e gestão 
de indicadores, sua plataforma tecnológica utiliza modelos 
estatísticos, inteligência artificial e técnicas de otimização do 
setor de compras e distribuição de mercadorias Balneário 

Camboriú 

SC 

   

Rodrigo Augusto 
Nakad Beleze 

rodrigo@indikatore.com https://www.indikatore.
com.br/ 

_______________________________ 

   

mebanq Conectamos empresas que precisam de crédito diretamente 
com investidores, através do modelo de P2P Lending. 

Americana 

São Paulo 

   

Leonardo Barbosa 
De Souza 

leonardo@mebanq.com.br www.mebanq.com.br 

_______________________________ 

   

https://www.indikatore.com.br/
https://www.indikatore.com.br/
http://www.mebanq.com.br/
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Monest Somos uma empresa de cobrança inteligente, digital e sem 
burocracia que tem como essência a recuperação da dívida e a 
reativação do cliente. 

Curitiba 

PR 

   

Thiago Arioli 
Mendes De Oliveira 

thiago@monest.com.br https://monest.com.br 

_______________________________ 

   

Otimize Seu 
Negócio 

Disponibilizamos Sistemas Gratuitos e de baixo custos para 
pequenas empresas gerenciarem seus negócios. Assim como as 
conectamos com fornecedores e clientes. Temos um dos 
sistemas mais buscados e baixados do Brasil e queremos 
entregar ainda mais valor de forma gratuita a nossos clientes. 

Belém 

PA 

   

Vitor Pinheiro Alves vitor@otimizeseunegocio.com otimizeseunegocio.com 

_______________________________ 

   

Paymenu P. de Valor: Plataforma multisserviços, c/ ferramentas de 
pagamentos, captação e fidelização de clientes. Tudo num 
painel de gestão integrado, por um preço único e acessível, 
gerando economia de tempo e custo. 
 
Principais Ferramentas: 
Divisão e pagamento de automático de comissões 
Pagamento à distância por APP 
Emissão de boletos 
Marketing digital e programas de fidelização direto no celular 
dos clientes, por APP 
Painel de Gestão, c/ controle total das operações 
Conciliação financeira. 

Santo André 

São Paulo 

   

Estevão estevao.santos@paymenu.com.br www.paymenu.com.br 

https://monest.com.br/
http://otimizeseunegocio.com/
http://www.paymenu.com.br/
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Pricefy Plataforma que aumenta a venda dos varejistas através da 
comunicação inteligente de preços, que automatiza a 
divulgação das promoções nas mídias on-line e off-line. 

São Paulo 

SP 

   

Alex Terra 
Guimaraes 

alex.terra@pricefy.com.br www.pricefy.com.br 

_______________________________ 

   

SMART 
RIGHTS 

A SR é uma empresa de tecnologia com foco na arrecadação, 
processamento e distribuição de royalties de qualquer natureza. 
Utilizamos IoT, inteligência artificial e blockchain para atingir 
esses objetivos de forma escalável, transparente e rápida. Hoje 
trabalhamos no mercado da música e audiovisual, mas estamos 
expandindo para literatura, games e outros segmentos como o 
petróleo. Tivemos um investimento em Novembro de 2018 de R$ 
250k e precisamos de mais R$ 1m para crescer 
exponencialmente. 

Rio de Janeiro 

RJ 

   

Guilherme 
Mesquita Sampaio 

guilherme@smartrights.com.br https://smartrights.com.br 

_______________________________ 

   

TurboMKT Plataforma de Pagamentos Online para o mercado de 
infoprodutos. Oferecemos todas as ferramentas necessárias 
para vender e entregar cursos online, e-books, podcasts, 
palestras online e todo tipo de conteúdo digital. 

São Bernardo do 
Campo 

São Paulo 

   

Edson Delfino 
Moreira 

emoreira@turbomkt.com.br https://www.turbomkt
.com.br 

_______________________________ 

http://www.pricefy.com.br/
https://smartrights.com.br/
https://www.turbomkt.com.br/
https://www.turbomkt.com.br/
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ZH Soluções 
Especialistas 

A nossa plataforma, no modelo SaaS, permite a gestão, 
saneamento e enriquecimento de todos os tipos de cadastros, 
através de algoritmos inteligentes organizamos todo o fluxo de 
dados dentro das empresas e com o uso de workflows 
compartilhamos os dados necessários com todos os atores 
internos e externos. São Paulo 

São Paulo 

   

Paulo Rogerio Dias 
Souza Cordeiro 

paulo@4mdg.com.br www.4mdg.com.br 

 

 

 

  

http://www.4mdg.com.br/
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Banca 2
EDUCAÇÃO & RECURSOS
HUMANOS



Descritivo da Banca 2

Startups voltadas à Educação, desenvolvimento e
análise de profissionais, softwares e metodologias

inovadoras para recursos humanos.

 
O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESSA BANCA?

 
EDTECH E RHTECH

EDUCAÇÃO & 
RECURSOS HUMANOS
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AppGuardian AppGuardian é uma solução tecnológica que ajuda pais e filhos 
a organizar a sua rotina no mundo digital. Com suporte em 
português e personalizado com a realidade de cada família, 
com ele é possível estabelecer limite diário de uso das telas, 
localizar os filhos em tempo real, bloquear o acesso ao celular 
e/ou tablets, configurar bloqueio de aplicativos como jogos e 
redes sociais, monitorar conteúdo e verificar quanto tempo os 
filhos passaram conectados por meio de gráficos de fácil 
compreensão. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Luiza Gomes 
Mendonça 

lugomesmendonca@appguardian.com.br www.appguardian.co
m.br 

_______________________________ 

   

Be Flexy Conectamos mulheres a empresas com jornadas de trabalho 
flexíveis, como home office, trabalho remoto, part time e horários 
flexíveis. 
Com a Be Flexy, temos dois pacotes para empresas: 
• Fit : Divulgação da vaga no site e acesso às candidatas 
que aplicaram na oportunidade. 
• Match: Além de divulgação e acesso aos profissionais, 
será enviado o ranking com os profissionais mais aderente a 
essa oportunidade. 

São Paulo 

SP 

   

Manuela Brandão 
Borges 

manuela@beflexy.com.br www.beflexy.com.br 

_______________________________ 

   

beGraf Brasil Plataforma b2b para compras e gestão de materiais impressos e 
brindes corporativos 

Recife 

PE 

   

Hildo Rocha Cirne 
De Azevedo Neto 

hildo@begraf.com www.begraf.com.br 

   

http://www.appguardian.com.br/
http://www.appguardian.com.br/
http://www.beflexy.com.br/
http://www.begraf.com.br/
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Coalize Somos uma startup que atua no desenvolvimento de tecnologias 
com soluções integradas para o setor de Recursos Humanos nas 
pequenas e médias empresas. 
Nosso compromisso é oferecer tecnologia acessível e inovadora 
para o departamento pessoal, buscando a integração entre os 
processos, otimização dos recursos e contribuir para que o 
profissional de RH tenha mais tempo para áreas estratégicas. 

Joinville 

SC 

   

Bárbara Welter De 
Abreu 

barbara@coalize.com.br www.coalize.com.br 

_______________________________ 

   

Congresse.me A Congresse.me é uma plataforma que integra várias 
ferramentas necessárias para a realização, de maneira 
facilitada, de congressos 100% online. A plataforma possui todas 
as funções de organização, lançamento de fotos de 
palestrantes, guideline do evento, programação e exibição das 
palestras em vídeos, recebimento de artigos científicos, emissão 
de certificados, emails marketing e muito mais. 

Macaé 

RJ 

   

Guilherme Torrejon 
Passos 

guilhermetorrejon@gmail.com https://congresse.me/ 

_______________________________ 

   

Crafty Crafty: O Superapp com a maior rede de empregabilidade do 
Brasil! 

Campo Grande 

MS 

   

Reinaldo De 
Andrade Silva 

reinaldo@crafty.work https://crafty.work 

_______________________________ 

  

 

 

 

http://www.coalize.com.br/
https://congresse.me/
https://crafty.work/
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Fiscallize A fiscallize tem como objetivo otimizar e profissionalizar o 
processo de aplicação de prova das instituições de ensino 
básico. Desenvolvemos uma plataforma que organiza essa 
comunicação entre a coordenação e os fiscais. Montamos a 
logística e garantimos a demanda , capacitamos os fiscais, 
automatizamos as operações financeiras e regularizamos esse 
recente mercado muitas vezes informal, tirando assim 
sobrecarga de coordenação e setor financeiro, resguardando 
cada vez mais a instituição. 

Natal 

RN 

   

Luiz Gonzaga Lima 
Carvalho Neto 

luiz@fiscallize.com.br fiscallize.com.br 

_______________________________ 

   

genter Fazemos recrutamento e seleção de talentos. Para isso, criamos 
o Sppok, robô de I.A.. Em média, as empresas mineram 100 
currículos e investem 40 dias na aquisição de um talento. A 
partir do mesmo perfil , o Sppok, substitui a etapa de triagem, 
80% do tempo. O Sppok, baseado em inteligência artificial 
cognitiva de análise de dados não estruturado, é capaz de 
minerar 100 vezes mais CVs e em 10% do tempo. Entregamos 
estes CVs em um ranking dos mais aderentes ao perfil. Fazemos 
mais rápido e melhor. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Marcos De Souza 
D'Alessandro 

dalessandro@genter.com.br www.genter.com.br 

_______________________________ 

   

ImaginaKIDS O baixo engajamento dos estudantes nos processos de leitura e 
produção textual é algo que tem preocupado pais e escolas. 
Com o intuito de contribuir com o desenvolvimento da escrita e 
com o aumento do engajamento e do protagonismo dos 
estudantes, a ImaginaKIDS fornece uma plataforma de suporte 
didático-pedagógico para a construção de histórias infantis por 
crianças! Essas histórias são materializadas em livros impressos 
e entregues em uma linda noite de autógrafos, aproximando 
escola e famílias! 

São Luís 

MA 

   

Alionália Sharlon 
Maciel Batista 
Ramos Lopes 

ali@imaginakids.com.br www.imaginakids.com.
br 

http://fiscallize.com.br/
http://www.genter.com.br/
http://www.imaginakids.com.br/
http://www.imaginakids.com.br/
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Impare 
Educação 

Somos uma Metodologia Inovadora que transforma e 
potencializa a Educação Básica das escolas brasileiras, 
promovendo Educação Integral, aprendizado pleno, 
sensibilidade, criatividade e alegria. 

São Leopoldo 

RS 

   

Fátima Osmari 
Burin 

fatimaosmariburin@hotmaill.com www.impare.com.br 

_______________________________ 

   

Jovens 
Gênios 

Com a inteligência artificial das nossas plataformas digitais 
adaptativas de aprendizagem gamificada para o fundamental II, 
individualizamos e tornamos o aprendizado mais divertido para 
os alunos, transformamos como os professores ensinam ao 
disponibilizar as principais metodologias ativas de 
aprendizagem e aumentamos a participação dos pais ao 
acompanharem o desempenho dos filhos. 

Rio de Janeiro 

RJ 

   

Bernard caffe.bernard@jovensgenios.com jovensgenios.com 

_______________________________ 

   

Ludos Pro Temos um objetivo simples, democratizar e transformar o 
processo de aprendizagem por meio da gamificação. Ludos Pro 
é uma plataforma gamificada de aprendizagem corporativa. 
Utilizamos técnicas de jogos aliados a formatos tradicionais de 
ensino para estimular o envolvimento, aumentar o engajamento 
e a adoção de iniciativas de aprendizado por meio de um 
ambiente lúdico e motivador. 
 
Já são mais de 200.000 pessoas treinadas com a nossa solução. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Danilo Couto 
Parise 

danilo.parise@ludospro.com.br www.ludospro.com.br 

_______________________________ 

   

http://www.impare.com.br/
http://jovensgenios.com/
http://www.ludospro.com.br/
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MentorApp Aumentamos as vendas e a satisfação dos clientes, 
desenvolvendo habilidades comportamentais (soft skills) como 
liderança, atendimento de excelência, inteligência emocional, 
gestão de tempo, em colaboradores, de forma contínua, 
interativa gamificada e inteligente (IA), por meio de um aplicativo 
com pílulas de conhecimento (microlearning), que contribui para 
a redução da rotatividade, o engajamento em cursos online e a 
curva de aprendizagem e que dependerá de 5 minutos diários 
de estudos do time. 

Petrópolis 

RJ 

   

Marcilene 
Scantamburlo 
Fonseca 

lene@mentorapp.com.br www.mentorapp.com.
br 

_______________________________ 

   

Revex O Revex é uma plataforma de Workforce Engagement 
Management (WEM) que permite conciliar as demandas voláteis 
do mercado à capacidade de produção da empresa por meio de 
um processo interativo que aloca os colaboradores às tarefas 
adequadas, no lugar apropriado, no momento correto e com o 
menor custo possível. Belo Horizonte 

MG 

   

Dorirley Rodrigo 
Alves 

dorirley@escaladerevezamento.com.br www.revex.digital 

_______________________________ 

   

SHARE360 A SHARE360 é uma empresa especializada em mapeamento de 
competências. Desenvolvemos uma plataforma que mapeia as 
competências socioemocionais de indivíduos e grupos, 
utilizando dados do cotidiano das relações interpessoais por 
meio do registro da auto e heteropercepção. Atuamos em 
escolas, empresas e com profissionais individualmente, além de 
oferecer soluções customizadas para contextos específicos 
como mapeamento de lideranças, de resultados de 
treinamentos, de atividades empreendedoras, etc. 

Belo Horizonte 

MG 

   

Laura Trindade 
Ituassu 

laura.ituassu@share360.com.br share360.com.br 

_______________________________ 

http://www.mentorapp.com.br/
http://www.mentorapp.com.br/
http://share360.com.br/
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TeamHub Somos uma HRtech com plataforma e serviços para gestão da 
cultura organizacional. Mapeamento dos objetivos estratégicos 
e cultura desejada para alcançá-los. Mapeamento dos 
comportamentos dos colaboradores e líderes detectando a 
cultura praticada na organização. Alinhamento entre líderes, 
times e colaboradores da cultura desejada para a organização 
e os planos futuros para a transformação cultural. 
Monitoramento constante das mudanças culturais a partir da 
análise do padrão comportamental. 

Belo Horizonte 

MG 

   

Tatiana De Almeida 
Mendes Santarell 

tati@teamhub.com.br teamhub.com.br 

_______________________________ 

   

Up2me A Up2me é uma Plataforma de Orientação Profissional que 
oferece Simulação da Profissão para decisão de carreira. Desta 
forma, auxilia Empresas a encontrarem o perfil ideal de novos 
colaboradores. 

Belo Horizonte 

MG 

   

Gessé Gerônimo 
Pereira Evangelista 

gesse@up2me.online www.up2me.online 

  

http://teamhub.com.br/


e

Banca 3
INDÚSTRIA & 
JURÍDICO



Descritivo da Banca 3

Startups que têm seus produtos ou serviços focados,
principalmente, na indústria, utilizando novas tecnologias

como IA, machine learning, realidade aumentada ou
software como serviço. Startups que tenham serviços ou

produtos tecnológicos voltados ao setor jurídico.

 
O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESSA BANCA?

 
LAWTECH/LEGALTECH E STARTUPS VOLTADAS À INDÚSTRIA

INDÚSTRIA & 
JURÍDICO
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Aiko Solução para gerenciamento de equipamentos industriais médio 
e grande porte (como escavadeiras, carregadeiras e caminhões) 
com grande atuação no setor florestal. Possui uma solução para 
monitoramento das máquinas e controle de abastecimento em 
postos e comboios para liberação de diesel com por RFID 
(cartão de proximidade) e contagem automática dos litros 
abastecidos. 

Belo Horizonte 

MG 

   

Rafael Pereira 
Figueiredo 

rpereira@aikologic.com aiko.digital 

_______________________________ 

   

Arcadia 
Gestão de 
Processos 

O Arcádia é um sistema para gerir os conhecimentos da 
empresa e que tem como principal objetivo: Reduzir a Variação 
dos Resultados de Processo. São 8 módulos integrados, quais 
sejam: Gestão de reuniões, Projeto de Melhoria, Tratamento de 
Falhas, Auditoria de Padrões, Gestão de Treinamento, Gestão de 
Documentos, Análise Integrada de Processo, Gestão de 
Indicadores. A solução possui também um aplicativo Mobile que 
mostrar as informações do sistema. 

Divinópolis 

MG 

   

Alexandre 
Henriques Pereira 

alexandre@arcadiagp.com.br http://arcadiagp.com.br 

_______________________________ 

   

Brisa 
Robotica 

Catalisadora de um futuro robótico verdadeiramente global, 
acessível e de fácil configuração e instalação mediante as 
nossas soluções modulares de Hardware e Software para 
robótica e sistemas autônomos. 

Cabo de Santo 
Agostinho 

PE 

   

Thiago De Freitas 
Oliveira Araujo 

thiago@brisa.tech https://brisa.tech 

_______________________________ 

http://arcadiagp.com.br/
https://brisa.tech/
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CHECKBITS O Checkbits é uma plataforma digital para otimizar a gestão de 
processos de rotina nas indústrias. Através de checklists e 
formulários digitais o Checkbits é uma ferramenta para guiar e 
garantir que tarefas padronizadas e de qualidade sejam 
realizadas, de forma correta e no tempo certo, e que os líderes e 
gestores possam colher resultados e informações de forma 
eficiente. Assim, com mais produtividade e assertividade, geram-
se ganhos e melhorias em processos e procedimentos 
industriais. 

Divinópolis 

MG 

   

Leandro José 
Rodrigues, 
Mg16605518 

leandro.rodrigues@fusiontecnologia.com http://checkbits.fusio
ntecnologia.com/ 

_______________________________ 

   

clickComplia
nce 

clickCompliance - Gestão inteligente de Compliance. Um 
software de Compliance que faz a gestão e controle do 
programa de integridade, desde políticas corporativas até 
treinamentos, envolvendo funcionários e terceiros. 

Rio de Janeiro 

RJ 

   

Marcelo Erthal 
Ramos 

marcelo.erthal@impeto.com.br https://clickcomplian
ce.com/ 

_______________________________ 

   

ColmeiaX A indústria está em uma tendência de horizontalização, onde 
cada vez mais as empresas estão virando integradoras e 
montadoras executando boa parte dos seus processos de 
maneira terceirizada. Essa terceirização acaba causando 
problemas com prazos e qualidade na execução de serviços 
com terceiros, devido a dependência, acarretando em um 
grande problema no setor industrial. A ColmeiaX trabalha para 
ajudar as empresas na horizontalização entregando o produto 
no prazo e com a qualidade exigida. 

Criciúma 

SC 

   

Augusto Mandelli augusto@colmeiax.com www.colmeiax.com 

_______________________________ 

http://checkbits.fusiontecnologia.com/
http://checkbits.fusiontecnologia.com/
https://clickcompliance.com/
https://clickcompliance.com/
http://www.colmeiax.com/
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Crave 
Industry 

A Crave Industry acredita que pode ajudar companhias 
industriais a simplificar e otimizar o fluxo de informações de 
máquinas e colaboradores além de empoderar e acelerar a 
tomada de decisões utilizando informações precisas e em tempo 
real. A empresa tem como foco o desenvolvimento de soluções 
Digital Twin embasadas em conceitos de Indústria 4.0 para o 
segmento industrial. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Thaís Camara 
Faria 

thais@craveindustry.com https://craveindustry.
com 

_______________________________ 

   

Cubus 
Soluções 

Atuamos no desenvolvimento de aplicativos de integração entre 
plataformas CAD e sistemas ERP. Esta integração apresenta 
ganhos significativos no desenvolvimento de produtos, bem 
como padronização de projetos. Temos clientes em diversos 
estados brasileiros e Argentina. Por serem soluções de cunho 
técnico, envolve conhecimentos na área de Engenharia, 
Programação, Banco de Dados e Gerenciamento de Projetos, 
vem cobrindo uma grande lacuna entre as áreas de Engenharia 
e Sistemas ERP. 

Rio do Sul 

SC 

   

Márcio Luiz Buss marcio_buss@hotmail.com www.cubussolucoes.c
om.br 

_______________________________ 

   

Cursor 
Identificação 
e Controle 

Somos especializados na criação e aplicação de Digital Twins 
Dinâmicos, que são representações digitais que replicam o 
comportamento dinâmico de equipamentos ou processos. 
Aplicamos os Digital Twins Dinâmicos em Controle de Processos 
(PID, APC, MPC e PWC) e Manutenção Preditiva. 
Nossas soluções propiciam: 
- Redução de custos de operação e manutenção; 
- Aumento na produtividade e disponibilidade da planta; 
- Melhora na estabilidade e eficiência do processo; 
- Melhora na qualidade da produção. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Rodrigo Juliani 
Correa De Godoy 

rjuliani@gmail.com https://www.linkedin.com/c
ompany/cursor-
identification-and-control 

https://craveindustry.com/
https://craveindustry.com/
http://www.cubussolucoes.com.br/
http://www.cubussolucoes.com.br/
https://www.linkedin.com/company/cursor-identification-and-control
https://www.linkedin.com/company/cursor-identification-and-control
https://www.linkedin.com/company/cursor-identification-and-control
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_______________________________ 

   

DIJKSTRA A DIJKSTRA realiza projetos inovadores no campo da visão 
artificial e logística industrial. Desenvolvemos soluções de visão 
computacional utilizando inteligência artificial para controle de 
qualidade de processos e produtos em indústrias. Atuamos 
também no desenvolvimento de um sistema informatizado para 
gestão e controle de veículos autoguiados (AGVs), aumentando a 
eficiência dos robôs através do monitoramento em tempo real, 
alarmes em casos de falha e fornecimento de relatórios. 

Curitiba 

PR 

   

Rafael Góes 
Turchenski 

rafael@dijkstra.ai www.dijkstra.ai 

_______________________________ 

   

Docgo O DocGo é uma plataforma para criar, tramitar e assinar 
documentos eletrônicos 

Maceió 

AL 

   

Rafael Oliveira 
Gaia Duarte 

rafael@rogalabs.com www.docgo.com.br 

_______________________________ 

   

e-licencie Fornecimento de soluções para gestão de processos de 
licenciamento ambiental. 

Içara 

SC 

   

Luiz Henrique Rosa 
Da Silva 

luiz@e-licencie.com.br http://e-
licencie.com.br/ 

_______________________________ 

http://www.dijkstra.ai/
http://www.docgo.com.br/
http://e-licencie.com.br/
http://e-licencie.com.br/
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GetJus Plataforma de faz o monitoramento simultâneo de riscos fiscais, 
tributários e canais de denúncias para empoderar advogados 
na missão de deixar empresas em compliance e evitar multas e 
penalidades. 

Goiânia 

GO 

   

Jeonatha 
Gualberto 

jeonatha@getjus.com.br https://www.getjus.co
m.br 

_______________________________ 

   

HUNTAX 
Tecnologia 
Tributária 

A HUNTAX permite que empresas conheçam sua realidade fiscal 
e revisem sua apuração tributária por meio de relatórios 
completos, eficientes e auditáveis. Oferece, ainda, a 
possibilidade de se fazer um teste gratuito. 

Curitiba 

PR 

   

Vinicius Felipe 
Caimi Leonart 

vinicius@huntax.com.br www.huntax.com.br 

_______________________________ 

   

James Tip Utilizamos Inteligência Artificial para faturar mais. Reduzindo 
estoques e rupturas on e off line. Em média nossos clientes tem 
aumento de faturamento de 25% e redução de rupturas em mais 
de 17%. Atuamos com indústrias, distribuidores e varejistas. 

Porto Alegre 

RS 

   

Guilherme 
Masseroni 

masseroni@jamestip.com www.jamestip.com 

_______________________________ 

https://www.getjus.com.br/
https://www.getjus.com.br/
http://www.huntax.com.br/
http://www.jamestip.com/
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Recigases A Recigases regenera, destina, analisa gases de refrigeração, e 
aluga equipamentos para o correto manuseio destes gases. 
Acreditamos em um setor ambientalmente e economicamente 
sustentável, por isso, prestamos serviços com qualidade e 
precisão, gerando economia para nossos clientes e preservando 
o meio ambiente. Rio de Janeiro 

RJ 

   

Filipe Raimundo 
Pupe Caminha 
Ribeiro Colaço 

fcolaco@recigases.com www.recigases.com 

_______________________________ 

   

Sense+ Sense+ é um startup de base tecnológica criada com objetivo de 
desenvolver e difundir soluções de Realidade Aumentada, 
Realidade Virtual, Sistemas Analíticos de dados e Internet das 
Coisas para o mercado corporativo (B2B) visando contribuir com 
a aplicação do conceito de Indústria 4.0. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Marcelo Aparecido 
Pelegrini 

marcelo.pelegrini@senseplus.com.br  

_______________________________ 

   

Tild 
Tecnologia 

Somos uma empresa que respira tecnologia no desenvolvimento 
de soluções para o mercado de energia. Ajudamos organizações 
a identificar se possuem o perfil adequado para entrar no 
Mercado Livre de Energia e otimizamos o trabalho de gestores, 
garantindo mais eficiência com uma gestão inteligente de 
contratos e medição de energia. Recife 

PE 

   

Tiago Alencar De 
Oliveira 

tiago@tild.com.br www.tild.com.br 

_______________________________ 

http://www.recigases.com/
http://www.tild.com.br/
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Turivius A Turivius é uma LegalTech que utiliza machine learning para 
integrar em uma única ferramenta pesquisa jurisprudencial, 
jurimetria e gestão do conhecimento 

São Paulo 

São Paulo 

   

Danilo Rocha 
Limoeiro 

danilo@turivius.com www.turivius.com 

 

  

http://www.turivius.com/


 



e

Banca 4
MARKETING & 
SERVIÇOS



Descritivo da Banca 4

Startups que atuam no setor de marketing,
software as a service, dados e automação
como serviço, serviços voltados ao setor

automobilístico.

 
O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESSA BANCA?

 
MARTECH, TRAVELTECH, GOVTECH, AUTOTECH E OUTRAS

STARTUPS FORNECEDORAS DE SERVIÇOS
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ALLDONE 
CAR SERVICE 

A AllDone Car Service acelera empreendedores individuais de 
manutenção automotiva (personal car), de forma que possam 
atender proprietários que não querem ou não tem tempo de 
cuidar do veículo. Nosso diferencial é o atendimento 
personalizado do Analista de Manutenção Automotiva (AMA Car) 
que busca e entrega o veiculo em local de conveniência do 
proprietário. Estamos rodando um MVP atuando em um região 
com um raio de 5 km com média de 25 serviços por mês. 

Belo Horizonte 

MG 

   

Philipe Saraiva 
Brito Dias 

philipesaraiva89@gmail.com https://www.alldoneca
r.com.br 

_______________________________ 

   

Birdi Birdi é um site e aplicativo que conecta você à profissionais, 
como eletricistas e encanadores de um jeito novo. Com preço 
fixo dos serviços e tudo sem agendamentos, deslocamento 
imediato do profissional. 

São Leopoldo 

RS 

   

José Leonardo 
Pedrozo 

leo@birdi.com.br www.birdi.com.br 

_______________________________ 

   

Datapedia Empresa de Inteligência de Dados para Política e para Gestão 
Pública. Criadores da Plataforma Eleições - uma ferramenta de 
estratégia política para pré-candidatos em 2020. #PoliticalTech 
#GovTech #Bigdata 

São Paulo 

São Paulo 

   

Marcos Carrer Da 
Silveira 

marcos@datapedia.info www.datapedia.info 

_______________________________ 

  

 

 

https://www.alldonecar.com.br/
https://www.alldonecar.com.br/
http://www.birdi.com.br/
http://www.datapedia.info/
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Dimmi Auto Dimmi Auto é um verdadeiro hub de relacionamento gerando 
proximidade entre clientes e estabelecimentos do setor 
automotivo. A plataforma conta com busca geolocalizada 
rápida e facilitada, bem como garagem para gestão de vários 
carros e função de agendamento direto pelo aplicativo. Em 
nossa plataforma o cliente pode buscar, agendar, comprar e 
pagar pelo que está consumindo, tendo toda a sua jornada de 
consumidor coberta pelo aplicativo, com muito mais chance de 
satisfação ao final da experiência. 

Curitiba 

PR 

   

Marcos Nahon 
Otoni 

marcos@dimmiauto.com.br https://dimmi.com.br/ 

_______________________________ 

   

Genesis 
Training 

Genesis Training é um sistema de gestão para escolas de 
esporte. 

Rio de Janeiro 

RJ 

   

Sidnei Loureiro sidnei@genesis.training www.genesis.training 

_______________________________ 

   

Gestor ICL As empresas estão com dificuldade para usar as novas 
tecnologias nos seus processos de negócio. 
Nossa plataforma visa provocar uma ruptura nesse mercado, 
com um novo modelo, mais simples, descentralizado e que dê às 
empresas (usuárias) total autonomia sobre o sistema de gestão, 
permitindo que voltem a ter seus diferenciais, integrem as novas 
tecnologias aos sistemas e tenham muito mais que as melhores 
práticas; 

Curitiba 

PR 

   

Waldomiro José 
Dallagnol 

waldomiro.dallagnol@gmail.com http://www.mtmsistem
as.com.br/gestor-icl/ 

_______________________________ 

   

https://dimmi.com.br/
http://www.mtmsistemas.com.br/gestor-icl/
http://www.mtmsistemas.com.br/gestor-icl/
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Implanta IT 
Solutions 

Solução de Inteligência de Dados com recursos de inteligência 
artificial que aproxima a indústria do seu consumidor final 
permitindo o aumento de vendas e margens através da captura 
de dados de Sell Out e estoque dos agentes da cadeia de valor 
da indústria para suprir com informações estratégicas as áreas 
de marketing, vendas, logística, price e produção. Goiânia 

GO 

   

Rômulo Prudente 
Filho 

romulo.prudente@implantait.com.br www.implantait.com.b
r 

_______________________________ 

   

Kmaleon A Kmaleon é uma plataforma que ajuda o mercado a superar 
seus desafios através da tecnologia, ajudamos nossos usuários 
a entenderem os softwares com comparativos de 
funcionalidades e avaliações de clientes e transformamos o 
comportamento da plataforma e avaliações em informações 
estratégicas para potencializar as estratégias dos times de 
Marketing, Produtos, Customer Success e Experience das 
empresas de softwares. 
A Experiência do cliente potencializando vendas e estratégias 
de negócio. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Matheus Do N 
Emboava 

matheus.emboava@kmaleon.com.br www.kmaleon.com.br 

_______________________________ 

   

MarketUP A MarketUP é uma startup que oferece um sistema de gestão 
completo 100% gratuito para PMEs de todo Brasil. Atualmente, 
com mais de 100 mil usuários ativos, a plataforma auxilia as 
empresas a gerirem seus negócios de ponta a ponta, 
permeando todos os processos de compra e gestão de estoque, 
vendas, emissão de documentos fiscais, gestão financeira e 
outras funcionalidades. Por centralizar todos em uma única 
plataforma conseguimos conectar os grandes players com os 
tomadores de decisão de PMEs. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Rodrigo Moreno rodrigo@marketup.com www.marketup.com 

_______________________________ 

http://www.implantait.com.br/
http://www.implantait.com.br/
http://www.kmaleon.com.br/
http://www.marketup.com/
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Molde.me A Molde.me acredita em desafiar os padrões atuais da indústria 
têxtil, criando ferramentas que empoderam modelistas e 
empreendedores a criarem e produzirem roupas com mais 
precisão e qualidade, economizando tempo, matéria prima e 
esforço. 
Desenvolvemos soluções para os setores de modelagem, 
encaixe, corte e engenharia de confecções de todos os 
tamanhos. 

Jaraguá do Sul 

SC 

   

Tyara Caroline 
Gaedtke 
Nascimento 

tyara@molde.me www.molde.me 

_______________________________ 

   

Peepi A Peepi é uma solução completa de Advocate Marketing, que 
transforma clientes e colaboradores em Defensores da Marca. 
Ajudamos empresas a Identificar, Engajar e Mobilizar seus 
Defensores para que façam diversos tipos de ações pela marca, 
como Compartilhamento de Conteúdo em Redes Sociais, 
Reviews, Depoimentos, Indicações e Produção de Conteúdo. 
Possuímos uma metodologia própria, que aliada a nossa 
plataforma torna isso em uma tarefa fácil, mensurável e 
escalável. 

Curitiba 

PR 

   

Luis Felipe Thomé felipe@peepi.com.br www.peepi.com.br 

_______________________________ 

   

personal2travel Fornecemos soluções para as organizações da indústria de 
viagens que as ajudam a vender mais e melhor através da hiper-
personalização. Nossas soluções são baseadas em nossa 
capacidade de construir um perfil assertivo das viagens e usar 
tecnologias semânticas para entender o significado das 
informações e produtos para entregá-los de forma one-to-one. 
Ajudamos nossos clientes a saber o que cada viajante deseja e 
recomendar quais produtos/informações oferecer de maneira 
fácil e automática. 

Belo Horizonte 

MG 

   

João Marcelo 
Moreira Braga 

joao.braga@personal2travel.com https://personal2trav
el.com 

_______________________________ 

http://www.molde.me/
http://www.peepi.com.br/
https://personal2travel.com/
https://personal2travel.com/
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Plataforma 
GO 

A Plataforma GO é uma plataforma de gestão que permite às 
empresas otimizar e aprimorar a metodologia e a execução de 
serviços de consultoria com o objetivo de viabilizar a prestação 
de serviço de forma escalável e online. Gestão de conteúdo 
(treinamentos, templates, documentos, etc), sistematização de 
metodologias, gestão de atendimentos e controle de billable 
hours são exemplos de ferramentas que transformam sua 
consultoria. 

Belo Horizonte 

MG 

   

Raphael Cardoso 
Petronilho 

raphapetro@gmail.com https://gestaogo.com.
br/ 

_______________________________ 

   

Prema Car "Uber dos Auto Centers e Oficinas", é uma plataforma bilateral 
que faz o trabalho do consultor automotivo. De um lado, para 
proprietários de veículos que não sabem onde e o que fazer na 
revisão do carro; entregamos preço, transparência e segurança, 
filmando os serviços e compartilhando as informações de 
desgaste do veículo. Do outro lado, profissionalizamos, trazemos 
credibilidade e novos clientes para oficinas ociosas. 

Porto Alegre 

RS 

   

Peterson Luiz 
Kolling 

peterson@premacar.com.br www.premacar.com.br 

_______________________________ 

   

transforme.tech Seguindo nosso propósito de gerar transformação 
organizacional e social através de nossos sistemas WEB de 
gestão, desenvolvemos o transforme.tech, plataforma integrada 
para captação de recursos, gestão, indicadores, comunicação e 
transparência. Voltada para organizações do terceiro setor, 
cursos, empresas e igrejas com investimento social, 
organizadores de eventos, entre outros. 

Maringá 

PR 

   

Emerson Cacilhas 
Santiago 

ecsant@gmail.com www.transforme.tech 

_______________________________ 

   

https://gestaogo.com.br/
https://gestaogo.com.br/
http://www.premacar.com.br/
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WeSpline A WeSpline é uma plataforma que conecta players do 
ecossistema de inovação. Nosso objetivo é estimular e facilitar 
negócios, investimento e networking através de uma arquitetura 
única: um portfólio de "apps" (marketplaces) plugados na nossa 
própria rede social e mecanismo de busca. 

Rio de Janeiro 

RJ 

   

Fernanda Torós ftoros@wespline.com www.wespline.com 

_______________________________ 

   

ZeroFy ZeroFy (via APP ou via API) permite a qualquer usuário conectar 
no 4G sem usar seu plano de dados, através de cupons que são 
emitidos por patrocinadoras, que podem fidelizar/premiar seus 
clientes. Quando o usuário conecta, "desligamos" seu plano de 
dados e trazemos a campanha associada. Os patrocinadores 
pagam ao emitir os cupons. Os usuários não pagam nada. Na 
prática é uma troca entre empresas (que querem conhecer seus 
clientes) e os usuários, que querem 4G grátis 

São Paulo 

São Paulo 

   

Mauricio De Chiaro mauricio@zerofy.com www.zerofy.com 

_______________________________ 

   

Zion Content A Zion Content é uma empresa de tecnologia e marketing que 
aplica inteligência artificial dentro de uma plataforma própria 
para alavancar vendas de bares e restaurantes através das 
redes sociais, produzindo conteúdo de qualidade e otimizando 
a distribuição e frequência de anúncios patrocinados. 

Balneário 
Camboriú 

SC 

   

Cristovam Peres cristovam4@gmail.com www.zioncontent.com.
br 

 

  

http://www.wespline.com/
http://www.zerofy.com/
http://www.zioncontent.com.br/
http://www.zioncontent.com.br/
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Banca 5
ALIMENTAÇÃO
& SAÚDE



Descritivo da Banca 5

Startups que atuam no setor de saúde, voltadas à
saúde de forma geral ou ao setor médico.

Negócios inovadores relacionados à alimentação
saudável e comércio consciente de alimentos.

 
O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESSA BANCA?

 
MEDTECH, HEALTHTECH, FOODTECH

ALIMENTAÇÃO 
& SAÚDE
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ALIMENTOS 
CONVITTA 

Foodtech especialista em produtos proteicos 100% vegetais. 

São Pedro 

São Paulo 

   

Barbara Carsa De 
Andrade 

contato@alimentosconvitta.com.br www.alimentosconvitt
a.com.br 

_______________________________ 

   

Amplos A Amplos é uma startup que tem como propósito democratizar a 
atuação de profissionais das áreas da saúde, psicologia e bem-
estar através do compartilhamento de salas de atendimento sob 
demanda. Nós conectamos de forma prática, segura e rápida 
profissionais que não possuem um espaço próprio para realizar 
seus atendimentos e proprietários de consultórios que possuem 
salas ociosas. Tudo isso é feito através da nossa plataforma 
digital, que auxilia nossos usuários do início ao fim da sua 
jornada. 

Juiz de Fora 

MG 

   

Felipe E Souza De 
Almeida 

felipe.bks@gmail.com https://amplos.app 

_______________________________ 

   

Atestify A Atestify tem um sistema de emissão de atestados digitais 
codificados, permitindo a realização da validação remota pelo 
empregador de forma fácil. O software emite relatórios para o 
gestor sobre endemias, que permitem analisar doenças 
prevalentes, arquiva os atestados e o histórico de atestados do 
empregado. 
Vendemos para instituições de saúde e prefeituras o uso da 
plataforma em modelo SAAS, e as empresas locais a usam de 
forma gratuita. 

Goiânia 

GO 

   

Remulo Orlando 
Borges Da Silva 

remuloorlando@gmail.com www.atestify.com.br 

_______________________________ 

http://www.alimentosconvitta.com.br/
http://www.alimentosconvitta.com.br/
https://amplos.app/
http://www.atestify.com.br/
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BITQ A BitQ Tecnologia da Informação é especializada em 
desenvolver softwares para a área da Saúde, com qualidade, 
alto padrão técnico, atendimento de requisitos regulamentares 
e atualização constante, de modo a suprir as necessidades dos 
médicos e demais profissionais dessa área, proporcionando 
segurança, praticidade e rapidez no atendimento ao seu 
paciente. 

Curitiba 

PR 

   

Sebastião Celso 
Pereira 

scpereira@gmail.com www.bitq.com.br 

_______________________________ 

   

Conexum Comunica Saúde é um serviço de apoio ao diagnóstico médico, 
que recupera os casos mais similares e auxilia no fornecimento 
de informações clínicas e referências científicas. 

Porto Alegre 

RS 

   

Daniel Nehme 
Muller 

daniel@conexum.com.br https://www.conexum.
com.br/ 

_______________________________ 

   

DOC LINE Plataforma de teleatendimento que o paciente agenda, paga, 
realiza o atendimento médico via smartphone e fica com o 
prontuário digital no App ou via web, com certificado digital. O 
médico define o tempo e o valor do atendimento e a Doc Line 
recebe um percentual via Split de pagamento. Podemos fornecer 
plataforma customizada “white Label” para Hospitais, 
Operadoras e Seguradoras. Em Dez/2009 iniciaremos com 
nutrição, enfermagem, farmácia entre outras profissões. Doc 
Line, o consultório digital. 

São José do Rio 
Preto 

São Paulo 

   

Lúcio Flávio 
Barbour Fernandes 

lucio.flavio@docline.me www.docline.me 

_______________________________ 

http://www.bitq.com.br/
https://www.conexum.com.br/
https://www.conexum.com.br/
http://www.docline.me/
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Dr Achei O Dr Achei é um marketplace na area da saúde, focado em 
atender a parcela da população que não possui plano de saúde, 
onde o usuário compra consultas e exames com até 70 % de 
desconto mais barato que o particular. Possuímos mais de 1300 
prestadores conveniados. 

Rio de Janeiro 

RJ 

   

Maria Elisa Neri mariaelisaneri@gmail.com www.drachei.com.br 

_______________________________ 

   

É Original O sistema É Original possui soluções de proteção e 
documentação digital de originalidade, procedência e 
propriedade de produtos com canais de comunicação direta 
com o consumidor/empresa informando, interagindo, 
fortalecendo a relação. 
O Sistema “É Original” possui um aplicativo integrado para a 
leitura e manipulação dos dados a partir de um código único de 
cada produto e/ou documento, o controle de propriedade e Geo 
localização do número de série único impossibilita a sua 
duplicidade. 

Americana 

São Paulo 

   

Emerson 
Aparecido Favero 

contato@eoriginal.com.br http://eoriginal.com.b
r/ 

_______________________________ 

   

Far-me A Far-me é a primeira empresa do Brasil a oferecer o serviço de 
dispensação customizada que torna a utilização de tratamentos 
contínuos mais simples e segura. Por meio de uma assinatura 
personalizada, os medicamentos são entregues organizados de 
acordo com o horário, data e posologia prescritos pelo médico. 

Belo Horizonte 

MG 

   

Samilla Dornellas 
Faria 

samilla@far-me.com www.far-me.com 

_______________________________ 

http://www.drachei.com.br/
http://eoriginal.com.br/
http://eoriginal.com.br/
http://www.far-me.com/
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friendsBee Favorecemos a Saúde Emocional por meio da redução do 
sentimento de angústia, atuando como prevenção aos 
transtornos mentais. Com o uso as pessoas desenvolvem 
competências-sócio emocionais, como empatia. Nossos clientes 
são as Empresas Humanizadas, que entendem o colaborador 
como um ser humano integral e buscam um ambiente de 
trabalho emocionalmente saudável atuando preventivamente 
com base nos diagnósticos da friendsBee. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Andrea Destri anddestri@gmail.com www.friendsbee.com  

_______________________________ 

   

Made in 
Natural 

A Made in Natural é uma marca de snacks e alimentação 
natural. 
 
Atendemos empresas com soluções de lanches para ajudar as 
pessoas a se alimentarem melhor entre as refeições 
 
 

São Paulo 

São Paulo 

   

Fabio Aubin fabio@madeinnatural.com.br https://madeinnatura
l.com.br 

_______________________________ 

   

MEDBOLSO A MedBolso oferece uma solução integrada para que todo o 
fluxo de gestão de procedimentos médicos, plantões e consultas 
médicas sejam gerenciados por cooperativas, associações e 
médicos individuais. Assim, com a gestão e automação o médico 
evita perdas por guias vencidas, gerenciamento errado de 
recebimentos, controle de glosas dos planos de saúde, e facilita 
o controle de taxas e negociações contratuais de cooperativas 
com planos de saúde. 

Belém 

 

   

Adailton 
Magalhaes Lima 

adailton@medbolso.com.br https://medbolso.com
.br 

_______________________________ 

  

 

 

https://madeinnatural.com.br/
https://madeinnatural.com.br/
https://medbolso.com.br/
https://medbolso.com.br/
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NATURAL 
SCIENCE 

A Natural Science é uma empresa focada em alimentação 
vegana e hipoalergênica. Buscamos desenvolver produtos 
práticos e saborosos que facilitem a rotina de pessoas com 
restrições alimentares. Nosso foco é em inovação e pioneirismo 
de produtos, temos Know-how de 7 anos neste mercado e, 
marcas já consolidadas dentro dele. Atualmente nossos 
produtos podem ser encontrados em lojas e distribuidores de 
todos os estados brasileiros e também na Argentina. 

Curitiba 

PR 

   

Leandro Menezes 
Da Costa Duarte 

contato@naturalscience.com.br www.naturalscience.c
om.br 

_______________________________ 

  

 

 

 

PWTECH PWTECH desenvolveu um sistema de purificaçao que transforma 
agua contaminada em agua potavel. Elimina 100% de virus e 
bacterias, reduz em mais de 90% particulados e produz 5.000 
litros por dia. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Fernando Marcos 
Silva 

fernando@pwtech.eco.br pwtech.eco.br 

_______________________________ 

  

 

 

 

Telavita A Telavita é uma plataforma de saúde digital, onde o paciente 
pode realizar consultas online com profissionais de saúde de 
alta qualidade em qualquer momento e de qualquer lugar. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Andreas Bookas ab@telavita.com.br https://telavita.com.b
r 

_______________________________ 

http://www.naturalscience.com.br/
http://www.naturalscience.com.br/
http://pwtech.eco.br/
https://telavita.com.br/
https://telavita.com.br/
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Vidas.app O Vidas.app é um sistema multi-plataformas que entende que a 
saúde dos usuários é sempre urgente. Por isso, damos a eles o 
acesso rápido e fácil, a uma vasta rede de saúde, onde ele se 
conecta a agenda do profissional com o horário e localização 
mais próximos e com o valor mais baixo. Por outro lado, geramos 
demanda para clínicas e consultórios médicos, ocupando 
horários ociosos que até então eram horários perdidos. 
Cumprindo esse ciclo, conseguimos beneficiar toda a cadeia 
produtiva. 

Belo Horizonte 

MG 

   

David Junio Cunha 
Ribeiro 

david.ribeiro@vidas.app www.vidas.app 

_______________________________ 

   

Wellbe Wellbe é uma plataforma de inteligência e redução de custo em 
saúde que integra os dados de saúde e mensura o ROI das 
ações de saúde da empresa 

Florianópolis 

SC 

   

Guilhermino 
Marcos Silva 
Afonso 

guilhermino@wellbe.co www.wellbe.co 

_______________________________ 

   

WNutritional A WNutritional desenvolve e fabrica bebidas saudáveis. 
Possuímos duas marcas: Life Mix que são sucos e chás 
funcionais desenvolvidos por médicos e nutricionistas e 
complementam nossa alimentação com importantes nutrientes 
que faltam no nosso dia a dia; e, Poder da Terra que são 
deliciosos mates e limonadas orgânicas. Nossos produtos são 
distribuídos nas principais redes do Brasil como GPA, Carrefour 
e Walmart. Estamos escalando as vendas onde triplicamos 
nosso faturamento 18x17. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Daniel Feferbaum daniel@wnutri.com.br www.lifemix.com.br 

 

  

http://www.wellbe.co/
http://www.lifemix.com.br/
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Banca 6
TECNOLOGIA, CONSTRUÇÃO 
& SETOR IMOBILIÁRIO



Descritivo da Banca 6

Startups que atuam no setor da construção
civil e imobiliário. Soluções voltadas a dados,

Machine Learning, Business Inteligence,
softwares como serviço.

 
O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESSA BANCA?

 
CONSTRUTECHS, PROPTECHS, DATA/TECH
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TECNOLOGIA, CONSTRUÇÃO 
& SETOR IMOBILIÁRIO
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ASCENT 
Business 
Performance 

Somos uma empresa focada em criar soluções de monitoração 
de indicadores gerenciais para PMEs. Trata-se de um 
pivotamento das soluções de BI (Business Intelligence) 
tradicionais que não conseguem atender as PMEs. Para se ter 
uma ideia, apenas 23% das implantações de BI tradicionais são 
realizadas com sucesso. Por isso criamos o conceito de Business 
Performance que são soluções de monitoração de indicadores 
prontas para determinados segmentos que são implantados em 
até 1 semana. 

Niterói 

RJ 

   

Marcelo Pereira marcelo.pereira@grupoascent.com.br http://bi.grupoascent.
com.br 

_______________________________ 

   

beAnalytic A beAnalytic é uma startup de análise de dados e business 
intelligence. Fazemos integrações entre sistemas para geração 
de dashboards automáticos. Temos o nosso foco voltado para 
aumento de vendas, aumento de lucratividade e redução de 
custo de nossos clientes! 

Natal 

RN 

   

José Marconi De 
Medeiros Filho 

marconi@beanalytic.com.br https://www.beanalyti
c.com.br/ 

_______________________________ 

   

Clinicco A ClinicCo conecta, através de uma plataforma web, o 
proprietário de consultórios com horários disponíveis aos 
profissionais que precisam desses espaços para atender seus 
pacientes, fazendo a gestão imobiliária do local com agilidade e 
sem burocracia. 

Belo Horizonte 

MG 

   

Fabricio Garcia 
Leão 

fabricio@clinicco.com.br www.clinicco.com.br 

_______________________________ 

   

http://bi.grupoascent.com.br/
http://bi.grupoascent.com.br/
https://www.beanalytic.com.br/
https://www.beanalytic.com.br/
http://www.clinicco.com.br/
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Coletum Empresas cujo o cerne de sua operação depende de dados 
oriundos de pesquisas ou observações feitas em campo 
comumente executam atividades repetitivas e ineficientes, 
utilizando muitas vezes o papel e caneta para essas atividades. 
O Coletum é uma plataforma para coleta e gestão de dados 
voltada para equipes de campo que pode ser utilizada por 
diversos segmentos, com o objetivo de otimizar a cadeia de 
processos relacionados a coleta de dados em campo. 

Itajaí 

SC 

   

Marcelo Magnani marcelo@coletum.com https://coletum.com 

_______________________________ 

   

Data2go A Data2go impulsiona o crescimento de empresas PMEs através 
de soluções de inteligência que transformam dados simples em 
informações estratégicas. 
Através de tecnologias de Business Intelligence e Big Data que 
integram diversas fontes públicas, fornece Dashboards 
Gerenciais e Executivos que refletem indicadores e KPIs, além de 
dados mercadológicos que facilitam o contato com potenciais 
clientes e impulsionam iniciativas de Marketing e Vendas. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Tatiane Isis 
Barsotti 

tatiane.barsotti@data2go.com.br data2go.com.br 

_______________________________ 

   

Dynamotech O que faz: Transformamos visitantes do seu site em clientes 
Dor que resolve: a dificuldade para captar clientes pela internet 
e qualificá-los 
Clientes: mercado imobiliário e construção civil 
Diferencial: metodologia própria que combina ciência de dados 
e UX design 
Como faz: captamos os dados dos visitantes do site gerando 
leads mais qualificados, que são direcionados para a área de 
marketing ou vendas 
Benefícios: melhor subsídio para a abordagem comercial e 
direcionamento de campanhas de mídia 

São José dos 
Campos 

São Paulo 

   

Felipe De Morais felipe.morais@dynamotech.com.br www.dynamotech.com
.br 

_______________________________ 

https://coletum.com/
http://data2go.com.br/
http://www.dynamotech.com.br/
http://www.dynamotech.com.br/
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Hostoo Nossa solução atende clientes que utilizam hospedagem 
compartilhada e precisam de mais recurso de CPU e memória 
para o site sem precisar migrar para uma vps. Além disso o 
painel desenvolvido baseado em experiência do usuário deixou 
fácil e rápido para hospedar um site gastando apenas 2 min 
para configurar, até mesmo aos usuários mais leigos. Feira de Santana 

BA 

   

Tiago Lima De 
Oliveira 

tiago@hostoo.io hostoo.io 

_______________________________ 

   

iMobiliado A iMobiliado faz a locação de móveis e eletrodomésticos para 
residências. Atualmente, 70% dos aptos disponíveis para locação 
não possuem mobília, o que torna complexa a tarefa de alugar 
um apto mobiliado. Através de nossa solução, 100% dos 
apartamentos disponíveis para locação tornam-se 
potencialmente mobiliados. São Paulo 

São Paulo 

   

Samuel Roimicher samuel@imobiliado.com www.imobiliado.com 

_______________________________ 

   

Larbor Empresa de tratamento de água, especialmente voltada para 
piscinas, com um diferencial para as administradoras de 
condomínios que garante uma melhor gestão dos recursos, além 
de torná-las ambientalmente responsáveis. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Bruno Cesar De 
Medeiros 
Rodrigues 

bcmr.rodrigues@gmail.com www.larbor.eco.br 

_______________________________ 

 

 

  

http://hostoo.io/
http://www.imobiliado.com/
http://www.larbor.eco.br/
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MondoDX A MondoDX é um lab de digital, auxiliando empresas na 
digitalização e transformações digitais de seus processos e 
ferramentas. Entrega soluções de hardware e software, do 
design até a programação, sob demanda ou através da 
assinatura dos seu inovador 'Lab as a Service'. Utilizamos a 
tecnologia para entregas de valor e propósito utilizando 
metodologia própria. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Danilo José De 
Castro Júnior 

danilo@mondodx.com www.mondodx.com 

_______________________________ 

   

Obrasnet Somos um software de gestão financeira e de obras para 
empresas de reforma e construção 

Natal 

RN 

   

Bruno Gurgel 
Marinho 
Fernandes 

bruno@construtor.digital orbasnet.com 

_______________________________ 

   

Ownee Ownee é uma plataforma colaborativa de gestão para 
engenharia e arquitetura. 
Oferecemos a oportunidade de os nossos usuários tomarem as 
decisões de projetos e obras orientados por dados. 
Proporcionamos a integração entre os owners, escritórios de 
engenharia e construtoras de maneira que todos tenham acesso 
a um único fluxo de informação e possam compartilhar 
informações, documentos para diminuírem os atrasos de 
cronograma e os excessos de gastos. 

Brasília 

DF 

   

Gustavo Henrique 
Moreno 

gustavo.moreno@ownee.com.br ownee.com.br 

_______________________________ 

http://www.mondodx.com/
http://orbasnet.com/
http://ownee.com.br/
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Smart Tour 
Brasil 

A Smart Tour Brasil atua na criação de Rotas Turísticas 
Inteligentes com uso de IoT através do uso de beacons. Os 
atrativos turísticos são sinalizados com hardwares beacons e 
repassam conteúdo multi-idioma por proximidade do visitante 
ao mesmo. Essa ação gera dados em tempo real que são 
disponibilizados para os Órgãos Gerenciais de Turismo, 
ajudando na tomada de decisões mais rápidas e eficientes. 

Florianópolis 

SC 

   

Jucelha Borges De 
Carvalho 

jucelha@smarttourbrasil.com.br https://smarttourbras
il.com.br/ 

_______________________________ 

   

Studio 360 O Studio 360 busca, através de uma plataforma mobile e web, 
onde integra-se informação e tecnologia, facilitar o dia a dia dos 
profissionais do mercado imobiliário. Solucionamos os 
problemas de comunicação e fluxo de informações. Otimizamos 
a forma com que as construtoras conversam e disponibilizam 
informações para o mercado imobiliário, e facilitamos muito o 
uso de tecnologia. 

Caxias do Sul 

RS 

   

Felipe Perini felipe@studio360tour.com studio360tour.com 

_______________________________ 

   

T&D 
SUSTENTÁVE
L 

Utilizando tecnologia própria e avançados conhecimentos em 
gestão de recursos hídricos, a T&D Sustentável desenvolve e 
comercializa projetos com o foco na redução do consumo de 
água de seus clientes. 

Macaé 

RJ 

   

Camillo Ramon 
Torquato De Lima 

camillo.torquato@tedsustentavel.com www.tedsustentavel.c
om.br 

_______________________________ 

https://smarttourbrasil.com.br/
https://smarttourbrasil.com.br/
http://studio360tour.com/
http://www.tedsustentavel.com.br/
http://www.tedsustentavel.com.br/
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TOPTIC 
TECHNOLOGY 

A TOPTIC é uma empresa de software que tem como objetivo 
prover segurança de maneira inteligente, inovadora e integrada, 
de forma transparente e confortável para os usuários. Sua 
principal área de atuação são edifícios comerciais, empresariais 
e órgãos governamentais. 
O TOPTIC Accessus possibilita a gestão unificada de múltiplos 
ambientes, a automatização dos atendimentos e a obtenção de 
inteligência, desta forma, reduzindo os custos operacionais, 
além de agilizar e padronizar os atendimentos. 

Palhoça 

SC 

   

Filipi Da Silva 
Fuchter 

filipi@toptic.com.br https://www.toptic.co
m.br/ 

_______________________________ 

   

WebProject Nossa startup desenvolve soluções de tecnologia para 
construção civil com foco na digitalização, colaboração e 
mobilidade. Nosso produto é composto por uma plataforma web 
e alguns aplicativos móveis para captura e consumo de dados 
ao longo de todo ciclo de vida do empreendimento mesmo sem 
conectividade. Fomos a primeira empresa brasileira a lançar 
uma aplicação BIM web e mobile com tecnologia 100% própria e 
estamos trabalhando com nossos clientes para levar inovação 
ao setor. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Felipe Mesquita De 
Oliveira 

felipe@webproject.net.br https://www.webproje
ct.com.br/ 

 

  

https://www.toptic.com.br/
https://www.toptic.com.br/
https://www.webproject.com.br/
https://www.webproject.com.br/
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Banca 7
STARTUPS DO INOVATIVA 
DE IMPACTO



Descritivo da Banca 7

Startups que têm seus produtos ou serviços focados na
resolução de algum problema social ou ambiental.

Através da teoria da mudança e da tese de impacto,
demonstram a proposta de valor e atuação.

 
O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESSA BANCA?

 
STARTUPS ACELERADAS DO INOVATIVA DE IMPACTO 

E DE DIVERSOS SEGMENTOS.

STARTUPS DO INOVATIVA 
DE IMPACTO
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5rs 
Reciclagem 

Trabalhamos com coleta e reciclagem de vidros planos, onde 
transformamos em partículas de 6 granulometrias diferentes e 
vendemos para empresas de jateamento, cerâmica, microesfera, 
tintas e produtoras de vidros. 

Belo Horizonte 

MG 

   

Michel Jeber 
Hamdan 

michel@5rsreciclagem.com.br www.5rsreciclagem.co
m.br 

_______________________________ 

   

Cangame Fantástico software para tratamento e aprendizado de autistas 
que acompanha todas as fases da vida, sem qualquer tipo de 
constrangimento social. Conteúdo personalizado que atende 
necessidades específicas de cada autista. 

Pau Amarelo 

PE 

   

Eraldo Martins 
Guerra Filho 

Eraldo.guerraf@gmail.com Www.lifeupbrasil.com.
br/Cangame 

_______________________________ 

   

CogniSigns CogniSigns, startup de impacto social, tem como propósito 
erradicar o diagnóstico tardio do Autismo, democratizando o 
acesso à triagem e tratamento. Por meio da plataforma V.E.R.A. 
(Virtual Empathic Robot Assistant), baseada em neurociência e 
inteligência artificial, pode-se identificar sinais do Autismo como 
pré-diagnóstico não invasivo e on-line, envolvendo relato 
orientado por chatbot, rastreamento ocular, reconhecimento de 
expressões faciais e reações comportamentais. 

Florianópolis 

SC 

   

Aline Pascale 
Palma 

contato@cognisigns.com www.cognisigns.com 

_______________________________ 

  

 

 

http://www.5rsreciclagem.com.br/
http://www.5rsreciclagem.com.br/
http://www.lifeupbrasil.com.br/Cangame
http://www.lifeupbrasil.com.br/Cangame
http://www.cognisigns.com/
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Coletando 
Soluções 

A Coletando é a primeira fintech do mundo a disponibilizar 
pontos móveis, que promove uma economia circular ecológica, 
trocando lixo por dinheiro em comunidades vulneráveis. 
 

Cajamar 

São Paulo 

   

Saulo Paollo Ricci saulo.ricci@coletando.org coletando.org 

_______________________________ 

   

Cycor 
Cibernética 

A Cycor é uma StartupLab de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Tecnologias de Impacto com foco principal em HealthTech. 
Com conhecimento e experiência, a Cycor Cibernética 
desenvolveu a primeira tecnologia que possibilita qualquer Ser 
vivo controlar qualquer máquina usando impulsos nervosos. 
Também desenvolveu o primeiro exoesqueleto do Brasil e 
primeiro exoesqueleto que poderá ser usado por pessoas 
paraplégicas totais e tetraplégicas parciais, além de outras 
tecnologias de impacto. 

Curitiba 

PR 

   

Michele Salles De 
Souza 

michele.souza@cycor.com.br www.cycor.com.br 

_______________________________ 

   

Drops of 
Amazon 

Somos uma empresa com propósito. Nossa missão é levar água 
potável para comunidades tradicionais na Amazônia e 
promover geração de renda nas comunidades impactadas 
através da comercialização de produtos artesanais inspirados 
na cultura amazônica, produzidos pela própria comunidade. 

Santarém 

PA 

   

Marcio Alberto 
Figarella De 
Oliveira 

marcio@dropsofamazon.com www.dropsofamazon.
com.br 

_______________________________ 

http://coletando.org/
http://www.cycor.com.br/
http://www.dropsofamazon.com.br/
http://www.dropsofamazon.com.br/
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Eco Panplas Matéria prima plástica reciclada de qualidade a partir de 
embalagens plásticas contaminadas com óleo lubrificante e 
através de processo próprio, eficiente e sustentável. 

Hortolândia 

São Paulo 

   

Felipe Cardoso felipe@ecopanplas.com.br Www.ecopanplas.com.
br 

_______________________________ 

   

emprego.net O emprego.net é uma plataforma de empregabilidade e geração 
de renda, com foco na conexão de candidatos de nível 
operacional e médio e empresas de pequeno e médio porte. 
Reuniremos na mesma plataforma um banco de currículos para 
oportunidades formais e um ambiente de conteúdo multi-função 
para veiculação de oportunidades não-CLT e de geração de 
renda, treinamentos gratuitos, eventos, além de um marketplace 
de serviços digitais e financeiros para startups. "O superapp da 
empregabilidade" 

Rio de Janeiro 

RJ 

   

Augusto Frederico 
Caetano Schaffer 

augustofschaffer@gmail.com emprego.net (em 
construção) 

_______________________________ 

   

Firgun A Firgun é uma fintech social que facilita o acesso ao 
microcrédito para microempreendedores de baixa renda ou que 
pertencem a grupos minoritários. Por meio de uma plataforma 
digital, possibilitamos um crédito com juros acessíveis, menos 
burocracia e sem barreiras sociais. Nossa missão é reduzir a 
desigualdade por meio do crédito produtivo, fomentando o 
empreendedorismo como catalisador desse processo, gerando 
renda e emprego. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Fábio Hideki 
Takara 

fabio.takara@firgun.com.br www.firgun.com.br 

_______________________________ 

http://www.ecopanplas.com.br/
http://www.ecopanplas.com.br/
http://www.firgun.com.br/
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Heide 
Extratos 
Vegetais 

A Heide transforma a biodiversidade brasileira em ingredientes 
naturais e orgânicos para alimentos, bebidas e cosméticos, 
mercados que crescem anualmente. Estamos localizados no 
Paraná, o maior cultivador de plantas aromáticas do Brasil, o 
que fortalece nossa cadeia produtiva e valoriza a agricultura 
local. Contamos com um time de 10 pessoas que amam o que 
fazem, sendo 7 colaboradores, 2 sócios e 1 estagiário. Buscamos 
ampliar nosso mercado de atuação e estabelecer novas 
conexões e parcerias. 

Pinhais 

PR 

   

Ana Carolina 
Winkler Heemann 

anacarolina@heide.com.br www.heide.com.br 

_______________________________ 

   

Isobloco Sistema de Construção à seco, sustentável, salubre e isolante 
térmico natural. Modelo de negócio phygital, com conexão da 
plataforma digital big data com a plataforma física IoT, para 
gestão da Fabricação Compartilhada de Mobilidade( Isobloco 
Fab Móve l) e integração de stakeholders(App Obra Smart). 

Maceió 

AL 

   

Carlos Henrique 
França Ramos 

direcao@isobloco.com.br www.isobloco.com.br 

_______________________________ 

   

Kunla Capacitamos mães para atuarem com recrutamento e seleção 
em suas comunidades e, na outra ponta, vendemos o serviço de 
R&S delas para grandes empregadores. 

São Paulo 

São Paulo 

   

Leonardo França 
Carneiro 

leonardocarneiro@kunla.social www.kunla.social 

_______________________________ 

   

http://www.heide.com.br/
http://www.isobloco.com.br/
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LEMOBS A Lemobs é composta por uma equipe multidisciplinar que têm 
a expertise necessária para atender as mais diversas demandas 
dos municípios. Imersos em ambiente de aceleração e inovação 
do Parque Tecnológico e da COPPE/UFRJ, o quadro de 
profissionais é formado por engenheiros de software, designers, 
gestores públicos e ambientais, que a partir de suas áreas de 
conhecimento e experiências, desenvolveram o SIGELU, uma 
plataforma que tem foco direto na criação de cidades e 
comunidades sustentáveis. 

Rio de Janeiro 

RJ 

   

Pedro Henrique 
Kleinpaul Bruno 

pedrokleinpaul@gmail.com http://www.lemobs.co
m.br/ 

_______________________________ 

   

meuResiduo meuResíduo existe para promover a transformação digital em 
agentes ambientais trazendo mais transparência e eficiência no 
processo de destinação de resíduos 

Santa Cruz do Sul 

RS 

   

Fábio Ronaldo 
Tusset 

fabio.tusset@meuresiduo.com www.meuresiduo.com 

_______________________________ 

   

Presente 
Solidario 

Nossa missão é aumentar a arrecadação financeira de ONGs, 
ampliando projetos sociais relevantes. Somos uma plataforma 
que facilita pessoas e empresas a causarem impacto social, 
dando propósito aos seus eventos - de uma forma prática, 
transparente e 100% digital. Substituímos presentes por doações; 
digitalizamos a arrecadação de 1kg de alimento em eventos e 
geramos conteúdo de marketing social para os produtores. 
Fazemos a governança de todo processo, gerando credibilidade 
e maior arrecadação. 

Rio de Janeiro 

RJ 

   

Lidia Braga Frota 
Pessoa 

LIDIA@PRESENTESOLIDARIO.COM www.presentesolidari
o.com.br 

_______________________________ 

http://www.lemobs.com.br/
http://www.lemobs.com.br/
http://www.meuresiduo.com/
http://www.presentesolidario.com.br/
http://www.presentesolidario.com.br/
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Pulsares Pulsares é a primeira empresa brasileira especializada em 
Letramento em Saúde, que é capacidade de entender e explicar 
saúde de forma fácil. Criamos um software usado por qualquer 
profissional de saúde que gera automaticamente um novo 
modelo de prescrição medicamentosa até 5x mais entendível e 
feito de forma automática. Também produzimos conteúdo na 
área, tendo feito o primeiro EaD do Brasil voltado a profissionais 

São Paulo 

São Paulo 

   

Rogerio Malveira 
Barreto 

rogerio@pulsares.com.br www.pulsares.com.br 

_______________________________ 

   

RECICLI StartUp e SpinOff de reciclagem industrial, prestando serviços 
de sustentabilidade ambiental a seus clientes, reciclando com 
tecnologias próprias patenteadas, resíduos de eletrônicos (e-
waste) e vidros planos, gerando matérias primas, metais nobres 
e insumos para indústrias diversas e construção civil, e 
integrando rede de cooperativas de catadores na logística 
reversa, aumentando sua renda e qualidade de vida. 

São Cristóvão 

Sergipe 

   

Flávio Pietrobon 
Costa 

flavio.ceo@recicli.com.br www.recicli.com.br 

_______________________________ 

   

Sintecsys Detecção Automática de Incêndios em Florestas e Plantações. 

Piracicaba 

São Paulo 

   

Osmar Rossetto 
Bambini Filho 

osmar.bambini@sintecsys.com www.sintecsys.com 

_______________________________ 

   

http://www.pulsares.com.br/
http://www.recicli.com.br/
http://www.sintecsys.com/
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UniStay A UniSTay é uma plataforma que ajuda o universitário quanto a 
moradia. Seja na busca e oferta de quartos entre os estudantes, 
ou o aluguel de imóveis com o proprietário privado. Conectamos 
de forma inteligente as melhores opções de acordo com o perfil 
do usuário. Trazemos um serviço rápido, prático e seguro, 
através do acordo de compartilhamento e o pagamento do 
primeiro aluguel. Impactamos à moradia universitária e 
consequentemente à educação. 

Campina Grande 

PB 

   

Marília De Assis 
Alcoforado Costa 

mariliaaac@yahoo.com.br www.unistay.com.br 

_______________________________ 

   

VG Resíduos A VG Resíduos é uma solução completa para a gestão de 
resíduos das empresas. Desde de otimizar o processo no dia a 
dia até encontrar melhores soluções para os resíduos dos 
nossos clientes 

Belo Horizonte 

MG 

   

Luiz Guilherme 
Arruda E Souza 

guilherme.arruda@vgresiduos.com.br https://www.vgresiduo
s.com.br/ 

 

 

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

Muito obrigado,
 

CONTAMOS COM VOCÊ PARA FOMENTAR 
O EMPREENDEDORISMO NO BRASIL



E X E C U Ç Ã O R E A L I Z A Ç Ã O

P A R C E I R O S  I N O V A T I V A  B R A S I L

A C E L E R A D O R A S

F U N D O S  D E  I N V E S T I M E N T O  E  I N V E S T I D O R E S  A N J O S

B E N E F i C I O S

P A R C E I R O S  I N O V A T I V A  D E  I M P A C T O


