
Encarte InovAtiva
Conecta: Covid-19
Soluções para MPEs



 
           Esse Demoday é fruto de uma parceria do InovAtiva Brasil (realizado pela Secretaria Especial
de Produtivida, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia e o SEBRAE, e executado
pela Fundação CERTI), e a Associação Brasileira de Startups (ABStartups).
 
 
           Nossa proposta é apresentar startups que possuem soluções que atendam micro e pequenas
empresas de todos os segmentos, e promover a conexão entre startups e seus potenciais clientes.
 
 
           As startups brasileiras aqui apresentadas foram selecionadas pela ABStartups a partir de
necessidades mapeadas pelo SEBRAE como as principais dores dos pequenos empresários neste
momento da crise da Covid-19.
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Solução da Supermenu:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Plataforma omnichannel de transformação digital para o varejo. Ativa canais de delivery em até 3
dias via app e webapp personalizados e livres de comissões.

Pedro de Castro Duarte                         pedro@supermenu.com.br

Demoday 1

https://www.supermenu.com.br/
https://drive.google.com/file/d/1Ceo3arHxJPb2sBXo3PE4vHkkBfTlI4c-/view
https://drive.google.com/open?id=115WBbRGrsoRJ00UIMrUudjxKn1XaPglI


Solução da Mercadapp:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Desenvolve soluções personalizadas de e-commerce para supermercados, gerando as vantagens
do uso da tecnologia no varejo.

Thiago Leonardo de Sena Luz                           thiago@mercadapp.com.br
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https://www.mercadapp.com.br/#home
https://drive.google.com/open?id=1kKToTIWbZcosd0eXpoRz88yCyACd24hL
https://drive.google.com/open?id=https://drive.google.com/open?id=168_advydgUz1l3mBASqhX4KRsPcxdhoV


Solução da GoCart:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Plataforma e-commerce com aplicativo focada em digitalizar a operação de pequenos e médios
empreendedores do varejo local, criando suas lojas online.

Atila Bernardes Nunes                           atila.nunes@gocart.com.br

Demoday 1

http://www.gocart.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1dpP6OGb71srZHLKdGMHY2Ppa4l4nXG_M
https://drive.google.com/open?id=1TvaeM-VDDUvDbXNpEXthvYkwUOlg7ou-


Solução da Olhalá:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Pacote completo de ferramentas para inclusão digital de micro, pequenas e médias empresas.

Antonio Sanchae                                     sanchae@hubbr.com.br
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https://www.olhala.com/
https://drive.google.com/open?id=1lNA8dBjxASlcZ_0FhLc82XpoAg2bbxYf
https://drive.google.com/open?id=1uUEuz7_YJEqajJnbgYUyCibFwOWHf4kd


Solução da Lett:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Soluções inteligentes de Trade Marketing Digital, que conectam marcas e varejistas para a
construção de pontos de vendas digitais perfeitos.

Rodrigo Leão Carvalho                          comercial@lett.digital
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http://lett.digital/
https://drive.google.com/open?id=1KWQyGEnOkNkp4PGdniGD4gEfBDLpEtob
https://drive.google.com/open?id=15Aa-Ym898ccEYanVY_JxfT5NtaaRriyI
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Solução da HandOver:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Plataforma de armários inteligentes para logística, que atuam como pontos de armazenamento,
trânsito e quarentena de produtos e objetos.

Alexandre Tavares                                  alexandre@oihandover.com

Demoday 1

https://oihandover.com/
https://drive.google.com/open?id=1_aGT-otK1a-AP_dv-m2GXhXTuo73eBgL
https://drive.google.com/open?id=1tcEWE3CIUGwRTSVneWcU8v91RHo9j2WS


Solução da Shippify:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Plataforma que centraliza soluções logísticas e soluciona o problema do gargalo logístico na
entrega de last mile em grandes centros urbanos.

Ray Perez Barrenechea                         ray@shippify.co
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https://www.shippify.co/
https://drive.google.com/open?id=1VDvEDaf8tSxcSMWELgf_Q3U8r8pw9wvh
https://drive.google.com/open?id=15TpbR9eCVPVN7uROjO9ShW3o28rueTSZ


Solução da TruggHub:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Transportadora digital especializada em cargas fracionadas. Os clientes podem contratar fretes
fracionados com mais economia, mais agilidade e mais rastreabilidade.

Cileia Weimer                                           vendas@trugghub.com

Demoday 1

https://www.trugghub.com/
https://drive.google.com/open?id=13PQN8RD-8csT947cbkhZRc6s-3CFWWIY
https://drive.google.com/open?id=1DM8iBizLb9gEWK3khy7WzOy_Xcl9GN__


 
            Desafio 
Gestão de Pessoas e

Trabalho Remoto
 
           
 



Solução da Qulture.Rocks:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

A Qulture.Rocks ajuda a destravar o potencial de colaboradores e empresas através de produtos
de Gestão de Desempenho, ajudando no desenvolvimento, nas tomadas de decisão e nas práticas
de liderança.

vendas@qulture.rocks

Demoday 2

https://qulture.rocks/
https://drive.google.com/file/u/1/d/157m48rEXiGnby0S6dayOYVoHII9QWQJo/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1FE8yU-jq3HBupVM633nZor3ie-fP3a9-/view?usp=sharing


Solução da QRPOINT:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

O QRPOINT é um sistema de controle e gestão inteligente da jornada de trabalho, em que todo
registro de ponto é geolocalizado, com reconhecimento facial, e permite que a empresa
acompanhar tudo tempo real.

Eduardo Fiuza Lobo                                eduardo@qrpoint.com.br
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https://qrpoint.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1ynqkd_AB8LQGGofNW48RCN-IlweFni5F
https://drive.google.com/file/d/1dggWn8Kv8HZsdnJ67Xr8ImeTj6_48OLf/view?usp=sharing


Solução da Duuca:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

A Duuca é uma plataforma de eficácia em processos e aceleração de curvas de aprendizagem por
meio do treinamento e desenvolvimento.

Mauricio Cleto de Mello Toti               mauricio@duuca.com
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https://duuca.com/
https://drive.google.com/open?id=1ZiIgDwdUNj3Bu9-ljvXw6U6ovRaufr8b
https://drive.google.com/file/d/1kOhIKrlQLQPsZ9jwLeroCyppFQpUQlcn/view?usp=sharing


Solução da Sólides Tecnologia:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

A Sólides é uma Plataforma Completa de Gestão de Talentos, com People Analytics e Perfil
Comportamental.

Comercial Sólides                                  marketing@solides.com.br
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http://www.solides.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1dUr4qlSAi4oiD24nqQx15UlvHDOMv9D1
https://drive.google.com/file/d/1-EyPWSE5ZZTpPSM5G8X6Xdnj2UGgcoL1/view?usp=sharing


Solução da Eunerd:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

A Eunerd é um marketplace de serviços de Ti, que conecta e gerencia o suporte remoto e on-site
de técnicos de informática e infraestrutura de TI para empresas.

Daniel Tutida                                           dan@eunerd.com.br

Demoday 2

https://eunerd.com.br/
https://drive.google.com/open?id=132eLZFJGO7hAi5gpTVce43Rh3CS_6NOF
https://drive.google.com/file/d/1PCPfW3_dOT3c3mViqGcfyO8eQqWMoyw6/view?usp=sharing


Solução da Nvoip:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

A Nvoip permite aos colaboradores que estão em home office utilizar a telefonia da empresa, e
aos gestores controlarem e gerirem suas equipes por meio de relatórios e gravação de ligações
em tempo real.

Guilherme Faria                                      comercial@nvoip.com.br

Demoday 2

https://www.nvoip.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1R77ZWLPWNiLAc3zUG-yNrM9VpAaEHabO
https://drive.google.com/file/d/12kmwf1Pt9ZuNdP7bKDQKr6LwRxqZC8Dl/view?usp=sharing


Solução da Kanvas Cards:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Kanvas Cards é uma ferramenta para inventar, avaliar, melhorar, controlar e produzir valor para as
organizações, através de canvas e kanbans.

Peter Berndt de Souza Mello                   peter.mello@kanvas.cards

Demoday 2

https://atomtech.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1AxzZYJPryw2HQPhPqhdFadNSVEk3pWth
https://drive.google.com/open?id=1TMnedtwQcF6z76IaWMJ-LUEIj0Q7Yz4Q


Solução da Apponta.me:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Fornece controle de jornada, substituindo os relógios de ponto tradicionais por um tablet ou
smartphone, que marcam através da foto e com geolocalização. O painel faz cálculo de horas
extras e atrasos.

Luciana Pasqualini                                 luciana@apponte.me

Demoday 2

http://www.apponte.me/
https://drive.google.com/open?id=1Lix8s9pj1UkPwhrwV15jufZGeX0wIdVq
https://drive.google.com/open?id=17lR1LMhQ3wah5Y9byy61gKb6GjI3u7As
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Solução da Btime:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

A Btime é uma solução que automatiza os fluxos, padroniza processos e aumenta a produtividade
de equipes internas ou externas.

Bruno D'Attilio                                        bruno@btime.io

Demoday 3

http://www.btime.io/
https://drive.google.com/open?id=1sMQ7Wc0cDBIC9RdbLhaHqQuSABYRFiaG
https://drive.google.com/file/d/1cIpxJpjQLinWV5WCGJvRVl6ysaP2UAKN/view?usp=sharing


Solução da Lexio:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

A Lexio é um sistema de criação e gestão de contratos, trazendo produtividade para empresas (RH,
departamentos jurídicos, etc) e garantindo organização e controle sobre contratos.

Fabrício Augusto Ramos dos Santos                 fabricio.ramos@lexio.legal

Demoday 3

https://www.lexio.legal/
https://drive.google.com/open?id=13O5PBOioEIDlSnV4u5eUaR41Al8yItzP
https://drive.google.com/file/d/11S6dvd4hF4uDD1-go0N80XF0-R5T1AKQ/view?usp=sharing


Solução da Openbox.ai:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Antecipação dos recebíveis das pequenas e médias empresas, 100% online, com taxas mais justas,
transparência e possibilidade de desconto para empresas com ações sustentáveis.

Maurício Rodrigues                               mauricio.r@openbox.ai

Demoday 3

http://www.openbox.ai/
https://drive.google.com/open?id=1iP6w-2Y818KAgHjfP2Iu0PxrQApkoXyh
https://drive.google.com/a/certi.org.br/file/d/1qbPNHdASvzMXiBF0O4CgCUPXTxZvKP-i/view?usp=sharing


Solução da Omie:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Plataforma de gestão na nuvem para pequenas e médias empresas que possui em um único lugar
Sistema de Gestão (ERP, CRM), Educação Empreendedora e Serviços Financeiros.

Comercial Omie                                      comercial@omie.com.br

Demoday 3

https://www.omie.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1IEUMk_zJ5LtGc0qvLw5_kQLGffeL8pxn
https://drive.google.com/file/d/1K8_1aklksZpjEfANrFzHBkqFdwA9M4sF/view?usp=sharing


Solução da a55:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Plataforma financeira juntando crédito, cobrança, contas bancárias e inteligência de negócios em
um único lugar.

Marcus Cabral                                         marcus@a55.tech

Demoday 3

https://a55.tech/pt/
https://drive.google.com/open?id=1nmZ3M9vS-Dksu2t-QJkKXQRoVhWB3XTL
https://drive.google.com/file/d/1JWWgRFcHwUCnaaIZn8O4OZCpQQ-92gUw/view?usp=sharing


Solução da TuTu Digital:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Crédito justo para empresas. Processo 100% online consegue impactar e levar crédito de maneira
justa para as Pequenas e Médias empresas.

Tutu Digital Tecnologia LTDA                 alan@tutudigital.com.br

Demoday 3

https://www.tutudigital.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1ImHrMlNNgKZa2-3f8Ed19SV2Ond8rsKf
https://drive.google.com/file/d/1XaI93rhMcdWPUnHgpIaTok-9N138IYlz/view?usp=sharing


Solução da Money Money Invest:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Conectamos empresas e investidores, viabilizamos empréstimos e investimentos.

Walter Bereska Jr.                                   walter.bereska@moneymoneyinvest.com.br

Demoday 3

https://moneymoneyinvest.com.br/
https://drive.google.com/open?id=11Eh2ByNLgnURE-HGrxnXCUiPRdeMZ_me
https://drive.google.com/file/d/1LqUocBYFypxJQRXE-d45Jswdxv5bIGAS/view?usp=sharing


Solução da H4money:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

H4money oferece soluções para gestão financeira de qualidade para pequenos e médios
empreendimentos. Gestão financeira rápida e eficiente.

H4money Consultoria e Treinamento Empresarial LTDA                     comercial@h4money.com.br

Demoday 3

https://h4money.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1Vq_Wbea4h6SHp6wPxUlpL4WFHFPaL6Js
https://drive.google.com/file/d/1XO3zz1KqV1z9GM8dKzIzpnW0Uwe0QTwF/view?usp=sharing
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Solução da Scaffold Education:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Plataforma de Gestão da Aprendizagem utilizada em treinamentos corporativos. Permite
encontrar oportunidades para desenvolvimento em todos os colaboradores.

Rafael Oliveira                                        rafael.oliveira@scaffoldeducation.com.br
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https://www.scaffoldeducation.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1sQKQv_LcILP67CxLOVBzSjaX28CApCVQ
https://drive.google.com/file/d/1tdK6KyUuUwRvY3zMVre9l9Daq5XcQCdX/view?usp=sharing


Solução da Tamboro:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Usamos inteligencia artificial e metodologia colaborativa para avaliar, treinar e desenvolver o
potencial máximo do colaborador com engajamento, rapidez e simplicidade.

Maíra Pimentel                                       maira_pimentel@tamboro.com.br

Demoday 4

http://www.tamboro.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1k1xuIXsPgqz6BqjOqYEiG2QompWK-0nL
https://drive.google.com/file/d/1889mU-z2yzT3cp00kpU3a1nivYETetPr/view?usp=sharing


Solução da Gama Academy:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Escola que forma empreendedores e colaboradores em habilidades do século 21, ajudando desde
de a alfabetização à transformação digital de pessoas e negócios na área de tecnologia.

Gama Academy                                       mariana@gama.academy

Demoday 4

http://gama.academy/
https://drive.google.com/open?id=1A7JK-dVPQJX3l_IYI-1isVwS5iMSCqKn
https://drive.google.com/file/d/1VwYM59ENXZBsnSJB2A-BrXPPTDOZr73M/view?usp=sharing


Solução da ConsultaMe:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

O ConsultaMe é um app que integra o ciclo completo de uma consulta via telemedicina:
agendamento,pagamento,confirmação,consulta e envio de receitas e exames assinados
digitalmente.

Caroline Tatim Saad                              caroline.saad@hotmail.com

Demoday 4

http://www.consultame.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1q8465QhTZ_76xNceBZtJbtrRpLC-q4Ri
https://drive.google.com/file/d/1NMkOijp9IlGW7RmAqr1N20JbuOUwlpev/view?usp=sharing


Solução da Movva:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Através dos Nudgebots, promovemos mudança de comportamento positivo, ajudando as
empresas a: reduzir e prevenir inadimplência ou melhorar engajamento com clientes.

Daniel Aloia Villa da Costa                   dcosta@movva.tech

Demoday 4

http://movva.tech/
https://drive.google.com/open?id=14Wgq9pmf_ei5S0xq_s2bLc6v0aaC8wjg
https://drive.google.com/file/d/1e7OiF30oMcOA6ZYtblAqM3Rpanm2tIkr/view?usp=sharing

