
  



  

 

 



  

 

 

3

 

3 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

10

 
  

10 



  

 

 

11

 
  



  

 

 

12

AGRARE GESTOR 
RURAL 

Com a missão de empoderar o produtor no campo, a 
Agrare Gestor Rural é uma plataforma de gestão de 
propriedades rurais com o diferencial de possuir uma gestão 
SIMPLES e FUNCIONAL. 

 

AGRONEGÓCIOS 

 

RS 

 
   

 

ALEX MALMANN BECKER 

 

ALEX@PORTHAL.COM.BR 

 

HTTPS://WWW.AGRARE.COM.BR 

   

   

 
ECOTRACE 
SOLUTIONS 

Empresa FOCADA NO AGRO, constituída por 
empreendedores com mais de 14 anos de experiência no 
agronegócio, oferecendo uma solução de rastreabilidade 
única, trazendo confiança, segurança e transparência em 
toda cadeia de valor, atuando desde a origem até o 
consumidor final. Oferecemos uma rastreabilidade física, 
além da documental (o que nossos concorrentes 
normalmente oferecem). Atuamos da produção até o 
consumidor final, passando pelo varejo. 

 

AGRONEGÓCIOS 

 

SP 

 
   

 

MARIA PAULA DE CASTRO 

SANTOS 

 

M.PAULA@ECOTRACE.INFO 

 

HTTPS://ECOTRACE.INFO/ 
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AGROMUNDI 
DESENVOLVIME
NTO E LOCAÇÃO 
DE SOFTWARES 
LTDA 

A AGROMUNDI é uma plataforma de soluções para o 
agronegócio ancorada em ferramentas de gestão 
(software). No Brasil, 82% das propriedades rurais têm até 
50 ha e 90 % até 100 ha, correspondendo a cerca de 5 
milhões de produtores (no mundo, são 500 milhões de 
produtores). Nesta faixa estão os produtores de alimentos 
(horticultura, fruticultura, grãos e raízes). Estes produtores 
não têm acesso a conhecimento em gestão nem ferramentas 
de gestão, um privilégio de grandes empresas. As empresas 
de TI utilizam ERPs adaptados para atender um público 
restrito, quase sempre de grandes empresas (Pessoas 
Jurídicas). A EMBRAPA indica que a inadequação dos ERPs 
se deve à complexidade e diversidade no mundo agro. O 
AGROMUNDI resolve este problema com ferramentas com 
face pedagógica que "falam" a linguagem do produtor, 
fazendo parte do dia a dia, levando aprendizagem em 
gestão e conhecimento técnico “direcionado”, etc. 

 

AGRONEGÓCIOS 

 

SP 

 
   

 

MARCOS DUTRA DA 

FONSECA RONDON 

 

FLAVIO@CGA.NET.BR 

 

HTTP://WWW.AGROMUNDI.NET.BR 

   

   

 
INOVA BEE A região Nordeste do Brasil apresenta épocas de estiagem 

severas. Tal condição, faz com que os apicultores percam 
muitos dos seus enxames, uma vez que as abelhas tendem a 
buscar locais onde a colônia possa viver bem. Foi pensando 
em solucionar esse problema, que a Inova Bee elaborou um 
equipamento de monitoramento de colmeia que possuirá a 
capacidade de coletar dados de temperatura, umidade e 
CO2, fatores associados à evasão de enxames e à redução 
da produtividade. Com as informações coletadas serão 
elaboradas em conjunto com o apicultor estratégias e plano 
de ação visando reduzir tais impactos negativos, garantindo 
assim, o bem-estar das abelhas e a produtividade do 
mesmo. 

 

AGRONEGÓCIOS 

 

PI 

 
  

 
 

SCHIRLAYNE DE SOUSA 

LIMA DA SILVA 

 

SCHIRLAYNE@GMAIL.COM 

 

 

 

 
  

 

https://www.linkedin.com/in/inova-bee-agro/ 
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AUSTER Entregamos soluções de gestão do nitrogênio na agricultura 
combinando tecnologias de sensoriamento remoto da 
vegetação com as informações disponíveis da lavoura. 
Através do nosso serviço, geramos prescrições de 
fertilizantes nitrogenados em taxa variável realmente 
inteligentes, fornecendo soluções que se integram facilmente 
à rotina da fazenda, aumentam a produção agrícola por 
área e reduzem o desperdício dos insumos nitrogenados, 
aumentando muito a eficiência e a sustentabilidade do 
cultivo de nossos clientes. 

 

AGRONEGÓCIOS 

 

RS 

 
   

 

SAULO PENNA NETO 

 

SAULOPENNA@AUSTERTEC.C

OM 

 

HTTP://AUSTERTECNOLOGIA.COM 

   

   

 
INTEGRAPIS Aumento da produtividade no agronegócio com 

sustentabilidade. Uso da tecnologia e da inovação a favor 
da produção de alimentos. Integrações Sustentáveis com 
Abelhas no agronegócio e na agricultura familiar. 
Potencialização da polinização, aumento da população de 
abelhas e inovação nas técnicas de manejo, nutrição, 
seleção e melhoramento genético de abelhas. 

 

AGRONEGÓCIOS 

 

PR 

 
  

 
 

JEAN SAMEL ROCHA 

 

JEANSAMELROCHA@GMAIL.COM 
 

   

 
  

 

https://www.linkedin.com/company/integrapis 
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AUTOPONIA Os hidroponistas brasileiros se sentem reféns da sua própria 
hidroponia e reclamam da falta de autonomia, dos riscos 
aos quais o sistema hidropônico está sujeito, e da alta carga 
de trabalho operacional. A Autoponia realiza o 
monitoramento dos principais parâmetros do cultivo 
hidropônico e o controle automático da nutrição com 
conectividade e precisão, de acordo com os parâmetros 
desejados pelo produtor. A solução da Autoponia é 
composta por dispositivos IoT modulares com sensores e 
sistema de controle que digitalizam as informações e alguns 
processos por meio do aplicativo que funciona como um 
controle remoto. Trazemos para o produtor o conceito de 
Hidroponia 4. A Autoponia oferece ganhos: em 
produtividade ao manter as condições de cultivo na faixa 
ótima; em segurança pelo envio de alertas quando a 
produção estiver em risco; e em qualidade de vida para o 
hidroponista, que passa a ter mais autonomia e 
tranquilidade. Nossos produtos trazem ganhos e economias 
que podem chegar a mais de R$ 10.000,00 por mês para 
um produtor médio. Nossa missão é desenvolver e 
disseminar tecnologia de ponta para ajudar os 
hidroponistas brasileiros a produzirem saúde na forma de 
alimentos. 

 

AGRONEGÓCIOS 

 

MG 

 
   

 

TOMÁS ANDRADE DA 

CUNHA DIAS 

 

TOMAS@AUTOPONIA.COM.BR 

 

HTTPS://WWW.AUTOPONIA.COM.BR/ 

   

   

 
PICSEL Olá, somos a PICSEL, uma insurtech com foco no 

agronegócio. Por meio da nossa plataforma o produtor rural 
pode cotar, contratar, monitorar e regular sinistros. Já 
nascemos digital, e por isso, levamos ao cliente  uma nova 
experiência baseada na personalização de produtos, 
facilidade de acesso, agilidade, segurança, com um preço 
adequado ao seu bolso e ao seu risco. Temos interesse em 
aportes na modalidade pré-seed, pois ainda não temos 
clientes em nossa carteira. Nossa plataforma comercial 
estará em operação comercial em Agosto de 2021, 
juntamente com a captação dos primeiros clientes. Se nosso 
estágio couber em sua tese de investimento, gostaríamos de 
conversar. 

 

AGRONEGÓCIOS 

 

SP 

 
   

 

DANIEL LIMA MIQUELLUTI 

 

DANIEL.MIQUELLUTI@AGRIRI

SKTECH.COM 

 

HTTPS://PICSEL.COM.BR/ 
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BIA 
TECHNOLOGY 

Raquete digital para análise da qualidade do leite bovino 

 

AGRONEGÓCIOS 

 

SC 

 
   

 

ROBERTO CARLOS 

VALICHESKI 

 

VALICHESKI@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.BIA.IND.BR 

   

   

 
QUARTZ 
TECHNOLOGY 

Evoluímos tecnologicamente os processos pós colheita de 
grãos. Proporcionamos a digitalização para os processos de 
armazenagem, controle e monitoramento da qualidade dos 
grãos armazenados. Trazendo toda a rastreabilidade do 
produto para alimentos mais seguros.  

AGRONEGÓCIOS 

 

SC 

 
   

 

THALLES FELIPIN 

RIGOBELLO 

 

THALLES@QUARTZ4TECH.COM 

 

HTTP://WWW.QUARTZ4TECH.COM 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

17

 
 
  

17 



  

 

 



19 
 

 

BE SUN 
COMÉRCIO E 
INTERMEDIAÇÃO 
DE NEGÓCIOS 
LTDA 

Startup gerida por mulheres. Coletamos resíduos e sobras 
da construção civil que estejam em bom estado e possam 
ser vendidos a baixo custo para o publico B2C e B2B. 

 

INFRAESTRUTURA E 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

SP 

 
   

 

VANESSA REIS DE MANI 

 

VANESSA@VANESSADEMANI.

COM.BR 

 

HTTP://WWW.BESUN.ECO.BR 

   

   

 
PAINEL DE 
PREÇOS DA 
CONSTRUÇÃO 

Fazer orçamentos de obras demora muito tempo, dá muito 
trabalho e nem sempre o resultado é economia. 
O 'Buscapé' da construção civil conecta compradores e 
fornecedores de materiais de construção, engenharia e 
arquitetura. Visamos entregar em segundos, de forma 
automatizada, os preços de vários fornecedores. 

 

INFRAESTRUTURA E 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

RS 

 
   

 

IGOR MUNDSTOCK DAUDT 

 

IGOR@DAUDT.ENG.BR 

 

HTTP://WWW.PRECOSDACONSTRUCAO.COM.BR 
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BNYOU Marketplace de serviços de beleza e bem-estar que 
promove as melhores experiências on demand aos clientes, 
através da liberdade e reconhecimento que oferecemos aos 
profissionais parceiros. Fornecemos as ferramentas 
necessárias para melhorar o formato de trabalho dos 
profissionais de beleza e transformar essas vidas. 

 

SERVIÇOS 

 

PR 

 
   

 

GABRIELLA GARIBALDI 

GARCIA 

 

GABIGARCIA@BNYOU.ART 

 

HTTP://WWW.BNYOU.ART 

   

   

 
PITOM84 Somos uma plataforma de gestão e vendas de motos 

seminovas. Hoje esse mercado é bem informal e com baixa 
efetividade. Nossa solução é de fácil uso e que contempla 
todo o fluxo desde a avaliação até a captação, recebimento 
e repasse das motocicletas. Nossos principais concorrentes 
são os lojistas que utilizam serviços de mensagem e o auto 
avaliar (que é voltado quase que exclusivamente para 
carros) Temos acesso a rede de concessionárias Honda 
(80% de share de mercado) e amplo conhecimento no 
segmento e um CTO de confiança. 

 

AUTOMOTIVO 

 

RN 

 
   

 

RODOLFO JOSE DE 

MEDEIROS DANTAS 

 

RODOLFO@PITOM.COM.BR 

 

HTTP://PITOM.COM.BR 
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BUYCO. A BuyCo. é uma plataforma que usa tecnologia para avaliar 
e intermediar a compra e venda de empresas com 
acessibilidade, agilidade e segurança. No Brasil não existe 
um processo de avaliação adequado e acessível para as 
Pequenas Empresas. Essas são deixadas de lado e ficam 
totalmente à mercê da informalidade quando decidem 
vender seus negócios. Atuamos em uma demanda real não 
resolvida e, por isso, nosso posicionamento estratégico se dá 
em oferecer um serviço diferenciado e completo para o 
nicho das pequenas empresas. Conseguimos atrelar 
tecnologia no valuation com método próprio de avaliação, 
além da captação de vendedores e compradores para 
organizar esse mercado M&A de pequenas empresas. 

 

SERVIÇOS 

 

MG 

 
   

 

PRISCILLA MIRANDA 

MOREIRA CHAVES 

 

PRI@BUYCO.COM.BR 

 

HTTPS://BUYCO.COM.BR/ 

   

   

 
ROBOX A transformação digital imprimiu profundas mudanças 

sociais e diversos modelos de negócio foram obrigados a se 
reinventar. O amplo acesso à tecnologia e as condições 
impostas pela pandemia aceleraram o processo. Nesse 
contexto, todo comportamento social foi impactado, 
incluindo a maneira de consumir. Por todo mundo há uma 
adesão ao modelo de assinatura na oferta de produtos e 
serviços. Os varejistas, produtores de conteúdo e 
prestadores de serviços não encontram uma solução 
adaptável, economicamente sustentável e simples para 
ofertar seus produtos e serviços através do modelo de 
assinaturas. É aí que entre a Robox. Nós entregamos uma 
plataforma e-commerce que foi concebida para atender as 
especificidades dos negócios que operam no modelo de 
assinaturas. 

 

COMÉRCIO 

 

RN 

 
   

 

ALDO CÉSAR GONÇALVES 

COSTA 

 

ALDOCESAR@ROBOX.COM.BR 

 

HTTP://WWW.ROBOX.COM.BR 
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CRIO A crio tem como objetivo atuar na capacitação dos 
colaboradores das empresas que atuam principalmente na 
indústria da construção civil, através de cursos modelados 
em cápsulas de conhecimento, onde o colaborador recebe 
apenas o necessário para o aprendizado. São cursos online, 
rápidos e práticos, podendo ter seu conteúdo colocado em 
prática no dia seguinte. A ideia é que seja um modelo de 
capacitação com tecnologia associada, visando 
mapeamento da jornada de aprendizagem do profissional, 
bem como gerar dados para a indústria, construtoras e 
fabricantes. 

 

INFRAESTRUTURA E 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

RN 

 
   

 

ANDRÉ FERREIRA DE 

AZEVEDO 

 

AZEVEDOANDRE91@GMAIL.C

OM 

 

HTTPS://PEDIREITO.GLIDEAPP.IO/ 

   

   

 
ROTA DAS 
OFICINAS 

Ajudamos oficinas a crescerem de forma sólida através de 
uma gestão eficiente e um serviço de pós-venda 
especializado. Por outro lado, trazemos maior segurança e 
transparência aos donos de veículos atendidos pelas nossas 
oficinas parceiras.  

AUTOMOTIVO 
 

SP 
 

   
 

VINÍCIUS ZANI DE FAVERI 

 

ZANI@HOTMAIL.COM.BR 

 

HTTPS://ROTADASOFICINAS.COM.BR/ 

   

 
IMAGE INC. 

 
O Image Inc. está chegando para democratizar o acesso à 
imagens profissionais e inovadoras do Brasil. Criamos um 
processo único de contratação, alinhamento de demandas e 
execução de serviços de fotografia especializada, vídeos e 
imagens de drones, em uma plataforma 100% digital, com 
preços fixos, competitivos e parcelados, para diversos 
segmentos como lojas, e-commerces, restaurantes, bares, pet 
shops, eventos corporativos, imobiliárias, construtoras, 
retratos empresariais, Linkedin, ensaios, entre outros. Nossos 
parceiros são treinados para realizar nossos padrões, que 
foram criados entendendo as necessidades dos clientes e as 
falhas comuns em cada tipo de entrega. Todo esse processo 
inovador foi elaborado por profissionais com anos de 
experiência em imagens e treinamentos, resultando em um 
método de seleção e treinamento on-line altamente 
escalável, de extrema qualidade e gratuito. 

 

SERVIÇOS 

 

SP 

 
   

 

RAQUEL MOLINA ASSIS 

 

RAQUEL.MOLINA@IMAGEINC.COM.BR 

 

HTTP://WWW.IMAGEINC.COM.BR 
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INOVAJUD 
PLATAFORMA 
DIGITAL EIRELI 

Conectamos usuários e advogados parceiros, através da primeira 
plataforma de advocacia 100% digital e gratuita do Brasil. Temos 
como propósito facilitar a vida das pessoas, oferecendo advogados 
para todos, no momento que o problema surge, ainda que não 
tenham condições de arcar com os honorários do advogado, 
acompanhando os seus processos em tempo real. Para advogados, 
possibilitamos o exercício da profissão, ainda que não tenham 
condições de arcar com os altos custos de um escritório e não 
tenham acesso a clientes e demandas, podendo advogar em todo o 
Brasil e escolher as causas que quer atuar, através de um escritório 
100% digital. InovaJud, seu advogado a um clique! InovaJud, seu 
escritório na palma da mão! 

 

JURÍDICO 

 

BA 

 
   

 

MICHELLE VIEIRA SOBRAL 

 

MICHELLEVIEIRAADV@HOTM

AIL.COM 

 

HTTP://WWW.INOVAJUD.ADV.BR 

   

   

 
YOUR SCIENCE 
SCIENTIFIC 
ILLUSTRATION 

A Your Science é uma startup liderada por mulheres 
maranhenses que amam e fazem ciência. Nasceu para 
impulsionar a comunicação científica tendo como pilares o 
tripé Ciência, Arte e Design. Conectamos professores, 
pesquisadores e empresas a ilustradores e designers para a 
produção de projetos ilustrados e didáticos com fins de 
popularizar o conhecimento. 

 

EDUCAÇÃO 

 

MA 

 
   

 

THAIANE COELHO DOS 

SANTOS 

 

THAIANE.COELHO@HOTMAIL.

COM 

 

HTTPS://WWW.YOURSCIENCE.COM.BR/ 
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DOCMEDIA.CO Somos uma empresa criada por profissionais de saúde para 
profissionais de saúde. Queremos ser a Netflix da saúde, 
ajudando milhões de pessoas a se manterem atualizadas 
sobre tudo o que acontece nas áreas de Medicina, 
Odontologia, Farmácia e muito mais. Na nossa plataforma, 
além de conteúdos próprios, os usuários podem interagir 
com conteúdos de parceiros em diversos formatos, e as 
empresas de saúde podem publicar conteúdos em um 
ambiente seguro e validado pelo Conselho Federal de 
Medicina. Em breve queremos levar à Docmedia para 
outros países, provendo conteúdos em espanhol. Quer saber 
mais? www.docmedia.co 

 

SAÚDE 

 

RJ 

 
   

 

RAFAEL TROVÃO NOBRE 

 

RAFAEL.TROVAO@PHARMEDI

A.COM.BR 

 

HTTPS://WWW.DOCMEDIA.CO/ 

   

   

 
RENOVATIOMED A RenovatioMed ajuda pacientes e seus familiares a 

realizarem o tratamento medicamentoso com maior 
segurança e autonomia através de um dispositivo eletrônico, 
com tecnologia IoT, que faz o monitoramento em tempo 
real do acesso aos medicamentos. Assim, proporcionamos o 
aumento da adesão ao tratamento e uma melhor qualidade 
de vida aos pacientes, o que resulta em diminuição da 
sobrecarga do sistema de saúde. 

 

SAÚDE 

 

SP 

 
   

 

FERNANDO CESAR BIZERRA 

 

FERNANDOBIZERRA@GMAIL.

COM 

 

HTTPS://WWW.RENOVATIOMED.COM.BR/ 

   

 
ISOBIO 

 
A Isobio é uma empresa de base tecnológica que tem como 
propósito desenvolver métodos de análise e de isolamento 
de substâncias de origem natural com alto grau de pureza 
para atender às necessidades dos setores de pesquisa e 
desenvolvimento da indústria, com custo acessível, rapidez e 
inovação. Oferecemos uma variedade de serviços para os 
mercados cosméticos, dietético, suplementar, farmacêutico, 
agroquímico e de controle de qualidade, incluindo e não se 
limitando ao desenvolvimento de processos, isolamento de 
impurezas e purificações em grande escala para ensaios 
biológicos. 

 

SAÚDE 

 

RS 

 
   

 

SARA ELIS BIANCHI 

 

SARA@ISOBIO.COM.BR 

 

HTTP://WWW.ISOBIO.COM.BR 
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ESINAPSE A nossa proposta de valor é levar telereabilitação para as 
deficiências cognitivas provocadas pela TDAH. O nosso 
produto leva: 1)  Reabilitação das funções cognitivas com 
uso de games e de som terapêutico; 2) Um serviço digital 
acessível a qualquer dispositivo; 3) Promovendo a inclusão 
terapêutica, de forma humanizada e divertida. 

 

SAÚDE 

 

DF 

 
   

 

LAYLLA PEREIRA DE 

TOLEDO 

 

LAYLLATOLEDO@GMAIL.COM 

 

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/E.SINAPSE/ 

   

 
TREINOW A Treinow tem por objetivo melhorar a experiência do 

praticante de musculação, aumentar a percepção dos 
resultados obtidos, acompanhar o progresso e personalizar 
o atendimento do aluno/cliente por meio de tecnologia IoT, 
renovando a estrutura da academia sem a necessidade de 
substituição de equipamentos, gerando aumento da 
fidelização por meio da gestão do aluno/cliente. 

 

SAÚDE 

 

PR 

 
   

 

ANDERSON VRZECIONEK 

 

AVK.ANDERSON@GMAIL.COM 

 

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/TREINOW_APP/ 
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HOSPITAL DA 
ALMA 

O Hospital da Alma é um núcleo terapêutico que promove a 
educação emocional, desenvolvimento pessoal e saúde 
emocional a preço único para todas as terapias, esse núcleo 
oferece um markteplace de intermediação, uma plataforma 
de cursos profissionalizantes, grupos de estudos, 
comunidade de integração, alguns atendimentos gratuitos 
com os voluntários do HA, eventos online e off-line e em 
breve os espaços físicos como mini franquias. Somos uma 
empresa que visa assessorar e contribuir com o ecossistema 
da saúde emocional com a democratização à preço popular 
para todas as terapias. 

 

SAÚDE 

 

SP 

 
   

 

ERICA OLIVEIRA MORAES 

 

HOSPITALDAALMAOFICIAL@

GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.HOSPITALDAALMA.COM.BR 

   

   

 
UPCUIDADOS Plataforma que facilita a conexão com o serviço de 

cuidador de idosos qualificado. 

 

SAÚDE 

 

SP 

 
   

 

CELSO KENJI ISHI 

 

CONTATO@UPCUIDADOS.CO

M.BR 

 

HTTPS://UPCUIDADOS.COM.BR/ 
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MALHEI 
ACADEMIA 
ONLINE 

A Malhei Academia Online é uma plataforma que oferece 
AULAS AO VIVO VIA VIDEOCONFERÊNCIA de diversos 
tipos de atividade física. Mediante login e senha 
(assinatura), nossos alunos entram em uma das salas 
virtuais da nossa plataforma e escolhem a aula da 
modalidade que querem realizar (atualmente temos sete 
modalidades incluídas no nosso plano). Com isso, nosso time 
de professores consegue orientar, corrigir, interagir e 
estimular os alunos em tempo real, transmitindo a energia e 
o profissionalismo de uma aula presencial. Com uma 
academia dentro da própria casa, entregamos conveniência, 
segurança, economia de tempo e preço acessível para 
milhões de brasileiros que possuem internet, sabem que 
precisam fazer algum tipo de atividade física mas não 
realizam por alegarem falta de tempo, disposição, dinheiro 
ou que realmente não gostam do ambiente de uma 
academia convencional. 

 

SAÚDE 

 

DF 

 
   

 

LUIZ EDUARDO GUERREIRO 

VIOLA DA SILVEIRA 

 

LULARJ09@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.MALHEI.COM.BR 

   

   

 
VIGILANTES DO 
SONO 

O Vigilantes do Sono é um programa digital que ajuda as 
pessoas a dormirem melhor através da mudança de hábitos. 
Profissionais de saúde podem oferecer o programa para 
seus pacientes com queixas de problemas com o sono. 

 

SAÚDE 

 

SP 

 
   

 

LUCAS BARAÇAS 

FIGUEIREDO 

 

LUCAS@VIGILANTESDOSONO

.COM 

 

HTTP://WWW.VIGILANTESDOSONO.COM 

   

   



  

 

 

30

OCCLA | 
OCCLUSION 
ADVANCED 

Focados no bem-estar e na qualidade do movimento 
esportivo, observamos que cada dia mais o esporte tem 
exigido mais desempenho e muito disso atrelado ao 
desgaste exagerado do componente físico do atleta. 
Vislumbrando uma forma de promover que os protagonistas 
do segmento esportivo, o ser humano atleta, consiga acessar 
níveis mais altos de performance de forma saudável e 
sustentável foi que desenvolvemos o dispositivo intrabucal 
Occla. Por meio da metodologia 3H®  que contempla a 
análise biométrica digital, conseguimos tratar captores 
posturais do atleta e princípios neuro-musculares 
responsáveis pelo equilíbrio, a fim de identificar pontos de 
melhoria e estabelecer um equipamento esportivo 
personalizado e confortável que lhe permitirá ganhos 
diretos de reposicionamento postural e aprimoramento de 
respiração, além de ganhos indiretos como postergação de 
fadiga muscular, redução do risco de lesões e ampliação de 
disponibilidade de atuação. Unimos resultado e bem-estar. 
Aliamos ciência e tecnologia. Permitimos mais rendimento e 
redução do risco de lesão. Viabilizamos aumento da sua 
perfomance! 

 

SERVIÇOS 

 

SP 

 
   

 

RODRIGO BAPTISTA PARDO 

 

RODRIGOBPARDO@HOTMAIL.

COM 

 

HTTP://WWW.OCCLA.COM.BR 

   

   

 
ZELLE Uma plataforma para troca de informações e comunicação 

entre pais, mães e familiares que compartilham o cuidado 
dos filhos. Somos um aplicativo que facilita na rotina da 
família, com ferramentas como agenda compartilhada, 
informações gerais, de saúde e educação, além de troca de 
mensagens, blog colaborativo, acompanhamento da rotina, 
espaço para guardar memórias, entre outros. Acreditamos 
assim facilitar a vida dos pais e ajudar a tornar as crianças 
protagonistas de suas relações familiares, prevenir a 
alienação parental em casos de guarda dos filhos e 
conectar todos que participam da rotina de criação dos 
filhos. Nosso maior diferencial é proporcionar uma 
experiência intuitiva e com funcionalidades completas para 
o cuidado dos filhos em um único lugar. No Brasil existem 2 
plataformas com propostas parecidas porém com outras 
funcionalidades e sem atualizações. 

 

SAÚDE 

 

RS 

 
   

 

ALINE SEJER POULSEN 

 

ALINE.POULSEN@ZELLE.COM.

BR 

 

HTTP://WWW.ZELLE.COM.BR 
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ESCRITOR PARA 
O FTURO - EPF 

Projeto de incentivo à escrita e à leitura que transforma 
crianças em escritores de verdade. Durante a execução as 
crianças são estimuladas a ler, a escrever e a desenhar. A 
imaginação corre solta, universos são criados e o gosto pela 
literatura é aguçado. Ao final do projeto, cada aluno 
participante recebe o livro que ele mesmo escreveu e 
ilustrou. 

 

EDUCAÇÃO 

 

MG 

 
   

 

ANDRÉ BELISÁRIO VIANA 

BARBOSA 

 

ANDRE.BELISARIO@ESCRITOR

PARAOFUTURO.COM 

 

HTTP://WWW.ESCRITORPARAOFUTURO.COM 

   

 
QUIZ 
ORTOPEDIA 

Facilita o ensino em ortopedia para médicos residentes, 
através de resoluções de questões personalizadas, 
comentadas e atualizadas. 

 

EDUCAÇÃO 

 

CE 

 
   

 

JONATAS BRITO DE 

ALENCAR NETO 

 

CONTATO@QUIZORTOPEDIA.

COM.BR 

 

HTTPS://WWW.QUIZORTOPEDIA.COM.BR/ 

   

 
FORME - 
EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 

 
Startup que implementa educação financeira na grade 
curricular nas escolas de ensino infantil. A educação 
financeira se tornou obrigatório nas escolas e as mesmas 
tem encontrado dificuldade de achar material didático 
qualificado no mercado para implementar o ensino, além de 
encontrar uma barreira de entrada com os professores que 
aproximadamente 68% deles não entendem sobre os 
conceitos de educação financeira, e assim possuem 
dificuldade de lecionar. Nós da FORME oferecemos todo o 
material didático para a escola lecionar o ensino de 
educação financeira, além disso capacitamos e 
acompanhamos todos os professores para garantir a 
qualidade do ensino durante o ano letivo. 

 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

SP 

 
   

 

BRUNO RIBEIRO LEWIS 

 

BRUNOLEWIS@FORMEEDUCA

.COM.BR 

 

HTTP://WWW.FORMEEDUCA.COM.BR 
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LUMI - 
EDUCAÇÃO 
PERSONALIZADA 

Somos uma plataforma de ensino online que 
automaticamente personaliza a trilha de aprendizagem de 
cada aluno baseado na análise de suas respostas e 
desempenho nos conteúdos, promovendo um ensino mais 
pessoal, oferecendo uma opção diferenciada de experiência 
de usuário (B2C) e servindo como ferramenta ímpar na 
oferta de atividades complementares para escolas 
(especialmente no "Novo Ensino Médio", em 2022), que 
terão a certeza de estarem cobrindo a heterogeneidade de 
interesses de cada aluno sem custos extras de estrutura ou 
pessoal. (B2B). 

 

EDUCAÇÃO 

 

RJ 

 
   

 

BRUNO GAFANHOTO 

 

BRUNOGAFANHOTO@LUMIE

DUCACAO.COM 

 

HTTPS://WWW.LUMIEDUCACAO.COM 

   

   

 
TECHTALE Ajudamos terapeutas especializadas em reabilitação 

neurológica pediátrica a tornar seus atendimentos mais 
práticos e personalizados, através de ferramentas digitais 
customizáveis que podem ser ajustados de acordo com as 
necessidades dos pacientes.  

EDUCAÇÃO 

 

RJ 

 
   

 

MARIA DA GLORIA DE 

SOUSA BRANDÃO DE 

CASTRO SILVA 

 

GLORIABRANDAO@GMAIL.CO

M 

 

HTTPS://WWW.MYTECHTALE.COM 
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MATRAQUINHA Matraquinha é um app de comunicação alternativa para 
ajudar crianças e adolescentes com autismo a transmitirem 
seus desejos, emoções e necessidades. 

 

EDUCAÇÃO 

 

SP 

 
   

 

WAGNER YAMUTO 

 

MATRAQUINHA@MATRAQUIN

HA.COM.BR 

 

HTTPS://WWW.MATRAQUINHA.COM.BR/ 

   

   

 
TECNOLOKID A Tecnolokid ensina programas STEAM por meio de uma 

plataforma educacional com uma ampla variedade de aulas 
autoinstrucionais, onde os alunos aprendem por meio de 
desenhos animados, jogos educativos, e-books interativos e 
exercícios gamificados. Ensinamos engenharia, design, 
programação, materiais, animação e sustentabilidade. 
Fazemos isso por meio de parcerias com escolas e empresas. 
Nossa parceria com escolas ocorre por meio de uma 
disciplina curricular de Tecnologia e Inovação. Nossa 
parceria com empresas, por sua vez, ocorre como um 
benefício exclusivo que apoia pais e responsáveis por meio 
de um programa online de aprendizagem complementar 
para seus filhos. 

 

EDUCAÇÃO 

 

ES 

 
   

 

CYNTHIA DE BARROS LIMA 

SCARPATI 

 

CYNTHIA@TECNOLOKID.COM.

BR 

 

HTTP://WWW.TECNOLOKID.COM.BR 
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PICODE 
EDUCATION 

Com o objetivo de conectar o conteúdo curricular com o que 
há de mais novo no mundo da tecnologia, a PiCode traz 
soluções tecnológicas para as escolas, que vão desde kits 
didáticos para inserção da robótica no currículo, até 
plataformas gamificadas de aprendizagem com foco no 
pensamento computacional! 

 

EDUCAÇÃO 

 

SP 

 
   

 

LUCAS PIOVANI CARNEIRO 

 

LUCASPIOVANI@HOTMAIL.CO

M 

 

HTTP://PICODE.COM.BR 

   

   

 
VINCULO.APP O vinculo.app é uma EdTech de impacto social que 

desenvolve as habilidades e comportamentos de quem 
pensa e aprende diferente . Olhamos a pessoa antes da 
deficiência e colocamos como protagonista do seu 
desenvolvimento. De um lado provemos recursos 
educacionais, bem como protocolos acadêmicos e científicos 
e de outro integramos todos os profissionais 
multidisciplinares envolvidos, que incluí: Professores, 
Psicólogas e Fonoaudióloga! E com o uso de inteligência 
artificial construímos uma plano educacional centrado no 
indivíduo. 

 

EDUCAÇÃO 

 

SP 

 
   

 

RAFAEL SOARES ANSELMO 

 

RAFAEL.ANSELMO@VINCULO.

SOCIAL 

 

HTTPS://VINCULO.APP 
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PROBATUS O Brasil é somente o 11° no ranking de países que mais 
publicam artigos científicos no mundo e pesquisadores 
brasileiros têm somente a bolsa de estudos como renda (se 
tiver a bolsa). A Probatus resolve esses dois problemas de 
uma só vez. Nós criamos um ecossistema onde vendemos 
inteligência! Pesquisadores são recrutamos e treinados para 
realizar tradução, revisão, edição científica (escrita técnica) 
e estatística de artigos científicos da sua própria área. 
Conseguimos também inserir inteligência nesse processo, 
aumentando a qualidade da pesquisa científica antes do 
envio para a revista científica internacional. Em um ano: + 
100 clientes (8 novos por mês); + 140 artigos científicos (1a 
venda internacional em junho); NPS 9.4/10; ticket médio R$ 
458,00; CAC R$ 122,73; LTV R$ R$ 1600. Estamos em 
desenvolvimento da nossa plataforma e a meta de longo 
prazo é a incluir IA para ajudar no serviço dos 
pesquisadores. Nossa missão é impulsionar a ciência 
brasileira, fazendo a nossa pesquisa ser vista no exterior e 
aumentando a quantidade de investimentos no Brasil. 

 

EDUCAÇÃO 

 

RN 

 
   

 

ANTONIO JOSÉ SARMENTO 

DA NÓBREGA 

 

PROBATUSTRADUCOES@GMAI

L.COM 

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/PROBATUS.SA 

   

   

 
WAYS A Ways Education é uma plataforma de Educação de 

conteúdos "fora da caixa" focados em crianças e 
adolescentes. Incentivamos o desenvolvimento das 
competências do futuro por meio de cursos e atividades que 
complementam o currículo tradicional. Nosso propósito é o 
de transformar a Educação despertando o prazer em 
aprender em crianças e adolescentes. Atuamos como um 
marketplace e nosso mercado é de 46,5 MM de estudantes 
da Educação Básica. Do ponto de vista de produto, estamos 
em vias de lançar uma assinatura de atividades ao vivo: a 
Ways Play (a "Netflix" da Educação) Temos um MRR DE 
12k e crescemos, no último trimestre 1100%, nosso TM é de 
203 reais. Estamos em 15 cidades e 6 estados do país. 

 

EDUCAÇÃO 

 

MG 

 

   
 

MARINA GONTIJO SANTOS 

TEIXEIRA 

 

MARINA@WAYS.VC 

 

HTTP://WWW.WAYSEDUCATION.COM.BR 
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BRECYCLED A B.Recycled é uma plataforma que promove a livre 
negociação entre os agentes que buscam: - Revalorizar os 
resíduos como matéria-prima para gerar renda e 
impulsionar a economia circular; - Colaborar ativamente 
com as condições de trabalho dos agentes de coleta; - 
Comunicar as práticas sustentáveis de forma segura e 
transparente por meio de um QR code com informações dos 
resíduos em todas as etapas da cadeia de reciclagem. 
Somos a primeira empresa a realizar o rastreamento do 
material com registro na tecnologia blockchain acessível a 
todos. 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

SC 

 
   

 

BRUNA LEAL GONÇALVES 

 

BRUNALEALG@GMAIL.COM 

 

HTTPS://BRECYCLED.COM/ 

   

   

 
FLORI TECH A Flori Tech promove a destinação correta dos resíduos 

sólidos, visando a propagação e acessibilidade à cultura da 
reciclagem, através de uma máquina com tecnologia 
nacional capaz de garantir a rastreabilidade dos resíduos 
coletados e o mapeamento dos clientes que interagem. 
Nossa solução permite a realização da logística reversa de 
embalagens pós-consumo, por meio de uma máquina de 
custo competitivo, com alta tecnologia embarcada que 
permite diagnóstico do impacto ambiental proporcionado 
pela empresa e a fidelização dos consumidores que 
interagem com a máquina. Oferecemos como grande ativo 
estratégico a disponibilização de dados pós-consumo dos 
consumidores e personalização das máquinas a fim de 
vincular a marca do cliente com a iniciativa sustentável. O 
equipamento é customizável de acordo com a necessidade 
do cliente, dessa forma ele é capaz de coletar diferentes 
tipos de materiais, indo desde garrafas plásticas, papel e 
vidro. Além disso, é possível a personalização da máquina 
com aplicação da identidade visual da marca, como forma 
de atrelar a imagem do cliente à uma iniciativa sustentável 
ou comunicar determinada campanha de marketing 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

RJ 

 
   

 

THAÍS GUIMARÃES GUERRA 

 

FLORI.CLEANTECH@GMAIL.C

OM 

 

HTTP://WWW.FLORI.TECH 
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DUMEIO 
INOVAÇÃO 
SUSTENTÁVEL 

Somos uma indústria de manufatura de produtos 
sustentáveis a base de celulose bacteriana. Nosso principal 
material é um biotecido com características próximas ao 
couro animal. Ele é resistente, biodegradável, e sua textura 
e maleabilidade são agradáveis ao toque. Este material 
contribui para resolver o problema de impacto negativo ao 
meio ambiente produzido por indústrias têxteis, além de ser 
uma opção sustentável para o público vegano por ser 
cruelty free. Desejamos introduzir esse material no mercado 
calçadista/acessórios, visando baixo volume e alto valor 
agregado. Além disso o material apresenta possibilidades 
de aplicação para a indústria da moda, design de produtos, 
arquitetura e interiores, etc. 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

SC 

 
   

 

HENRIQUE DE SOUZA 

MEDEIROS 

 

HENRIPLASMA@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.DUMEIOSUSTENTAVEL.COM 

   

   

 
KIDS2GETHER O Kids2gether é um app de viagem que disponibiliza 

diversas experiências , onde podem ser encontrados os mais 
diversos roteiros, personalizados ou não, além de dicas e 
experiências “kids friendly”.Assim viablizamos essas 
experiências através de diversos serviços, incluindo a 
customização de roteiros, guias turísticos diferenciados, 
disponibilização de conteúdos atualizados e relevantes para 
os viajantes, dentre outros. Nosso diferencial é que nosso 
conteúdo é todo autoral, exclusivo e rico em detalhes, que 
auxiliam todo o planejamento e geração de ideias de 
atividades em viagens. Além de termos um clube de 
vantagens com foco exclusivo em atividades com crianças e 
famílias, tanto em experiências locais quanto em 
viagens.Não temos um principal concorrente no mesmo 
modelo visto que nossa ideia ainda não existe no Mercado. 
O que encontramos muitos são blogs de viagem que dão 
dicas de viagem mas sem ter um produto com o nosso 
desenvolvimento. 

 

SERVIÇOS 

 

RJ 

 
   

 

NATHALIA LIMA 

 

NATHALIADGOMES@YAHOO.

COM.BR 

 

HTTP://WWW.KIDS2GETHER.COM.BR 
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ECOCASH A EcoCash é uma plataforma de gestão de captação de 
recicláveis integrada a um marketplace de vendas de 
produtos e serviços, agregamos valor a ações sustentáveis 
através do nosso programa de pontos (GreenCash) que 
potencializa o volume de reciclaveis para os 
captados(recicladores) e monetiza os geradores de 
recicláveis (consumidores conscientes). Conectamos na 
mesma plataforma 3 perfis de usuários: * Consumidores 
Conscientes que conquista pontos ao reciclar e ganha 
descontos de até 100% nas Lojas Parceiras (Marktplace) * 
Captadores (recicladores) que potencializa a captação os 
materiais recicláveis e ganha um sistema de gestão pra a 
captação dos recicláveis. * Lojas parceiras (Marketplace) 
que ganha visibilidade e reconhecimento dos consumidores 
como empresa sustentável, que valorizam ações sustentáveis 
ao receber os pontos como forma de pagamento. Somos a 
única plataforma 100% on line que oferece GreenCash com 
lastro financeiro, a partir da comercialização de reciclaveis. 

 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

MG 

 
   

 

WILLIAM COSTA 

 

ECOCASH.BR1@GMAIL.COM 

 

HTTPS://WWW.ECOCASH.COM.BR/ 

   

   

 
LEVE - LOJA 
CIRCULAR 
SUSTENTÁVEL 

A Leve é uma loja Circular Sustentável, que busca melhoria 
do ODS 12 da ONU, através do prolongamento do uso das 
roupas através Venda, Doação e futuramente Aluguel. 
Possibilitando também que o pequeno produtor de moda 
tenha presença digital, montando a sua loja na Leve. 
Buscamos atuar nos 3 pilares da sustentabilidade, 
econômica, social e ambiental, As pessoas, ou empresas 
podem criar a sua loja personalizada na Leve, de forma 
bastante rápida e simples e sem custo de implantação e 
sem mensalidade, pagando apenas um percentual das 
vendas realizadas. Os parceiros publicam seus looks 
seminovos, ou novos, para Doar ou Vender, podendo colocar 
até 5 fotos e um filme de até 15 segundos por looks, para 
facilitar a venda. 

 

BENS DE CONSUMO 

NÃO DURÁVEIS 
 

BA 

 

   
 

ANDRE LUIZ FONSECA 

FERREIRA SALES 

 

ANDRE1SALES10@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.LOJALEVE.COM.BR 
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REFILME A RefilMe é uma solução alternativa para o consumo de 
água potável pela população, que visa a redução de 
garrafas plásticas de pequeno volume, utilizando frascos 
reutilizáveis, que podem ser reabastecidos pelo próprio 
consumidor final, de maneira gratuita. Composta por uma 
rede de Estações de Reabastecimento de Água (ERA) 
potável, filtrada e refrigerada, que são equipamentos 
touchless instalados em locais de elevado fluxo de pessoas 
para que elas possam se hidratar de maneira segura e 
prática. A ERA é um mobiliário urbano, possuindo duas 
laterais (painéis) para divulgação de marcas. Em 
contrapartida, a empresa que divulga sua marca na ERA 
contribui para a saúde pública da população e preservação 
do meio ambiente, substituindo um marketing tradicional 
por um marketing de propósito. A RefilMe também conta 
com um App, onde o consumidor pode verificar os locais 
aonde possuem ERA's instaladas, selecionar volume e 
temperatura desejados. Além de quantificar através de 
gamificação quantas garrafas já foram "salvas". 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

ES 

 
   

 

ISABELA VITOI ROSA DE 

SOUZA 

 

ISABELA.VITOI@REFILME.COM

.BR 

 

HTTP://WWW.REFILME.COM.BR 
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ENDELEVO Endelevo vem do suaíli, língua banta africana, e quer dizer 
sustentável! Diante de um cenário de atividades humanas 
que não se sustentam, a Endelevo quer mostrar que a 
solução já existe! No intuito de aproveitar espaços urbanos 
de maneira sustentável, a Endelevo propõe a 
implementação de módulos de fachadas eficientes. Sendo 
capazes de captar energia solar e reduzir gastos com 
manutenção e conforto térmico. Elencando tecnologias como 
as de fachadas ventiladas, jardins verticais e BIPVs (do 
Inglês, fotovoltaicos integrados à construção). Melhorando a 
qualidade de vida urbana e integrando elementos naturais 
ao ambiente modificado pela sociedade humana. Somos 
uma equipe multidisciplinar, com sócios da área de Design, 
Arquitetura e Engenharia. Contando com o apoio de 
parceiros como a FAPES junto ao governo do ES, o 
FindesLab e o Instituto Senai de Tecnologia, a UFES e a 
Tecnosinos (Unisinos) 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

ES 

 
   

 

JOÃO VITOR VALDO FREIRE 

 

ENDELEVO@GMAIL.COM 

 

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ENDELEVO_/ 

   

 
TERRAMARES Criamos a Startup TerraMares em 2019 com a missão de 

minimizar pressões nocivas ao ambiente e sua biota, 
respeitando as tendências de mercado para produtos de 
qualidade e com tecnologias nacionais. A nossa equipe é 
formada por profissionais da área de Oceanografia e 
somos incubados pela INNOVATIO-FURG, situada no 
OCEANTEC (Parque Científico e Tecnológico do Mar – Rio 
Grande, RS). As principais áreas de atuação da Startup 
está no desenvolvimento de dois produtos inovadores (IBCs 
e PBSs) e na prestação de serviços: Pesquisa 
Desenvolvimento e Inovação; Consultoria Ambiental. Os 
IBCs (Inóculos Biológicos de Cianobactérias) compõem um 
biofertilizante baseado em microalgas (cianobactérias), 
destinado à agricultura orgânica para cultivos de arroz, 
milho, cana de açúcar e morango. Essas microalgas 
aumentam a fertilidade do solo pela fixação de N2, desse 
modo, transformam uma cultura normal em sustentável, 
agregando valor ao produto final cultivado. Os IBCs contam 
com a parceria do IRGA (Instituto Rio Grandense do Arroz). 
Os PBSs (Padrões de Biomoléculas Semipurificadas) são 
metabólitos oriundos de cianobactérias tóxicas e atóxicas. 
Eles podem ser utilizados como padrões analíticos, durante 
análises de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
(HPLC) em Estações de Tratamento de Água (ETAs), no 
controle obrigatório da potabilidade da água. Além disso, 
os PBSs têm grande utilidade para pesquisas científicas, 
ação antibiótica, próbiótica e são precursores de fármacos. 
Seu preço é inferior ao praticado pelos concorrentes 
(importados) e é 100% nacional. 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

RS 

 
   

 

VICTOR BRIAN 

 

MAGALHAESLVICTOR@GMAIL

.COM 

 

HTTP://WWW.TERRAMARESAMBIENTAL.COM.BR 
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FAZBEM Conectando boas pessoas a boas ações. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

SP 

 
  

 
 

KAIQUE FLAUZINO DA 

SILVA 

 

FAZBEMAPP@GMAIL.COM 
 

 
  

 

HTTPS://WWW.MAGAZINEVOCE.COM.BR/MAGAZINEFAZBEMAPP/ 

 
TRIIM - 
SMARTPHONES 
POR ASSINATURA 

A TRIIM oferece serviço de aluguel de aparelhos eletrônicos 
(atualmente oferece aluguel de smartphones). Os 
smartphones de ponta são muito caros para a maioria das 
pessoas no Brasil, portanto, apenas algumas podem se 
manter atualizados com as tecnologias mais recentes. Nosso 
objetivo é disponibilizar dispositivos de alta tecnologia para 
mais pessoas. Através da praticidade do modelo de 
assinaturas, oferecemos um novo modo de viver a 
tecnologia - menos amarras e mais experiências! 

 

ELETRÔNICOS 

 

SP 

 
   

 

ARTUR CABRAL CESAR 

 

ARTURCABRALCESAR@GMAIL.

COM 

 

HTTPS://TRIIM.COM.BR/ 
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FUNSALES 
TECNOLOGIA EM 
E-COMMERCE 
LTDA 

Somos uma Startup que desenvolve Aplicativos para E-
commerce, criando soluções para que Lojas Virtuais 
consigam vender mais sem precisar migrar de plataforma 
e/ou contratar uma agência especializada. Nosso modelo de 
negócios é B2B com assinatura recorrente.  

SETOR FINANCEIRO 

 

SP 

 
   

 

WAGNER AUGUSTO 

PEREIRA JÚNIOR 

 

WAGNER@FUNSALES.COM.BR 

 

HTTPS://FUNSALES.COM.BR/ 

   

   

 
VEGGI A Veggi é a primeira plataforma de delivery vegano do 

Brasil. Hoje a demanda por produtos veganos é maior do 
que a oferta e, por conta disso, os consumidores têm muita 
dificuldade em encontrar essas opções nas plataformas de 
delivery. Além disso, os aplicativos não garantem quais itens 
realmente são livres de origem animal. A Veggi resolve esse 
problema pois é a única plataforma de delivery focada no 
segmento vegano. Nós agregamos todas as opções veg em 
um lugar só, trazendo praticidade e segurança para clientes 
que buscam refeições de qualidade e livres de origem 
animal. 

 

COMÉRCIO 

 

SC 

 
   

 

LEONARDO FILIPPO NONES 

 

LEONARDOFNONES@GMAIL.

COM 

 

HTTP://VEGGI.IO 
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NÃO TENHO 
ROUPA 

A NÃO TENHO ROUPA é uma startup de moda voltada 
para o aluguel de roupas e acessórios casuais. Um closet na 
nuvem, ilimitado, inteligente e flexível por uma assinatura 
mensal ou pelo aluguel de peças individuais. Mulheres 
compram muito, usam pouco e cansam rápido de suas 
roupas. Queremos inverter este panorama: diminuindo o 
consumo, aumentando o número de vezes que uma peça é 
usada e fazendo com que nunca se cansem. Nosso objetivo 
é ser um canal entre marcas e potenciais clientes, 
oferecendo, através de site, aplicativo e guide shops, tudo 
que uma mulher sempre quis: poder usar tudo o que quiser, 
quando quiser, sem ter que comprar nada. Nosso diferencial 
está em nosso branding e nossa estratégia de inbound 
marketing, através dos quais criamos uma comunidade forte 
e engajada e vai muito além da simples relação de 
marca/cliente. 

 

SERVIÇOS 

 

SC 

 
   

 

MARIO CHERUBINI 

 

MARIOA.CHERUBINI@GMAIL.C

OM 

 

HTTPS://NAOTENHOROUPA.COM/ 

   

   

 
VEGGIN A Veggin conecta pessoas veggies e com restrições 

alimentares a estabelecimentos de food service que 
atendem as suas particularidades, proporcionando 
comodidade e segurança para as pessoas e acesso a um 
nicho específico de clientes para as empresas, gerando 
assim aumento nas vendas. Pessoas veganas, vegetarianas e 
com restrições alimentares tem muito mais dificuldades na 
hora de encontrar estabelecimentos que lhes ofereçam 
alimentação adequada. No Brasil aproximadamente 30 
milhões de pessoas se declaram vegetarianas (Ibope), e 
segundo a Anvisa 35% da população brasileira têm algum 
tipo de alergia alimentar, sendo à lactose atingindo 
aproximadamente 53 milhões de pessoas. A Veggin oferece 
uma plataforma marketplace, onde atendemos de forma 
dedicada o público veggie e intolerante à lactose, fazemos 
o mapeamento de restaurantes com opções veggies ou para 
intolerantes, realizamos uma curadoria dos parceiros e 
categorizamos no app os restaurantes que atendem 100% o 
público ou não. 

 

BENS DE CONSUMO 

NÃO DURÁVEIS 
 

SE 

 

   
 

ANDRÉ NUNES DE 

AZEVEDO 

 

ANDR.NUNESDEAZEVEDO@G

MAIL.COM 

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/GOVEGGIN 
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OPTVEG Local único para busca, compra e divulgação de produtos 
vegetarianos e veganos 

 

BENS DE CONSUMO 

NÃO DURÁVEIS 
 

SP 

 
   

 

BRUNO CESAR SOUZA 

PICINI 

 

BCSPICINI@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.OPTVEG.COM 

   

   

 
VIUS SOLUÇÃO 
DE COMPRAS 
ONLINE LTDA 

ConstruSpace (https://construspace.com.br) é um hub de 
cinco soluções tecnológicas orientadas essencialmente para 
o Supplier Relationship Management (SRM) na Construção 
Civil, setor com grandes dificuldades para encontrar, 
qualificar e reter fornecedores, causas para processos 
morosos, imprecisos e inseguros. 

 

INFRAESTRUTURA E 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

SP 

 
   

 

TÂNIA REGINA BELMIRO 

 

CONTATO@VIUS.COM.BR 

 

HTTPS://CONSTRUSPACE.COM.BR/ 
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SOU A Souhuma é uma empresa que descomplica a 
sustentabilidade no dia a dia levando a esperança de um 
mundo melhor. Nunca se falou tanto em sustentabilidade 
como agora, e hoje vivemos as consequências de hábitos 
passados e presentes. Diariamente colocamos em nosso 
corpo toxinas de produtos de uso diário e descartamos suas 
embalagens, para exemplificar até 2040 podemos chegar 
600 milhões de toneladas métricas de plásticos nos oceanos, 
além de que o plástico emite CO2 responsável pela crise 
climática. Encontramos na água tratada Bisfenol A 
(plástico) e Triclosan (conservante cosmético). Para um 
problema enorme e mundial a solução está no próprio 
consumo, no entanto um consumo consciente como nosso 
shampoo, sólido, sem embalagem e natural economiza 
água, não gera plástico e não contamina nosso corpo. 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

GO 

 
   

 

ISIS TERRA 

 

ISISCONDE@GMAIL.COM 

 

HTTPS://WWW.SOUHUMA.COM.BR/ 

   

   

 
YMERSA A inovação tecnológica atingiu o século XXI com velocidade 

incrível e na bagagem trouxe mudanças que marcaram a 
história da humanidade. É com o peso dessa 
contemporaneidade que nasce a Ymersa, empresa 
visionária que alinha alta tecnologia e ferramentas 
científicas para inovação e desenvolvimento de soluções 
diferenciadas. Aprofundamos o uso da tecnologia integrado 
às ciências exatas, computacionais e biológicas para 
solucionar problemas. A solução aqui apresentada consiste 
em uma máscara cirúrgica, que atua como barreira 
semifacial contra a disseminação de patógenos presentes 
nas vias aérea e aerodispersóides. O EPI vai na contramão 
dos protocolos de reuso indiscriminado de máscaras 
descartáveis, sendo construído em estrutura modular, 
podendo ser higienizado e reutilizado com segurança, sem 
perda de eficiência. A máscara conta com filtro duplo 
cambiável de tecido não tecido hospitalar (TNT-SMMMS) e 
possui nanopartículas que barram a entrada de 
microrganismos e eliminam patógenos. Os filtros contam 
com tag inteligente que se comunica com um aplicativo e 
permite ao usuário gerenciar os ciclos de uso e 
recondicionamento de suas próprias máscaras e/ou das 
máscaras de um grupo de usuários. 

 

SAÚDE 

 

DF 

 

   
 

DANIEL SILVA POLARI 

 

CONTATO@YMERSA.COM.BR 

 

HTTP://WWW.YMERSA.COM.BR/3DCOV 
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BLU HEALTH 
TECH 

O App Blu é um gestor de saúde pessoal que organiza de 
forma cronológica todo o histórico do paciente, como 
consultas realizadas, requisição e resultados de exames, 
receitas de medicamentos, tratamentos realizado, 
comodidades existentes e relatórios médicos, isso é possível 
através da integração do Blu App (paciente) e o Blu Med 
(médicos e clinicas). 

 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

BA 

 
   

 

JURANDY JOSE DE SOUZA 

FILHO 

 

CONTATO@BLU.MED.BR 

 

HTTP://WWW.BLU.MED.BR 

   

   

 
IASOS A IASOS é uma startup que procura reduzir o tempo de 

atendimento médico e emergencial através de adesivos de 
identificação pessoal associados a uma plataforma intuitiva 
e eficaz, direcionando o socorrista às principais informações 
referentes à saúde do paciente.  

SAÚDE 

 

SC 

 
   

 

CIRO NAGEL DE MARCO 

 

CIRO.NAGEL@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.IASOS.COM.BR 
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CAMEDICS Camedics é um Healthtech que desenvolve algoritmos de 
Inteligência Artificial para gestão da saúde da população, 
permitindo aos tomadores de decisão em Sistemas de 
Saúde compreender as condições de saúde e as correlações 
de todos os procedimentos médicos em um grande grupo de 
pacientes, prever os resultados prováveis e os riscos 
relacionados à saúde individual e criar alerta 
imediatamente quando um paciente se desvia do padrão, 
capacitando, assim, o profissional de saúde a agir nos 
estágios iniciais para mitigar os problemas. O Camedics 
pode aprimorar qualquer sistema tradicional de 
gerenciamento de saúde adicionando sua camada de 
Análise Médica para fornecer informações importantes e 
instantâneas para a ação médica. A plataforma foi 
projetada para uso por equipes de saúde e gestores de 
saúde de operadoras de planos de saúde, seguradoras de 
saúde, hospitais e grandes clínicas e governos. 

 

SAÚDE 

 

ES 

 
   

 

LEONARDO POLICARPO 

 

LEONARDO.POLICARPO@CA

MEDICS.COM 

 

HTTP://WWW.CAMEDICS.COM.BR 

   

   

 
LAUDUZ 
TELEMEDICINA 

Somos uma Healthtech de Telemedicina, que une Hardware 
+ Software + Saúde Primária para tornar o cuidado em 
saúde globalmente acessível. 

 

ELETRÔNICOS 

 

RS 

 
   

 

WILSON ZATT 

 

WILSON@LAUDUZ.COM 

 

HTTP://LAUDUZ.COM/ 
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CEPHA BIOTECH A CEPHA Biotech é uma spin-off da Fiocruz voltada para a 
pesquisa e desenvolvimento de testes moleculares para a 
detecção de patógenos e diagnóstico de doenças. 
Empenhada na democratização dos testes para a detecção 
de DNA, de forma simples, com alternativas de custo 
reduzido e sem a necessidade de infraestrtura complexa. A 
CEPHA Biotech, em parceria com a empresa Visuri, 
desenvolveu o OmniLAMP (visuri.com.br/omnilamp), uma 
plataforma portátil e automatizada, hoje utilizada para a 
detecção do RNA do SARS-CoV-2, no diagnóstico da 
COVID-19. A tecnologia permite o diagnóstico da doença 
em amostras de swab de nasofaringe ou de saliva. O 
OmniLAMP é o único dispositivo capaz de realizar 10 testes 
ao mesmo tempo num período de 30 min de reação, ideal 
para a testagem massiva no enfrentamento à pandemia de 
COVID-19. Além disso, a solução pode ser adaptada para 
outras doenças de interesse em saúde humana, animal, 
agronegócio e meio ambiente. 

 

SAÚDE 

 

MG 

 
   

 

RUBENS LIMA DO MONTE 

NETO 

 

RUBENSDOMONTE@GMAIL.C

OM 

 

https://www.linkedin.com/in/cephabio/ 

   

 
MEDICA 
APLICATIVOS 
MÉDICOS 

O Medica Expert é um auxiliar de prescrição inteligente, um 
aplicativo que ajuda médicos a prescrever com 90% mais 
segurança através da automatização de vários processos da 
prescrição médica, fornecendo em poucos cliques uma 
prescrição individualizada e pronta pra ser transcrita em 
prontuário. 

 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

BA 

 
   

 

MATEUS LINS DOS SANTOS 

 

MATEUSLINS94@GMAIL.COM 

 

HTTPS://WWW.MEDICAEXPERT.COM.BR 
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COGNI Cogni é o aplicativo mais popular do Brasil para o registro 
de pensamentos disfuncionais - técnica utilizada por 
psicólogos da terapia cognitivo-comportamental. Servimos 
de porta de entrada ao mundo da psicoterapia e também 
como ferramenta de tratamento clínico, utilizado por 
milhares de terapeutas e seus pacientes. 

 

SAÚDE 

 

RS 

 
   

 

JOAO CLAUDIO OTERO 

 

JOAO.OTERO@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.COGNIAPP.COM 

   

   

 
SAVES 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO 
LTDA 

A Saves é plataforma de gestão de saúde que conecta 
pessoas a consultas e exames de diagnóstico a preços 
populares com foco na prevenção e predição. No Brasil 75% 
da população não tem plano de saúde e sofrem com a 
demora para conseguir consultas e exames de alta 
complexidade pelo SUS, e, altos custos nas clínicas 
particulares. Saves surge para facilitar o acesso a essas 
consultas e exames de diagnóstico através de uma 
plataforma online para que essas pessoas consigam cuidar 
da sua saúde com rapidez, qualidade e preço justo. 

 

SAÚDE 

 

AM 

 
   

 

LUIZ ANTONIO BICHARRA 

DE LUNA 

 

LUIZLUNA@SAVES.COM.BR 

 

HTTP://WWW.SAVES.COM.BR 
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DENTAL SUPPLY A Dental Supply faz uma gestão mais inteligente e simples 
do consultório odontológico através de um sistema on-line 
focado na área financeira, com controle de estoque 
integrado ao prontuário, precificação dos serviços mais 
adequada com a identificação do custo bruto do 
procedimento e aumentando do faturamento com o 
financiamento de tratamento odontológico. Isto em um 
modelo SaaS. 

 

SAÚDE 

 

PA 

 
   

 

LUCYANA AZEVEDO 

CARDOSO 

 

LUAZEVEDOCARDOSO@GMAI

L.COM 

 

HTTP://WWW.DENTALSUPPLY.COM.BR 

   

 
TECNOLOGIA DE 
SAÚDE 
APLICATIVO Q21 
LTDA 

É uma plataforma odontológica com aplicativo para conectar 
dentistas a pacientes, fortalecer vínculos para promover saúde e 
negócio, sendo uma CRM de educação em Saúde e Prevenção 
customizadas pela avaliação de risco, com uma gestão simples 

 

SAÚDE 

 

MG 

 
   

 

FERNANDA BARTOLOMEO 

FREIRE MAIA 

 

FERNANDABARTOLOMEO@G

MAIL.COM 

 

HTTP://WWW.Q21ODONTO.COM.BR 
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SOUTHEDGE 
STUDIOS 

A SouthEdge Studios produz Gamebooks/Livros-Jogos para 
lojas Digitais, unindo a nostalgia de antigamente com a 
tecnologia de agora, sendo a primeira empresa do ramo a 
produzir jogos em português e inglês, atendendo os 
mercados nacionais e internacionais.  

ENTRETENIMENTO E 

GAMES 
 

PE 

 
   

 

LUCAS REGO LIMA DE 

CARVALHO 

 

CONTATO@SOUTHEDGESTUD

IOS.COM 

 

HTTPS://SOUTHEDGESTUDIOS.COM/ 
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NUTRIP VIAGENS A Nutrip é uma traveltech de Viagens Corporativas que 
entrega autonomia e controle para que os colaboradores 
das empresas comprem e gerenciem as suas viagens de 
negócios de forma 100% digital, permitindo que essas 
empresas acessem a plataforma de viagens diretamente, 
sem contratar uma Agência de Viagens Corporativas. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

SP 

 
   

 

VICTOR HUGO SANTOS 

SILVA 

 

VICTOR.SILVA@NUTRIP.COM.B

R 

 

HTTP://WWW.NUTRIP.COM.BR 

   

   

 
TRAVELLER XP Oferecemos tours e experiências privativas autênticas 

selecionadas junto a provedores locais, que não estão 
mapeadas nas plataformas convencionais. Focamos no 
público afrodescendente de língua inglesa, intermediando a 
contratação dessas experiências pelos clientes.  

SERVIÇOS 

 

RJ 

 
   

 

RAQUEL DE AZEVEDO 

VARGAS 

 

RAQUELVARGAS@GMAIL.CO

M 

 

HTTPS://TRAVELLERXPBR.COM 
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ORBS 
TECNOLOGIA 

A Orbs é uma startup voltada para o mercado de turismo 
com modelo de negocio b2b2c onde faz a conexão de guias 
de turismo que fornecem passeios turísticos e atividades 
com o turista. O turismo teve um grande impacto no ano de 
2019 até o presente devido a pandemia existente no brasil e 
no mundo. Os guias de turismo tem grande dificuldade em 
transformar suas vendas de passeios e atividades por meio 
da tecnologia, assim como, o turista tem dificuldade de 
encontrar oque fazer nas viagens de lazer por meios 
digitais. A Orbs através do seu e-commerce facilita a 
conexão dos guias com os turistas que procuram por 
atividades de lazer nas principais cidades turísticas do 
Brasil. A Orbs também dispõe de uma ferramenta integrada 
de gestão em tempo real para o guia organizar e executar 
com mais assertividade e controle suas atividades. 

 

SERVIÇOS 

 

MG 

 
   

 

RAMON ENDERSON ASTONI 

 

RAMON.ASTONI@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.ORBS.COM.BR 

   

   

 
TRIPGUIDER O TripGuider é uma plataforma que permite que viajantes 

criem seus roteiros de viagem em poucos minutos. Em vez 
de ter um longo trabalho de pesquisa, consultar dezenas de 
fontes diferentes e gastar várias horas organizando todas 
as informações encontradas, o viajante pode acessar a 
plataforma TripGuider, preencher um breve formulário, 
fornecendo informações sobre sua viagem (como destino e 
data) e sobre seu perfil de viajante (como que tipo de 
atrações gosta de visitar) e, ao clicar em "Criar meu roteiro", 
ele recebe seu roteiro de viagem pronto, com a 
programação dia-a-dia montada de acordo com suas 
preferências e organizada de forma otimizada, com 
economia de tempo e deslocamento entre as atrações. 

 

SERVIÇOS 

 

RJ 

 
   

 

SARAH DE AZEVEDO 

ESTEVES 

 

SARAH.A.ESTEVES@GMAIL.CO

M 

 

HTTP://WWW.TRIPGUIDER.COM.BR 
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REALITYXP Constância, seleção dos players, entrevistas, notícias e 
conteúdos diários, transmissão e narração. Software próprio 
para o administrativo, gamificação e para players e 
parceiros. Enfim, organizamos eventos esportivos virtuais de 
modo profissional!  

ENTRETENIMENTO E 

GAMES 
 

SP 

 
   

 

MAURÍCIO PEREIRA PINTO 

GARCIA 

 

GARCIA.MPP@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.REALITYXP.COM.BR 

   

   

 
VIUZZ Somos uma plataforma de streaming de vídeos pioneira 

com interação únicas e coletivas que conecta 3 pontos: 
produtores de conteúdos - marcas - conteúdos.  
Entregamos o Poder do Conteúdo numa jornada exclusiva, 
colaborativa e inteligente: 
- controle na mãos dos fãs;  
- insights e growth na mão dos criadores; 
- visibilidade precisa para as marcas. 

 

MARKETING E MÍDIA 

 

AL 

 
   

 

IGOR REIS BELTRÃO 

SIQUEIRA 

 

CONTATO@VIUZZ.COM.BR 

 

HTTP://WWW.VIUZZ.COM.BR 
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RETRILHAR O Retrilhar é um conjunto de soluções que inclui um e-
commerce e um sistema de controle de reservas, oferecemos 
soluções para empresas que trabalham com turismo de 
natureza. Nosso sistema de gestão de reservas integra com 
o Google contatos, com mercado pago para pagamentos 
online e com seguradora para facilitar a contratação do 
seguro dos participantes para suas atividades. O sistema 
fornece um fluxo completo de controle de reservas e de 
atividades que automatizam e auxiliam o trabalho de quem 
fornece serviços de turismo de natureza. 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

DF 

 
   

 

KATIELY FRANÇA ANDRADE 

DE PAIVA 

 

KATIELY.ANDRADE@GMAIL.C

OM 

 

HTTPS://RETRILHAR.COM.BR/ 

   

   

 
WARCAMP A Warcamp é é a plataforma digital para entretenimento e 

jogos reais. Para "Gamers" que preferem a atividade física e 
buscam sentir a experiência de um jogo de "tiro na vida 
real" operadores de airsoft e paint ball que não abrem mão 
do entretenimento em auto nível com os recursos dos 
melhores jogos online (FPS), como estatísticas do jogador, 
conquistas, comunicação em tempo real, marcações de 
objetivos, mapas estratégicos ,radar GPS com localizações 
de todos os jogadores em campo, além dos modos de jogos 
dinâmicos mais atuais como o conquista de territórios , 
battle royale, dominação, etc. A WarCamp trás para as 
simulações de combate real a ludificação encontrada nos 
jogos digitais criando uma realidade mista e experiência 
única, muito similar ao que a Nintendo fez através de 
Pokemon Go. 

 

ENTRETENIMENTO E 

GAMES 
 

MT 

 
   

 

VINICIUS MORAIS PAULA 

 

CONSULTORIA@WEEKE.COM.

BR 

 

HTTP://WARCAMP.APP/BLOG 
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CONSTRUA Ajudamos pequenos construtores a entregarem obras com 
profissionalismo. Compilamos normas, bibliografias e boas 
práticas de mercado e transformamos em um passo a passo 
em forma de checklist onde o usuário consegue tirar dúvidas 
para apoiar na tomada de decisão, fazer o 
acompanhamento e a gestão da obra. Temos mais de 
20.000 passos compilados, tenho o maior conteúdo digital 
sobre concreto armado do Brasil. 

 

INFRAESTRUTURA E 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

SP 

 
   

 

GUILHERME ZAGO MORAES 

 

GUILHERME_ZAGO@HOTMAI

L.COM 

 

HTTP://WWW.CONSTRUA.APP 

   

   

 
INPAKTA Somos uma Startup que centraliza as principais ferramentas 

que a sua empresa precisa para passar pelo processo de 
adequação com a LGPD. Com as vigências das Leis Gerais 
de proteção de dados, empresas ao redor do mundo todo 
tem sido colocadas em xeques, sendo obrigadas a se 
adequar, isso porque a lei trás multas e sanções 
extremamente severas para quem for negligente com os 
dados pessoais de seus clientes. Hoje oferecemos um ERP 
conectado com uma central de privacidade onde os titulares 
de dados pessoais (clientes da empresa), consigam realizar 
suas solicitações de maneira mais rápida e organizada, 
garantindo uma maior governança de dados pessoais. Como 
a maior parte dos nossos concorrentes são empresas 
estrangeiras, seus valores acabam sendo inacessíveis para 
pequenas e médias empresas, com isso, conseguimos 
oferecer uma solução de qualidade que além de trazer um 
maior sucesso no Customer Experiencie da empresa, 
também leva uma solução de qualidade por um preço mais 
acessível. 

 

JURÍDICO 

 

PR 

 
   

 

MATHEUS MARODIN DE 

PAIVA 

 

MATHEUS.MARODIN.PAIVA@G

MAIL.COM 

 

HTTP://WWW.INPAKTA.COM.BR 
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DRIVA A Driva é uma empresa de tecnologia que usa dados para 
ajudar empresas a vender mais e a vender melhor. Nossa 
plataforma cruza dados do clientes com dados de potencial 
de mercado para identificar potenciais de mercado, gerar 
leads B2B e para dar visibilidade de oportunidades de 
Cross e upselling. Desde nossa criação em janeiro de 2020, 
ja atingimos a marca de R$1,3 bilhão de reais (anualizado) 
que passa por nossas soluções. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

PR 

 
   

 

PATRICK DE CESAR 

FRANCISCO 

 

PATRICKCESAR@GMAIL.COM 

 

HTTPS://DRIVA.COM.BR/ 

   

   

 
NEEDDIGITAL 
SISTEMAS DE 
MONITORAMENT
O WIRELESS 
AMBIENTAL 

A NeedDigital, oferece sua “Solução” de para: “Monitora em 
qualquer lugar a qualquer hora com segurança seus dados 
térmicos ambientais”, que foi desenvolvida e aprimorada 
segundo as necessidades de monitoramento de grandezas 
físicas de temperatura e umidade, voltadas a linha de 
produção de termolábeis, para qual existia uma rotina 
manual de apontamento e preenchimento de planilhas 
manuais e repasse para o Excel. Nascendo assim a 
NeedDigital que hoje possui dispositivos(Grupo Hospitalar 
Conceição, Lebon) para efetuar esta operação de maneira 
automatizada e confiável. O problema atual é a perda das 
vacinas COVID-19, por falta de atendimento às resoluções: 
RDC Nº 430/460/406, Manual de Rede de Frio do 
programa Nacional de Imunizações, que em seus requisitos 
indicam a necessidades de monitoramento constante de 
condições térmicas para a produção, armazenamento e 
transporte de termolábeis. O nosso modelo de negócio é o 
B2B, via Saas. Através de nossa solução é possível monitorar 
vários pontos, e, ao mesmo tempo, visualizá-los e receber os 
seus alarmes de anomalias em seus processos, gerando 
indicadores para tomada de decisão, históricos para 
auditorias, segurança da qualidade além de diminuição das 
perdas existentes por falta destes sistemas. 

 

INDÚSTRIA QUÍMICA 

 

RS 

 
   

 

MARCOS PAULO 

DORNELLES DOS SANTOS 

 

NEEDDIGITAL.COMERCIAL@G

MAIL.COM 

 

HTTPS://NEEDDIGITAL.WEBNODE.COM/ 
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EAGOL Ajudamos seguradoras, locadoras de veículos, frotistas a 
realizarem inspeções veiculares reduzindo falhas humanas. 
Com a utilização de inteligência artificial, detectamos danos 
externos nos veículos por meio de imagens, agilizando o 
processo de inspeção veicular, gerando transparência e 
confiabilidade. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

MG 

 
   

 

PAULO DE SÁ MOURA 

 

PAULO.MOURA@EAGOL.COM.

BR 

 

HTTPS://EAGOL.COM.BR 

   

   

 
OTIMIZE - 
TECNOLOGIA EM 
MOVIMENTO 

Buscando preencher uma grande lacuna no mercado 
nacional, a OTIMIZE - Tecnologia em Movimento é a 
pioneira em tecnologias para avaliação 3D da cinemática 
do movimento humano. Somos uma equipe interdisciplinar, 
apaixonada por pesquisa, inovação e tecnologia, que uniu 
essas paixões para desenvolvimento de soluções na análise 
do movimento humano nas áreas da saúde e esportes. 

 

SAÚDE 

 

AL 

 
   

 

NATANAEL TEIXEIRA ALVES 

DE SOUSA 

 

NATANASOUSA@HOTMAIL.C

OM 

 

HTTP://WWW.OTIMIZE.TEC.BR 
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EMAILVERITAS EmailVeritas é uma empresa de cibersegurança dedicada 
ao desenvolvimento de ferramentas anti-phishing e temos 
como missão "Criar um mundo digital mais seguro por meio 
de uma ferramenta para proteger e-mails corporativos, 
garantindo mensagens eletrônicas genuínas e seguras"  

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

SC 

 
   

 

MARCELO LUIZ BROCARDO 

 

MARCELO.LUIZ.BROCARDO@

GMAIL.COM 

 

HTTPS://WWW.EMAILVERITAS.COM 

   

   

 
QUALITYHUB O QualityHub é um uma plataforma para transformação 

digital, que automatiza e digitaliza o trabalho de manter, 
acompanhar e auditar processos. Além de permitir a 
melhoria contínua e evolução de processos industriais 
através do empoderamento das equipes industriais, 
auxiliando nas tomadas de decisões. Sendo assim, possível 
construír processos mais eficientes, e maximizarem a 
produtividade. Com ele, o usuário é capaz de fazer coleta 
de indicadores, gerenciar tarefas com fotos e registrar não 
conformidades de maneira ágil. Para a gerência, os dados 
gerados tem fácil acesso possibilitando que ele reaja com 
mais rapidez e faça analises com mais assertividade. Os 
dados ficam armazenados em nuvem e com total segurança, 
com a possibilidade de rastreio de assinatura através do 
login disponibilizado para cada usuário. Mantendo a 
autonomia do cliente, a plataforma possibilita com que os 
formulários a serem aplicados sejam personalizados para 
melhor adequar a realidade de cada empresa. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

MG 

 
   

 

GUSTAVO BARRETO GARCIA 

 

JOSE.GABRIEL@INDWISE.COM 

 

HTTP://WWW.QUALITYHUB.COM.BR/ 
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EMPRESA 
DIGITAL 

Plataforma da gestão da produtividade gamificada com 
foco em equipes muito pequenas e baixa maturidade 
digital. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

SP 

 
   

 

NATHALIA MUYLAERT 

LOCKS GUIMARAES 

 

NATHALIA@EMPRESADIGITAL.

NET.BR 

 

HTTPS://WWW.EMPRESADIGITAL.NET.BR 

   

   

 
TECHNOW 
PROCESSAMENT
O DE DADOS 
LTDA 

Aqui na TechNow nós conseguimos melhoramos o 
relacionamento de empresas com seus 
clientes/consumidores. Através de uma Inteligência Artificial 
(CRIS) desenvolvida e descomplicada inteiramente por nós, 
tornamos as conversas automatizadas muito mais 
humanizadas e menos chatas do que chatbots 
convencionais. Atendemos toda a demanda de comunicação, 
pois além da Inteligência Artificial, fornecemos uma 
plataforma completa com possibilidade de atendimento 
humano, integração com diversos canais de comunicação e 
Business Intelligence (BI) para uma análise ágil de toda 
comunicação. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

RS 

 
   

 

LEONARDO ALEX DA SILVA 

 

LEONARDO@TECHNOWDAD

OS.COM.BR 

 

HTTP://WWW.TECHNOW.COM.BR 
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ABRACADABRA - 
SEU NEGÓCIO 
SEM MISTÉRIO 

Testamos a viabilidade financeira de uma nova ideia de 
negócio, através de um formulário eletrônico, utilizando 
Inteligência Artificial 

 

SETOR FINANCEIRO 

 

PB 

 
   

 

BRUNO TEIXEIRA DA CRUZ 

 

CONSULTORIA.ABRACADABRA

@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.ABRACADABRAONLINE.COM.BR 

   

 
ENCURTA O “Preço na Medida” é uma solução da empresa Encurta e 

tem como foco o mercado gastronômico voltado para os 
pequenos e microempreendedores, onde estes sentem 
dificuldade em precificar seu produto. Nós trazemos como 
solução um aplicativo capaz de levar em conta todos os 
gastos que o produtor teve, tanto variável quanto fixo, e 
sugerir um preço alvo, assim o empreendedor consegue ter o 
preço base para vender seu produto. Muitos 
empreendedores quando estão iniciando colocam um valor 
em seu produto muito de forma “aleatória” tanto alto 
quanto baixo, isso pode comprometer toda a saúde do seu 
negócio, mesmo que ele não sinta essa dor de primeiro 
impacto. 

 

SERVIÇOS 

 

SP 

 
   

 

MATHEUS MACEDO 

 

MATHEUSCONT@HOTMAIL.C

OM 

 

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/PRECONAMEDIDA_/ 
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BILLAPP O BillApp é uma plataforma de gerenciamento e 
pagamento de contas. Reunimos em um só lugar todas as 
contas a pagar e permitimos de uma forma muito mais fácil 
que o cliente gerencie seus compromissos financeiros e 
realize pagamentos a partir de uma experiência Open 
Banking. 

 

SETOR FINANCEIRO 

 

MG 

 
   

 

LENON RODRIGUES 

BOTELHO FERNANDES 

 

LENON.RODRIGUES@BILLAPP.

COM.BR 

 

HTTP://BILLAPP.COM.BR 

   

   

 
FULLCASH BPO 
FINANCEIRO 

A startup FullCa$h é uma empresa especializada em BPO 
Financeiro focada no varejo, terceirizando o financeiros das 
empresas de onde elas estiverem. O FullCa$h traz uma 
solução, a qual executa diariamente no próprio sistema do 
cliente as rotinas financeiras, como, conferência e auditoria 
do Fechamento de Caixa, conciliação de vendas e recebíveis 
em cartões, lançamento e agendamento bancário do Contas 
A Pagar. Tendo como diferencial um modelo 100% remoto, 
com processos padronizados e automatizados, em um 
formato híbrido de mão de obra decentralizada. 
 

 

SERVIÇOS 

 

MS 

 
   

 

THIAGO MICHAEL DA SILVA 

RODRIGUES 

 

THIAGO.RODRIGUES@MODEL

OCONSULTORIA.COM 

 

HTTPS://FULLCASH.ONLINE 
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CIMPI A Cimpi é uma plataforma online de apoio comercial para 
corretores de seguros de vida, investimentos e previdência 
privada. No Brasil, dentre os, aproximadamente, 74 mil 
corretores aptos a venderem esses tipos de seguros, apenas 
cerca de 8 mil o fazem. Isso se deve, principalmente, à falta 
conhecimento sobre os produtos, seus cálculos e 
peculiaridades. Automatizamos a inteligência por trás das 
contas. Basta o corretor inputar os dados do cliente final, 
que geramos relatórios com o diagnóstico da sua vida 
financeira e a melhor estratégia de proteção para as suas 
necessidades. Tudo isso de forma didática e white label, 
fortalecendo a figura do corretor e fazendo com que 
vendam mais, melhor e sejam mais recomendados. 

 

SETOR FINANCEIRO 

 

MG 

 
   

 

DANIEL FIGUEIREDO ALVES 

 

DANIEL@CIMPI.COM.BR 

 

HTTP://CIMPI.COM.BR 

   

   

 
MONER 
COBRANÇAS 
INTELIGENTES 

Moner ajuda PMEs a cobrar seus clientes evitando a 
inadimplência através de um sistema inteligente de 
notificações de cobrança. Realizamos cobranças recorrentes 
de forma automatizada e cuida de todo o processo, da 
contratação até a renegociação de 
inadimplentes. Utilizamos uma régua de cobrança 
inteligente que busca otimizar diversos fatores no processo 
de notificação para que ao mesmo tempo reduza o nível de 
inadimplência e aumente a satisfação dos clientes com o 
processo. 

 

SETOR FINANCEIRO 

 

RJ 

 
   

 

GUSTAVO GAWRYSZEWSKI 

 

GUSTAVO@MONER.COM.BR 

 

HTTPS://MONER.COM.BR 
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CREDITTI Nós Limpamos o Nome e Indenizamos consumidores que 
estão com o Nome Sujo (SPC, Serasa e afins) 
indevidamente. Analisamos a situação do consumidor, 
entendemos o seu direito e a possibilidade de sucesso em 
uma eventual ação judicial, entramos na justiça para pedir 
que seu nome seja limpo e para que receba sua devida 
indenização e, somente 48 horas depois de fechar com o 
consumidor, já antecipamos o valor da indenização que este 
só receberia ao final do processo, em média, 8 meses depois. 

 

SETOR FINANCEIRO 

 

CE 

 
   

 

ROBERTO NOVAIS RÊGO 

 

ROBERTONOVAIS1201@GMAIL.

COM 

 

HTTP://WWW.CREDITTI.COM.BR 

   

   

 
OMNIHUNTER A OMNIHUNTER.net ajuda Instituições Financeiras a 

gerirem Bens, Garantias e Diligências de Crédito e/ou 
Seguro na esteira de Crédito, Cobrança, Retomada e 
Remark. 

 

SETOR FINANCEIRO 

 

SC 

 
   

 

EDNILSON HUMMIG 

 

EDNILSON.HUMMIG@OMNIH

UNTER.NET 

 

HTTPS://OMNIHUNTER.NET/ 
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FINCATCH A Fincatch é uma plataforma para avaliação e consulta da 
reputação de fintechs, ajudando usuários a encontrarem a 
melhor opção para o que necessitam. 

 

SETOR FINANCEIRO 

 

SP 

 
   

 

VICTOR LAVAGNINI 

BARBOZA 

 

VICTORLBARBOZA@GMAIL.C

OM 

 

HTTP://FINCATCH.COM.BR 

   

   

 
PLIFIC A Plific visa simplificar e amplificar a vida financeira dos 

entregadores e motoristas de aplicativo no Brasil, 
facilitando o gerenciamento dos seus gastos e ganhos. O 
app da Plific permite a sincronização das contas dos 
aplicativos de entrega, de transporte de passageiros, além 
de bancos e corretoras de investimento (em breve). É 
justamente com a unificação das informações que hoje se 
encontram espalhadas que conseguimos gerar um histórico 
de crédito alternativo, conhecido como Score, passando a 
inserir os entregadores e motoristas no mercado de crédito 
brasileiro e também contribuir para a sua saúde financeira 
por meio de conteúdos relevantes e insights automatizados 
– tudo isso utilizando o Open Banking como motor. 

 

SETOR FINANCEIRO 

 

SP 

 
   

 

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA 

SILVA DE SOUZA 

 

ANDRELUIZOLIVEIRABR@HO

TMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.PLIFIC.COM 
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ADAPT-E: UM 
TUTOR 
INTELIGENTE 
PARA CADA 
PROFESSOR 

O Adapt-E oferece um ambiente online de aprendizagem 
customizável para atender as necessidades dos professores. 
O foco são os professores empreendedores, ou seja, aqueles 
professores que desejam comercializar seus próprios cursos. 
Sabemos que esses professores, normalmente, não contam 
com a ajuda de uma equipe, tendo que gerenciar e manter 
esses cursos sozinhos, além de usarem várias tecnologias 
separadamente. Pensando nessa dificuldade, o Adapt-E será 
capaz de apoiar os professores na realização dessas 
atividades em uma plataforma única. O objetivo é que a 
inteligência humana dos professores atue em conjunto com 
a inteligência artificial para responder a situações comuns 
e/ou previsíveis no curso, evitando que os professores 
percam tempo com atividades repetitivas. Diferentemente 
do que é oferecido no mercado, a Adapt-E oferece 
construção guiada do curso de forma simples e rápida, 
auxílio usando IA no acompanhamento eficiente dos alunos, 
além de gestão financeira facilitada. 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

AL 

 
   

 

DIEGO DERMEVAL 

MEDEIROS DA CUNHA 

MATOS 

 

DIEGODERMEVAL@GMAIL.CO

M 

 

HTTPS://2KNOWBETTER.COM.BR/ 

   

   

 
EXPLOIT Na Exploit auxiliamos os gerentes comerciais bancários na 

prospecção e gestão de relacionamento com clientes 
corporativos. Identificamos novas oportunidades de negócio 
por meio da análise de dados com inteligência artificial, 
assim transformamos informação em tomadas de decisão 
inteligentes permitindo o setor comercial das instituição 
financeiras a criação de Novos Produtos, Novos Clientes e 
Novos Mercados. Produto: Exploit Capital é um novo tipo de 
CRM para os gerentes comerciais dos bancos cobrindo por 
completo seu funil de vendas para cliente corporativos, 
orientado a dados, com aplicação de big data e data 
analytics. O Exploit Capital possui 2 camadas: um Data 
Lake, integrando todas bases internas do banco e dados de 
fontes externas (estruturados e não estruturados) e um 
front-end, onde os officers do banco trabalham os estágios 
de prospecção de leads com recomendação analítica, a 
qualificação, comitê de crédito, conversão e gestão de 
relacionamento dos clientes corporativos. 

 

SETOR FINANCEIRO 

 

RS 

 
   

 

MATHEUS DIAS 

BUSTAMANTE 

 

MATHEUS.BUSTAMANTE@USP.

BR 

 

HTTPS://EXPLOITCAPITAL.COM.BR/ 
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CLOTHE A Startup Clothe está desenvolvendo um App para ajudar 
as pessoas a se vestirem mais rápido, mais bonitas e mais 
adequadas. Com uso de dados e inteligência artificial, o 
App Clothe informará sobre mudanças no clima e fará 
sugestões de looks adequados para a ocasião. Promoverá 
compras mais assertivas e mais coerentes com outras peças 
do guarda-roupas, considerando gostos pessoais e biotipos. 

 

SERVIÇOS 

 

SP 

 
   

 

GEORGE PEREIRA YAGUI 

 

GEORGE.YAGUI@GMAIL.COM 

 

HTTPS://WWW.CLOTHE.COM.BR/ 

   

   

 
GESTÃOMAX Business Intelligence (BI) com Metodologia embarcada, 

voltados para equipes de vendas B2B 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

SP 

 
   

 

PAULO HENRIQUE 

MARQUES DE AZEVEDO JR. 

 

PAULO.SWSOFT@GMAIL.COM 

 

HTTPS://WWW.GESTAOMAX.COM.BR/ 
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COGTIVE Somos uma empresa que fornece soluções em softwares 
para gestão das operações de manufatura para indústrias 
que buscam aumentar sua produtividade e lucratividade. 
Entender e monitorar as oportunidades de melhoria dentro 
do ambiente industrial, acompanhando em tempo real as 
variações dos indicadores fabris. A ausência de 
monitoramento dos processos fabris em tempo real, dificulta 
o acompanhamento dos indicadores, impossibilitando ações 
que levem ao aumento de produtividade. Permitimos uma 
visão completa do fluxo fabril (lead time, gargalos, produtos 
em processo (wip), filas, etc.), desempenho de equipamentos 
e uma visão integrada de gestão de ritmo (permite 
acompanhamento da produção dia a dia em tempo real 
com visualização dos estoques, lead time e wip. SaaS com 
baixo custo de implementação. Tudo isso com o uso de IA 
para acelerar ainda mais o aumento da produtividade dos 
nossos clientes. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

SP 

 
   

 

REGINALDO RODRIGUES 

RIBEIRO JUNIOR 

 

REGINALDO@COGTIVE.COM.B

R 

 

HTTPS://WWW.COGTIVE.COM.BR/ 

   

   

 
HYOU A HYOU é uma plataforma de gestão de pessoas que 

apoia a tomada de decisão baseada em informações. 
Acompanhando toda a jornada dos colaboradores ela 
centraliza as informações, minimiza processos burocráticos e 
traz transparência em todo o processo, permitindo que 
gestores direcionem e invistam seu tempo no que é 
primordial para o sucesso do negócio as pessoas. 
Aumentando assim consideravelmente seus resultados. 

 

RECURSOS 

HUMANOS 
 

SP 

 

   
 

WILSON OLIVEIRA DE 

ANDRADE 

 

WILSON@RASYSTEM.COM.BR 

 

HTTP://HYOU.COM.BR 
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DIGILIZA 
SOFTWARE 

Plataforma de Gestão de Tarefas e Documentos para 
Contabilidades - Controle das obrigações e das demais 
atividades do escritório, distribuição das atividades entre a 
equipe, envio de documentos automatizado, apresentação 
dos indicadores do escritório, integração do processo de 
comunicação com o cliente e comunicação interna da 
equipe. 

 

SERVIÇOS 

 

SC 

 
   

 

ALEXANDRE SANTOS 

 

ALEXANDRE@GRUPOPLANNE

R.COM.BR 

 

HTTPS://WWW.DIGILIZA.COM.BR/ 

   

   

 
NEURALTRONIC A NAIA (serviço da Neuraltronic) é o wearable com 

assistente digital para operadores em indústrias. A gestão 
da operação em ambientes industriais conta com máquinas 
modernas e processos detalhados, mas todo o trabalho e 
maquinário é operado por pessoas que por mais que 
estejam treinadas ainda cometem erros por lapso de 
memória, falta de atenção ou até erro no entendimento de 
um processo. Essa mão de obra representa em média quase 
50% dos custos operacionais e esses erros quando 
contabilizados geram grandes custos e despesas. A NAIA 
resolve esse problema integrando o humano diretamente ao 
plano de trabalho, ajudando, supervisionando e medindo a 
performance. Dessa forma os erros operacionais são 
reduzidos e a gestão consegue de forma assertiva melhorar 
os processos e criar planos de treinamento eficazes. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

RJ 

 
   

 

FILIPPO ANDRADE PRINS 

RODRIGUES 

 

CONTATO@FILIPPOANDRADE.

COM 

 

HTTP://WWW.NEURALTRONIC.COM 
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ENEURON 
COMPUTACAO 
COGNITIVA 
LTDA. 

Com o intuito de transformar a educação, a eNeuron usa 
computação cognitiva aliada com inteligência artificial e 
processamento de linguagem natural para gerar qualidade 
em avaliação textual de atividades discursivas em 
tecnologias educacionais, garantindo redução de 
sobrecarga por parte de avaliadores; redução do tempo de 
avaliação, viabiliza a personalização do ensino, reduz 
custos, e melhora significativamente a qualidade das 
produções textuais. Analise - Mineração de Textos é capaz 
de avaliar redações seguindo o padrão do ENEM com 5 
competências, vinculadas com Sintaxe, Semântica e 
Pragmática. Atualmente, o sistema já avaliou cerca de 300 
Mil redações 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

AL 

 
   

 

JÁRIO JOSÉ DOS SANTOS 

JÚNIOR 

 

JARIO.INFOR@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.ENEURON.COM.BR/ 

   

   

 
QQUANT A Qquant tem acelerado a catalogação de documentos 

científicos através da revisão sistemática e inteligência 
artificial. 

 

SAÚDE 

 

AL 

 
   

 

RANDY AMBRÓSIO QUINDAI 

JOÃO 

 

RANDY.QUINDAI@GMAIL.CO

M 

 

HTTPS://APP.QQUANT.ONLINE 
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BERKAN IT 
SOLUTION 

Sistema de gestão de terceiros. Mitigação de riscos 
trabalhistas e empresariais. Compliance e controle de mão 
de obra terceiriada. Através de uma solução web, que traz 
um workflow para controlar e gerir os documentos dos 
fornecedores e funcionários terceirizados. Indicadores e 
cálculos estatísticos para mitigação de riscos. Inteligência 
Computacional para automatizar análises dos documentos e 
identificação de riscos. 

 

RECURSOS 

HUMANOS 
 

SC 

 
   

 

NICOLAS RICARDO JUNKES 

 

NICOLASRICARDOJUNKES@G

MAIL.COM 

 

HTTP://BERKANIT.COM.BR 

   

   

 
LIMPME LIMPME - A PRIMEIRA STARTUP DE LIMPEZA 

AUTOMOTIVA POR ASSINATURA DO BRASIL - UM 
MARKET PLACE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - Ela resolve 
um problema simples , a falta de recorrência que as pessoas 
tem com a higiene do seus carros. Fato é que todo mundo 
preciso cuidar da limpeza, assim como da casa, das roupas, 
do carro não é diferente. O ponto é que ninguém quer fazer 
isso, por falta de tempo, não é prioridade, serviço chato e 
ninguém quer parar sua rotina para ter que fazer. Nós 
resolvemos, vencemos as barreiras condominiais, logística de 
operação e capacidade de entrega. Entregamos 
praticidade, comodidade e vendemos tempo, tempo para as 
pessoas se dedicarem ao que realmente querem. operamos 
24hrs por dia / 7 dias por semana / totalmente ecologicos e 
focados em regimento condominial. Tudo de maneira fácil 
simples e on line. 

 

AUTOMOTIVO 

 

SC 

 
   

 

BRUNO DA ROSA ZIESEMER 

 

CONTATO@LIMPME.COM 

 

HTTP://WWW.LIMPME.COM 
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COODESH Hiring coders is a pain in the ass for traditional HR.  
Save time and money by tracking the best coders with a 
complete Tech Recruitment Platform that evaluates coders 
to connect with your company. We provide on the platform 
a set of tools for talent acquisition, interview priority 
algorithm, behavioral mapping, and different ways to tech 
challenges. 

 

RECURSOS 

HUMANOS 
 

MG 

 
   

 

GABRIEL FERREIRA 

 

GABRIEL@COODESH.COM 

 

HTTPS://COODESH.COM/ 

   

 
PLANVET A Planvet nasceu para atender a uma demanda cada vez 

maior de donos de pets por soluções de saúde animal. A 
marca começou como um Plano de Saúde Animal, com a 
contratação feita de maneira online e descomplicada. Nosso 
plano atende em todo o país, mesmo em cidades sem 
clínicas - por meio do sistema de reembolso. Estamos 
evoluindo para um hub de soluções para o mercado pet, 
oferecendo carteira digital de vacinação para os pets 
totalmente gratuita, clube de benefícios e programa de 
afiliados. Tudo isso com o intuito de fidelizar os nossos 
clientes e conectar parceiros apaixonados por animais de 
estimação. 

 

SAÚDE 

 

MT 

 
   

 

ANDERSON NOGUEIRA 

 

TI@PLANVET.COM.BR 

 

HTTPS://PLANVET.COM.BR/ 

   

 
PLATAFORMA 
ESCRITHA 

Integração de  vários recursos no processo de produção 
cientifica, resolvendo a descentralização de recursos que 
existem no mercado, propiciando assim, a organização e o 
gerenciamento dos dados. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

PI 

 
   

 

MARLOS DE CASTRO 

ALMEIDA 

 

MARLOSALMEIDA@GMAIL.CO

M 

 

HTTP://ESCRITHA.COM 
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DIVERSIDADE 
IMPORTA 

Playbook para implantação e gestão de programas de 
diversidade e inclusão associados a resultados estratégicos 
da empresa. 

 

RECURSOS 

HUMANOS 
 

RJ 

 
   

 

DANIELE MALAFRONTE 

 

DANIELE.MALAFRONTE@GMA

IL.COM 

 

HTTP://DIVERSIDADEIMPORTA.ORG 

   

   

 
TANQUE DE 
VENDAS 

O Método e a Ferramenta "Tanque de Vendas"  inovam o 
centenário Funil de Vendas (1924 - William Townsend), 
substituindo sua forma linear de controle por um modelo 
cartesiano. Possibilita a transformação da visão "macro e 
apenas  numérica" do Funil em um modelo de  gestão One-
to-One altamente segmentada agindo sobre uma infinidade 
de leads dentro do Tanque de Vendas. O Tanque de 
Vendas inova a gestão das oportunidades de negócios 
através de um "novo conceito" que empurra (push) os 
clientes/prospects para o próximo nível de controle e resolve 
o problema dos baixos resultados comerciais através da 
gestão personalizada das oportunidades de negócios em 
altos volumes de dados. 

 

MARKETING E MÍDIA 

 

SP 

 
   

 

WELLINGTON LIMA 

 

WELLINGTON@GRANDESPLA

NOS.COM.BR 

 

HTTP://WWW.GRANDESPLANOS.COM.BR 
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DOUTOR 
REMENDO 

Com técnicas inovadoras, a Dr. Remendo é especialista e 
pioneira em fazer restaurações e microcirurgias em 
estofados: mantendo a originalidade do material, sem 
desmontar, sem remover a peça e atendendo à domicílio! 
Costumamos dizer que somos como o martelinho de ouro do 
tecido: Levamos comodidade, rapidez e economia ao cliente, 
seja na área automotiva ou residencial. 

 

SERVIÇOS 

 

PR 

 
   

 

THAISE MELLO FEITOSA 

 

FRANQUIA@DOUTORREMEN

DO.COM.BR 

 

HTTP://DOUTORREMENDO.COM.BR 

   

   

 
TINDO Tindo é uma plataforma específica para gestão e operação 

das agências de turismo receptivo. Temos ecommerce, 
backoffice e aplicativo para resolver os problemas dessas 
agências relacionado aos serviços de traslados e passeios. O 
Tindo vai desde a venda online ou presencial do serviço, 
geração de voucher, criação da logística, comissionamento 
dos vendedores e financeiro em geral 

 

SERVIÇOS 

 

SC 

 
   

 

RAFAEL COUTINHO 

 

RAFAEL@TINDO.COM.BR 

 

HTTP://WWW.TINDO.COM.BR 
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IOUPIE A IOUPIE é um sistema que levou o atendimento do balcão 
de lavanderia para o digital. Composto por 3 aplicativos 
(cliente, lavanderia e logística) e 01 hardware (armário 
inteligente com software embarcado), desenvolvido com 
baixíssimo custo e de maneira sustentável. Para facilitar a 
expansão do atendimento e consequente escalabilidade, 
ampliamos o modelo de negócio para uma plataforma 
marketplace que conecta o usuário às lavanderias e permite 
a entrega dos produtos tanto nos armários inteligentes, 
instalados em pontos estratégicos, ou diretamente pelo 
delivery. Em paralelo, a IOUPIE está com um MVP para 
atendimento B2B, de projetos customizados, para a 
automação da gestão de lavanderias hospitalares. Trata-se 
da mesma tecnologia já em operação, nos armários 
inteligentes, porém voltada diretamente às empresas. 

 

SERVIÇOS 

 

SP 

 
   

 

HENRIETH OLIVEIRA 

 

HENRIETH.OLIVEIRA@IOUPIE.

COM.BR 

 

HTTP://IOUPIE.COM.BR/ 

   

   

 
VISIBILIA A Visibilia é uma startup de Artificial Intelligence & 

Machine Learning que desenvolve alta tecnologia para 
oferecer suporte às empresas na tomada de decisões. 
Fundada em fevereiro de 2020, em pouco mais de um ano 
tem recebido ~R$1.5M em investimento, vencido diversos 
desafios e recebido diversos reconhecimentos pela 
qualidade dos seus produtos. Formada por uma equipe de 
especialistas em Inteligência Artificial (IA), a Visibilia tem 
uma carteira variada de produtos atuando em diversos 
setores. Um desses produtos é a BeeNet, uma IA que ajuda 
às equipes de RH nas diversas etapas do processo de R&S 
Tech, de maneira a agilizar e otimizar a busca e 
contratação de talentos Tech que as empresas precisam. A 
BeeNet, é um dos poucos produtos que fazem uso da IA 
aplicada especificamente ao RH Tech. 

 

RECURSOS 

HUMANOS 
 

SP 

 
   

 

JORGE CARLOS VALVERDE-

REBAZA 

 

JVALVERR@VISIBILIA.NET.BR 

 

HTTPS://BEENET.IO/ 
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CONCRETA 
ASSESSORIA E 
CONSULTORA 
EM LICITAÇÕES 

A Concreta atua com outsourcing do setor licitatório, 
representando empresas nas vendas para governo. 
Realizamos a busca de oportunidades, gestão de 
documentação e prazos, cadastro de proposta, envio de 
lances, monitoramento do processo e apoio jurídico 
licitatório. Contamos com metodologias próprias para 
otimizar desempenho operacional, entregando as empresas 
principalmente tempo, segurança e aumento de receita por 
meio de licitações. 

 

SERVIÇOS 

 

SC 

 
   

 

LEANDRO RAMOS 

MARCELINO 

 

LEANDRO@CONCRETALICITA

COES.COM.BR 

 

HTTPS://CONCRETALICITACOES.COM.BR/ 

   

   

 
INMEDIAM Substituímos o tradicional fiador na locação de imóveis 

 

MERCADO 

IMOBILIÁRIO 
 

MG 

 
   

 

MARCELO LOPES SCHITINE 

 

MARCELO.SCHITINE@YAHOO.

COM.BR 

 

HTTP://WWW.INEMDIAM.COM.BR 
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CONTDIGITAL 
CONTABILIDADE 
ONLINE 

A ContDigital Contabilidade Online presta serviços desde a 
criação do CNPJ até o acompanhamento mensal das rotinas 
dentro dos departamentos: contábil, fiscal e pessoal. 
Entregamos aos empreendedores brasileiros uma 
plataforma digital e segura para toda movimentação 
contábil dos seus negócios, dentro de um mercado de cerca 
de 17 milhões de empresas optantes pelo Simples Nacional. 
A redução de custos proporcionado pela tecnologia oferece 
a seus clientes soluções com planos acessíveis e alto valor 
agregado. 

 

SERVIÇOS 

 

RS 

 
   

 

MATHEUS SILVA DE 

CAMARGO 

 

MATHEUSSILVACAMARGO@G

MAIL.COM 

 

HTTP://WWW.CONTDIGITAL.COM.BR 

   

   

 
LICITO VENDAS 
PÚBLICAS 

Somos uma lawtech que apresenta solução inovadora no 
mercado de licitações, que propicia para empresas 
acessarem esse mercado tendo aumento de faturamento 
com: gestão estratégica, segurança jurídica e integridade. 
Fazemos isso através de atendimento online a análise de 
mercado e captação de oportunidades, gestão de prazos 
documentais, participação e acompanhamento de certames 
e todas as demandas jurídicas envolvidas no processo, 
acompanhando desde a fase de certame até a gestão 
contratual, gerando dados e relatórios estratégicos para 
melhor e mais efetivo posicionamento dos clientes. Nosso 
diferencial é não somente entregar dados e arquivos para o 
cliente, mas participar efetivamente do processo, 
economizando tempo e recursos. 

 

JURÍDICO 

 

MG 

 
   

 

VICTOR DORNELAS PEREIRA 

 

VICTOR@LICITOVENDASPUBL

ICAS.COM.BR 

 

HTTP://WWW.LICITOVENDASPUBLICAS.COM.BR 
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DARP SOLUÇÕES 
TÉCNICAS LTDA 

A DARP Soluções Técnicas foi criada para auxiliar os 
municípios, Estados e Federação na informatização de 
procedimentos, no planejamento e gestão territorial, através 
de mapeamentos, compilação da legislação e revisão, 
tramitação de processos administrativos ou criação de 
novos textos legislativos e protocolo on-line, apresentando-
os aos cidadãos de forma eficiente, didática e célere. 
Alinhado ao Web Sistema Urbcidades, prestamos os 
seguintes serviços: 1 - Fornecemos os serviços e ferramentas 
necessárias para o planejamento e gestão territorial; 2 - 
Treinamos usuários contratantes para perfeita utilização 
dos serviços e ferramentas disponíveis, alcançando todo o 
seu potencial de solução de problemas; 3 – Periodicamente 
atualizamos o Web Sistema visando sua contínua evolução 
tecnológica, bem como priorizamos a manutenção contínua 
para perfeita execução dos serviços prestados; 4 - Tratamos 
as informações inseridas com a devida transparência e 
seriedade; 5 - Verificamos as necessidades de cada Órgão 
para melhor atende-lo; 6 - Atendemos às legislações 
vigentes, pensando sempre na segurança jurídica para 
nossos usuários; 7 - Revisamos legislações; 8 - Elaboramos 
projetos de novas leis de ordenamento territorial; 9 - 
Assessoramos agentes públicos para ações na área de 
desenvolvimento territorial. 

 

SETOR PÚBLICO 

 

MG 

 
   

 

DANIEL FELIPE RODRIGUES 

PEREIRA 

 

URBCIDADESADM@GMAIL.CO

M 

 

HTTPS://DARPST.COM/ 

   

   

 
LUCTECH A nFaces é uma plataforma que usa Inteligência Artificial 

para reconhecimento de faces, placas, objetos por meio do 
fornecimento de links câmeras IP, vídeos ou imagens. Ela é 
uma alternativa para os pequenos negócios que querem 
reduzir suas despesas evitando roubos, por análise de 
trajetória de seus funcionários, uso de equipamentos; e 
também aumentar a sua receita, com identificação de 
dados demográficos, emoção e frequência de clientes. A 
tecnologia é em nuvem e pode ser conectado a outros 
sistemas de gestão do negócio, como Gestão de Ponto, ERP 
e CRM. 

 

MERCADO 

IMOBILIÁRIO 
 

DF 

 
   

 

LUIZ CLAUDIUS COELHO 

FERREIRA LEITE 

 

LUIZ.CLAUDIUS@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.LUCTECH.COM 
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DECOR.APP Somos o escritório de arquitetura e decoração cuja missão é 
revolucionar a experiência do cliente inserido neste 
segmento. Para isso, foi criada uma plataforma user-friendly 
de comunicação, gestão de informações e alinhamento com 
o cliente, visando atender a projetos de maneira até 100% 
online. Nela, é possível acompanhar diversos projetos 
simultaneamente, realizar pagamentos de forma segura, 
realizar compras no clube de vantagens de nossos parceiros 
(Marketplace) e centralizar toda a documentação e 
imagens no decorrer do serviço. Temos ainda a função de 
busca de imóveis para quem ainda não adquiriu. O objetivo 
é ser uma plataforma onde o consumidor possa buscar um 
imóvel, constratar o projeto de construção, reforma ou 
personalização e comprar tudo para deixar o imóvel pronto 
no nosso marketplace o DecorMarket. 

 

MERCADO 

IMOBILIÁRIO 
 

SP 

 
   

 

ADRIANA NOYA ALVES 

GOMES DE ALMEIDA 

 

ADRIANA@ADRIANANOYA.CO

M.BR 

 

HTTPS://WWW.DECORAPP.COM.BR/ 

   

   

 
MARTA 
INTELIGÊNCIA 
IMOBILIÁRIA 

Marta é 100% digital e usa inteligência de dados para 
transformar o modelo e a jornada de compra e venda de 
imóveis. Marta entende o comportamento do cliente 
analisando milhões de atividades imobiliárias, cria e investe 
em campanhas para atrair o perfil certo dos clientes, 
qualifica e entrega os clientes para uma rede própria e 
selecionada de corretores parceiros e acompanha toda a 
jornada até o fechamento do negócio e é remunerada na 
transação. Em 2 anos, Marta já executou mais de 500 
vendas, com dezenas de parceiros, em 3 estados. 

 

MERCADO 

IMOBILIÁRIO 
 

PE 

 
   

 

SANDRELLY LUIZ 

COUTINHO 

 

SAND@DEIXACOMMARTA.CO

M.BR 

 

HTTP://WWW.DEIXACOMMARTA.COM.BR 
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FECHÔ O mercado imobiliário é extremamente disperso, envolve 
diversos atores como compradores, imobiliárias, 
proprietários de apartamentos, corretores, construtoras, 
cartórios e bancos. Como esses atores não estão integrados 
o suficiente para entregar uma experiência satisfatória para 
o cliente, a Fechô surgiu com o objetivo de utilizar Ciência 
de Dados para otimizar esse processo e fornecer condições 
tecnológicas para que as pequenas imobiliárias e corretores 
possam fazer frente aos grandes players do mercado como 
Quinto Andar e Loft, além de também transformarem a 
experiência dos seus clientes. Nossa solução envolve um 
marketplace voltado para que as pequenas imobiliárias e 
corretores postem e gerenciem seus imóveis, nossa assistente 
virtual (Fê), que é utilizada para recomendação de imóveis 
e prospecção de clientes, temos um app voltado para 
porteiros e pessoas comuns indicarem imóveis a venda, 
também temos nossa base de ciência de dados que busca 
fazer o melhor match possível entre comprador, vendedor e 
corretor. 
 

 

MERCADO IMOBILIÁRIO 

 

SE 

 
   

 

HUGO VINÍCIUS DANTAS 

BARRETO 

 

HUGO@FECHO.APP 

 

HTTPS://FECHO.APP/ 

   

   

 
PLANTA 
POTENCIAIS 
ARQUITETÔNICOS 

Somos uma plataforma para arquitetos que visa 
revolucionar o mercado imobiliário, reciclando os imóveis 
usados através do olhar técnico e de múltiplas interações 
entre arquitetos 

 

MERCADO 

IMOBILIÁRIO 
 

RS 

 
   

 

MAXIMILIANO GIRARDI DE 

CARVALHO 

 

MAXGCARVALHO@GMAIL.CO

M 

 

HTTP://WWW.PLANTAPOTENCIAIS.COM.BR 
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COBI Somos uma plataforma de logística last mile que conecta e 
gerencia por meio da tecnologia entregadores as empresas 
que queiram fazer delivery com menor custo. 

 

SERVIÇOS 

LOGÍSTICOS 
 

CE 

 
   

 

ESDRAS LIMA REIS 

 

ESDRAS.REIS@COBI.COM.BR 

 

HTTP://WWW.COBI.COM.BR 

   

   

 
MEU PORTEIRO O Meu Porteiro foi feito para pessoas que desejam fazer 

compras online e não tem onde receber suas encomendas. 
Conectamos essas pessoas à pontos de retirada (lojas, 
academias, padarias) que recebem, armazenam e 
disponibilizam as encomendas para retirada. A vantagem 
para o comprador é a praticidade e flexibilidade de 
horários para retirada, e para o ponto de retirada a 
divulgação e o aumento do fluxo de clientes em seu 
estabelecimento. 

 

SERVIÇOS 

LOGÍSTICOS 
 

SC 

 
   

 

LUCAS WILLE AUGUSTIN 

 

LUCAS.AUGUSTIN@GMAIL.CO

M 

 

HTTP://WWW.MEUPORTEIRO.APP 
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DELIVERYTO A DeliveryTo é uma plataforma de market place focada no 
mercado local. Atualmente as maiores plataformas de e-
commerce do Brasil são os market places, porém nem todas 
as empresas conseguem atuar nessas plataformas, pela 
dificuldade de manter um setor dedicado ou até mesmo 
pela característica do produto. No ano passado devido a 
pandemia mais de 750 mil empresas fecharam as portas, 
ajudando as plataformas de e-commerce, isso mostrou o 
grande risco que as empresas correm daqui para frente, 
pois mais de 22 milhões de consumidores fizeram a sua 
primeira compra online. Pensando nisso criamos uma 
solução de vendas online que roda prioritariamente local, 
facilitando e muito a vida dos empreendedores e 
compradores, pois encurtamos o prazo de entrega do e-
commerce para 2 horas e ajudamos a economia local, pois 
durante a pandemia ao menos esses empreendedores 
podem vender de portas fechadas e manter o seu sustento. 

 

COMÉRCIO 

 

PR 

 
   

 

NICHOLLAS MARSHELL 

MENDES SILVA 

 

NICHOLLAS@APPMOOVE.CO

M.BR 

 

HTTP://WWW.DELIVERYTO.COM.BR 

   

   

 
NEXT RIDE NEXT Ride entrega soluções de micromobilidade elétrica, 

reduzindo a ineficiência do transporte em grandes centros. 
Sabemos que a bicicleta elétrica é uma alternativa aos 
automóveis tanto em relação ao custo, quanto em relação 
ao tempo. No entanto, entendemos que a transição modal 
não é algo simples, por isso oferecemos um serviço de 
assinatura que permite ao nosso cliente se preocupe apenas 
com o que importa, seu deslocamento. 

 

MOBILIDADE 

URBANA 
 

SP 

 

   
 

ABDALLA YUSSEF TAUIL 

NETO 

 

ABDALLA@NEXTRIDE.COM.BR 

 

HTTP://WWW.NEXTRIDE.COM.BR 
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ECOMILHAS A Ecomilhas é uma startup de milhas urbanas que conecta 
empresas de alta emissão de de poluentes com usuários de 
baixa emissão pela mobilidade ativa através do mercado de 
Carbono. No Brasil há um alto número de usuários dentro 
de grandes centros urbanos que se locomovem 
sustentavelmente, caminhada, bicicleta e transporte público 
são alguns dos diversos modais de transporte não poluente. 
Por outro lado Empresas que adotaram a agenda 2030 e 
matrizes ESG como estratégia, sentem dificuldade em 
mensurar e compensar sua alta emissão de Carbono. É esse 
o problema que a Ecomilhas resolve, entregamos uma 
plataforma para B2B com base em tecnologia Blockchain 
que mensura e compensa emissões do inventário segundo 
métodos do GHG protocol, ao recompensar financeiramente 
usuários da mobilidade ativa. 

 

MOBILIDADE 

URBANA 
 

SP 

 
   

 

LUCAS NICOLETI 

 

LUCAS@ECOMILHAS.ME 

 

HTTPS://ECOMILHAS.ME 

   

   

 
TUDU Somos um marketplace focado nas comunidades e favelas. 

Resolvemos o problema de 17 milhões de pessoas que 
moram em favelas e não possuem um canal de venda 
digital adaptado à sua realidade e que conecte os 
vendedores de comunidades aos moradores. A TUDU é um 
marketplace multiserviços. Unimos em uma única solução os 
segmentos de alimentação, produtos e serviços e atuamos 
com o público de comunidades e periferias. Nosso objetivo é 
conectar os mais de 17 milhões de pessoas que vivem em 
comunidades/favelas no Brasil em uma solução digital, que 
facilite a compra e venda de produtos e serviços nas 
comunidades. A nossa plataforma é totalmente adaptada 
para a realidade desses pequenos e micro empreendedores 
e temos como grande propósito fazer brotar 
empreendedores no país, estimulando que pessoas físicas 
também comecem a vender e assim criando um ecossistema 
que potencializará ainda mais esse mercado que já 
movimenta 120 bi por ano. (*) Dados do IBGE - PNAD 
Contínua; Instituto Locomotiva 

 

BENS DE CONSUMO 

NÃO DURÁVEIS 
 

PR 

 
   

 

JEAN PIERRE PS 

 

JE.PIERRE.7@GMAIL.COM 

 

HTTPS://TUDUAPP.COM.BR/ 

   

   



  

 

 

106

EYBY A Eyby traz um novo conceito de delivery de moda. 35% dos 
pedidos de troca e devolução nas vendas online de 
vestuário, estão ligados à insatisfação com o produto. Para 
resolver este problemas nós olhamos para a economia 
informal e lá, encontramos às Sacoleiras, mulheres que 
vivem de comprar e revender roupas. No Brasil nós temos 
cerca de 560 mil sacoleiras que vendem no máximo para 
familiares e amigos, que possuem baixo nível de 
digitalização do seu negócio e que enfrentam dificuldade 
de acesso a meios de pagamento, assim surgiu a Eyby, da 
união entre a Tecnologia e o Social, do Físico com o Digital, 
criamos o 1º marketplace de delivery de moda que conecta 
um exército de sacoleiras a clientes que buscam a 
experiência de comprar roupas no conforto de casa, com 
hora marcada e pagando após experimentar. 

 

COMÉRCIO 

 

BA 

 
   

 

MARCOS BARRETO 

 

MARCOS@EYBY.COM.BR 

 

HTTP://EYBY.COM.BR/SEJA-UMA-CONSULTORA 

   

   

 
URMOB.CITY Ajudamos as empresas de ônibus que trabalham com 

transporte coletivo a serem mais eficientes em suas 
operações e serem mais legais, para os usuários e 
passageiros. Quando dizemos eficientes, nos referimos a um 
controle completo das linhas de transporte coletivo, 
envolvendo cumprimento dos horários, sem atrasos, 
gerenciamento dos motoristas, consumo de combustível, 
gastos em manutenção, distribuição correta dos ônibus, 
análises dos tempos de intervalo entre ônibus nas paradas, 
lotação. Quando dizemos legais, nos referimos deixar o 
serviço de transporte coletivo mais atraente, para que os 
usuários do transporte tenham menos atrito para usar e 
prefiram esse modal do que carro particular. Fazemos isso 
com emprego de tecnologia na palma da mão do usuário, 
com horários e previsões de chegada em tempo real, 
informação sobre as condições das linhas, valores, rotas, 
locais favoritos. 

 

MOBILIDADE 

URBANA 
 

SP 

 

   
 

CRISTIANO SILVEIRA DOS 

SANTOS 

 

CRISTIANO@URMOB.COM.BR 

 

HTTPS://URMOB.COM.BR 
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LOTE44 A Lote44 simplifica a organização de eventos, da cotação à 
gestão. Conectamos organizadores (profissionais ou não) a 
fornecedores para a produção de eventos com praticidade, 
segurança e economia, recebendo % do fornecedor apenas 
se o negócio for fechado.  

SERVIÇOS 

LOGÍSTICOS 
 

RJ 

 
   

 

NATHALIA AFONSO 

MARQUES 

 

NATHALIA@LOTE44.COM.BR 

 

HTTP://WWW.LOTE44.COM.BR 

   

   

 
YOOLO 
LOGÍSTICA 

A Yoolo é uma plataforma de entregas last mile focada em 
cidades do interior, que conecta comerciantes aos 
entregadores. 

 

MOBILIDADE 

URBANA 
 

SC 

 
   

 

GILLIARD DAMACENO 

 

GILLIARD@YOOLO.APP 

 

HTTPS://YOOLO.APP/ 
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DESKMY A Deskmy é uma plataforma que potencializa a dinâmica 
do escritório em um ambiente virtual. Sendo essa extensão 
do escritório, ela facilita a comunicação, agiliza a troca de 
informações e proporciona maior interação entre os 
colaboradores que estão trabalhando no remoto/híbrido.  

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

PR 

 
   

 

MAURICIO CLETO DE 

MELLO TOTI 

 

MAURICIO@DESKMY.COM 

 

HTTPS://DESKMY.COM/ 
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FISCONTECH Ajudamos empresas, contadores e escritórios contábeis a 
serem mais produtivos e eficientes, reduzindo custos através 
da automação de tarefas e processos fiscais e tributários. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

RO 

 
   

 

ALEX GEOVANE LEITE 

 

CONTATO@FISCONTECH.CO

M.BR 

 

HTTPS://WWW.FISCONTECH.COM.BR/ 

   

   

 
PLIQ A PliQ é uma plataforma de pesquisa e marketing de 

Indicação. Apenas 25% das pessoas confiam em publicidade 
online por outro lado esmagadores 91% confiam nas 
indicações de amigos na hora de tomar uma decisão de 
compra, o boca a boca não pode ser monitorado, mas o 
marketing de indicação pode ser um poderoso canal de 
vendas que estruturado pode gerar grandes resultados. Mas 
o que motiva uma pessoa a recomendar um produto ou 
serviço? 1. O resultado esperado com uma esperiência 
satisfatória, 2. Recompensas e Incentivos. E olhando para 
essas dores e motivações que a PliQ vem transformando 
experiências em vendas. Estruturando uma jornada de 
monitoramento da experiência dos clientes, segmentando os 
melhores clientes e engajando eles em programas de 
indicação e a empresa recebe os leads quentes reduzindo o 
CAC e o tempo de fechamento de negócios. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

CE 

 
   

 

CÉSAR RABELO 

 

CESARRABELO@GMAIL.COM 

 

HTTPS://WWW.PLIQ.IO 
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GOLEDGER Somos a fabricante líder nacional na tecnologia de 
blockchains permissionados. Interoperamos sistemas de 
diversas empresas através de um barramento distribuído 
criado pela nossa plataforma de orquestração que possui 
características únicas no mercado. O GoFabric é a única 
plataforma que permite que um usuário não especialista na 
tecnologia crie, gerencie, monitore redes blockchains sem 
escrever uma linha de código. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

DF 

 
   

 

OTAVIO RODRIGO TEIXEIRA 

SOARES 

 

OTAVIO.SOARES@GOLEDGER.

COM.BR 

 

HTTP://WWW.GOLEDGER.COM.BR 

   

   

 
PRICEBOOK! DO 
BRASIL LTDA 

Pricebook! é uma startup que transforma dados de mercado 
em conhecimento e inteligência comercial para empresas e 
indivíduos. Esses dados são coletados de compradores 
primários (famílias e indivíduos) por meio do uso de um 
APP móvel, que permite aos usuários/consumidores o 
monitoramento do histórico de preços de seus produtos de 
compra recorrente, possibilitando uma melhor tomada de 
decisão de compras e assim, transformando-se em uma 
poderosa ferramenta de gestão financeira pessoal. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

DF 

 
   

 

PAULO MELO 

 

PAULOMSMELO@GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.PRICEBOOK.COM.BR 
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INSPIREIP A InspireIP foi desenvolvida para criar uma trilha digital de 
registros de processos de inovação usando o Ethereum 
Blockchain. Qualquer ativo digital de qualquer tamanho e 
formato pode ser rapidamente registrado online para 
provar a existência, integridade e desenvolvimento ao longo 
do tempo. Problemas que resolvemos: Direitos autorais: no 
Brasil, o registro é feito pela BN, em papel, e demora até 
180 dias para ser efetuado; Segredos comerciais: O país não 
possui uma plataforma que armazene ativos de forma 
segura e que ateste o domínio de um segredo comercial em 
determinado período; Cartórios: Cartórios ainda usam 
sistemas rudimentares para armazenar documentos e 
atestar a autenticidade, tornando o serviço inseguro, 
demorado e caro. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

BA 

 
   

 

CAROLINE CASTRO NUNES 

 

CAROLINE@INSPIREIP.IO 

 

HTTP://INSPIREIP.IO 

   

   

 
RFIDBRASIL Empresa focada no desenvolvimento, integração e 

implantação de soluções/plataformas baseadas em 
tecnologias IoT para inventário, localização e rastreamento 
de itens/produtos e monitoramento de equipes de trabalhos, 
através do modelo SaaS.  

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

RJ 

 
   

 

ERIC GOMES SILVA 

ABRUNHOSA 

 

ERICG@RFIDBRASIL.COM 

 

HTTPS://RFIDBRASIL.COM/ 
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OPTIME Planejar e otimizar a distribuição de veículos e rotas no 
transporte de cargas e passageiros, almejando a 
organização e qualidade na operação logística com 
significativa redução de custo. Após OpTime, será 
impossível ter uma operação logística mais eficiente.  

SERVIÇOS 

LOGÍSTICOS 
 

MG 

 
   

 

MARCOS CAIXETA VALIM 

 

CAIXETA@OPTIMEROTAS.CO

M.BR 

 

HTTP://WWW.OPTIMEROTAS.COM.BR 

   

   

 
TCX A TCX é uma empresa de tecnologia industrial e inovação, 

com soluções de Indústria 4.0 baseadas em Inteligência 
Artificial, Visão Computacional e IoT. Ela é uma spinoff da 
TCS Industrial, que possui 18 anos de know how de 
automação em chão de fábrica e, em conjunto com um time 
multidisciplinar, a startup proporciona o desenvolvimento de 
inovação para os mais diversos segmentos industriais, com 
premiações diversas em programas de aceleração, editais e 
iniciativas de Inovação Aberta. As soluções atuais da TCX 
otimizam diferentes etapas do processo produtivo, 
atendendo, principalmente, demandas de controle de 
qualidade, saúde e segurança do trabalhador, 
monitoramento de máquinas e rastreabilidade embasando, 
portanto, tomadas de decisão do nível operacional ao 
gerencial e estratégico. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

MG 

 
   

 

CARMEN BOTELHO 

MIRANDA DE CASTRO 

 

CARMEN.BOTELHO@TCSINDU

STRIAL.COM.BR 

 

HTTPS://WWW.TCSINDUSTRIAL.COM.BR/TCX 
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AGROFORESTRY 
CARBON 

Neutralizamos as emissões de carbono das empresas 
plantando árvores nativas em Sistemas Agroflorestais de 
pequenos agricultores. 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

SC 

 
   

 

GABRIEL OLÍMPIO DA 

CUNHA NETO 

 

GABRIELNETO03@GMAIL.CO

M 

 

HTTP://WWW.AGROFORESTRYCARBON.COM.BR 

   

   

 
NANOTEX A NanoTex é uma startup de base tecnológica que 

desenvolve novos materiais avançados com foco em 
sustentabilidade 100% renováveis e biodegradáveis com 
aplicações transversais através de tecnologia nacional. A 
pandemia promove mudanças de hábitos em todo o mundo, 
entre essas mudanças, destaca-se o uso de máscaras pela 
população em geral e a necessidade de cuidados para 
minimizar o avanço do novo Coronavirus, principalmente 
causado pelo contato com superfícies contaminadas. Com o 
intuito de mitigar o avanço da covid-19 e diminuir as 
demandas por máscaras cirúrgicas e N-95, desenvolvemos 
uma tecnologia de revestimento a base de sílica, Grafeno e 
titanium que possibilita a utilização de celulose (papel) 
como tecido para confecção de máscaras de proteção 
individual, filtros e outros EPIs. Desta forma, diferente de 
nossos concorrentes, somos capazes de criar superfícies 
ativas, hidrofóbicas e antivirais, além de serem 
antimicrobianas e biodegradáveis, validadas e 
caracterizadas pelos parceiros FioCruz e UFRJ, que podem 
ser aplicadas a diversos outros produtos e mercados, como 
por exemplo embalagens(papelão), filmes 
plásticos(alimentos), utensílios a base de celulose além de 
superfícies texteis e outros, garantindo assim a saúde e 
segurança das pessoas. Esta tecnologia é 100% Nacional e 
devidamente patenteada. Com potencial disruptivo de 
inovação, capacidade de geração de novas tecnologias e 
produtos e formação de novos mercados. Atualmente 
estamos prototipando mascaras para testes a serem 
realizados em pacientes com COVID-19 pela Fiocruz, e 
testando novas aplicações. 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

RJ 

 
   

 

RAFAEL SANTOS DA CRUZ 

PAULA 

 

RAFAEL_CRUZ@POLI.UFRJ.BR 

 

HTTP://WWW.NANOTEX.COM.BR 
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AMBISIS Nós fazemos o licenciamento ambiental mais rápido, uma 
solução para simplificar a gestão ambiental. Resolvendo o 
problema de controlar os prazos e arquivos de processos 
que necessitam ser cuidados ao longo da existência de um 
empreendimento (indústria, serviço, construção civil). 
Entregamos uma solução em nuvem que centraliza a gestão 
ambiental, passando pela gestão dos empreendimentos, 
processos e relacionamento com os órgãos. 

 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

SC 

 
   

 

AIRAN ARINÊ POSSAMAI 

 

AIRANPOSSAMAI@GMAIL.CO

M 

 

HTTP://WWW.AMBISIS.COM 

   

   

 
SOLAR AUTO 
CLEANER 

Nossa Startup irá desenvolver o 1º robô de limpeza de 
painéis solares, totalmente autônomo e que limpa os painéis 
sem uso de água, em usinas de solo por todo País. Nosso 
forma de atuar é através de contrato de prestação de 
serviço de limpeza com os donos de medias e grandes 
usinas. 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

GO 

 
   

 

RÉDYTTON BRENNER 

SOUSA 

 

REDYTTON@HOTMAIL.DE 

 

NÃO POSSUI 
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ARETE 
SOLUÇÕES S/A 

A Arete é uma startup subsidiária da Nanopure (EUA), é 
dedicada ao mercado latino-americano e à P&D local para 
expansão das aplicações de seus equipamentos. No Brasil 
existem diversos problemas quando se fala de tratamento 
de água e efluentes, um exemplo é o descarte irregular de 
efluentes nos corpos hídricos sem tratamento adequado, o 
que traz impactos muito negativos para o meio ambiente e 
para a sociedade. Cada vez menos se encontrará água de 
qualidade disponível para o consumo humano. A Arete 
resolve esse problema através do NanoBOT, uma tecnologia 
que utiliza da geração de nanobolhas e as encapsulam com 
oxigênio e ozônio para trazer um tratamento mais eficiente, 
100% natural, com baixo custo operacional e pode ser 
utilizado para qualquer setor onde se necessite melhorar a 
qualidade da sua água, seja para aeração, flotação, 
desinfecção, água de reuso, melhoria das águas de 
processo, utilização na agricultura e na aquicultura, entre 
tantas outras aplicações. 

 

AGRONEGÓCIOS 

 

SP 

 
   

 

RAPHAEL BARCELLOS 

ALVARENGA GASPAR 

 

RAAPHAEL.BG@GMAIL.COM 

 

HTTPS://WWW.NANOPURETECH.COM/ 

   

   

 
SOLUTTÁ A Soluttá é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento 

com foco em soluções para Economia Circular. Estudamos 
resíduos e processos industriais de modo a criar soluções 
que otimizam os custos com descarte e diminuem a 
utilização de recursos naturais. Essas soluções podem ser 
novos produtos ou matérias primas feitos a partir do 
resíduo, assim como otimização e alteração de processos 
industriais de modo a diminuir a produção dos resíduos. 
Atualmente já estamos trabalhando com resíduos das 
indústrias de papel e celulose, automotiva e de tintas, 
desenvolvendo soluções viáveis prontas para serem testadas 
em escala industrial. 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

SC 

 
   

 

WILLIAN FURTADO DE 

FARIAS JUNIOR 

 

COMERCIAL@SOLUTTA.TEC.B

R 

 

HTTP://WWW.SOLUTTA.TEC.BR 
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TSU AMBIENTAL 
LTDA 

A TSU Ambiental é uma empresa de gestão de resíduos em 
ambiente marinho, educação ambiental e pesquisa que atua 
no Rio de Janeiro. No Brasil foram descartadas 13,35 
milhões de toneladas de plástico em 2020, e de acordo com 
a UFF, são despejados em torno de 90 toneladas de 
resíduos na Baía de Guanabara. Nosso tem como serviço 
principal a gestão de resíduos em ambiente marinho, 
buscando conectar a sociedade ao meio ambiente através 
de educação ambiental e pesquisa. Nossa solução é 
promover limpeza de ambientes marinhos, reaproveitando 
os resíduos recolhidos, gerando energia através de pirólise e 
utilizando também os resíduos para produção de produtos e 
jogos através de impressão 3D. 

 

TECNOLOGIAS 

SUSTENTÁVEIS E 

VERDES 
 

RJ 

 
   

 

NAYANA CORDEIRO DA 

SILVA 

 

NAAYCS@GMAIL.COM 

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/TSU.AMBIENTAL.RJ 
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KALAMAZOO 
NATURAL 
SOLUTIONS 

A Kalamazoo Natural Solutions é uma startup, sediada na 
incubadora da Unicamp (INCAMP), provedora de soluções 
de lúpulo baseadas nas demandas do mercado cervejeiro 
brasileiro (tradicional e artesanal) e de ingredientes para a 
indústria de alimentos, farmacêutica, aromas e cosméticos. 
Trabalhamos no desenvolvimento de ingredientes de lúpulo 
para o melhorar o rendimento e produtividade de produção 
nas cervejarias artesanais e ao mesmo tempo aumentar a 
qualidade que o lúpulo pode entregar de sabor e aroma 
para a cerveja através de ingredientes de lúpulo, livres de 
massa vegetal e padronizados, em volume de venda de 
acordo à escala de produção artesanal brasileira e 
ajustando as variedades de lúpulo de acordo com a 
demanda local. Trabalhamos em co-desenvolvimento com 
parceiros do mercado a formulação de conservantes 
naturais (clean label) a base de matérias primas vegetais 
para substituir os conservantes sintéticos e químicos para 
indústria de alimentos. 

 

COMÉRCIO 

 

SP 

 

  
 

 

AURELIANO AGOSTINHO 

DIAS MEIRELLES 

 

AURELIANODIAS91@GMAIL.C

OM 

 

 
  

 

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/KALAMAZOO_NATURAL_SOLUTIONS/ 

 
VALORA Somos uma cleantech de valorização de resíduos recicláveis 

e sustentabilidade. Para empresas desenvolvemos projetos 
específicos às necessidades e metas ESG, cumprimento de 
logística reversa e programas de compemnsação ambiental 
ou impacto positivo ao meio ambiente. Para os geradores 
de resíduos nas cidades (residências e grandes geradores), 
fazemos gestão e coleta seletiva de recicláveis. 

 

SERVIÇOS 

 

SP 

 
   

 

LUIZ FELIPE CERCEAU 

GUIMARAES 

 

LUIZ.CERCEAU.GUIMARAES@

GMAIL.COM 

 

HTTP://WWW.VALORARECICLAVEIS.COM.BR 

   

 
  



  

 

 



  

 

 


