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APRESENTAÇÃO

Talvez existam vários desafios a serem superados dentro do seu órgão, mas faltam
“cabeças e mãos” para pensar e fazer acontecer as soluções. Foi focando nisso
que organizamos e disponibilizamos esse relatório. Nele você encontra uma relação
de startups que podem te ajudar. Há várias informações sobre cada empresa e
sobre o que ela oferece, um sumário dividindo as empresas por categorias e
também um glossário nas últimas páginas (afinal você não é obrigado a saber
“starupês”).

NOSSA IDEIA É QUE ESSE RELATÓRIO SE APRESENTE COMO UM BANCO
DE SOLUÇÕES E INSIGHTS… VOCÊ VAI LENDO E PERCEBE QUE AQUELE
PRODUTO OU SERVIÇO PODE AJUDAR A RESOLVER UM DESAFIO NO
ÂMBITO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Caso você tenha alguma ideia na leitura, não tenha receio e entre em contato
com Laboratório de Inovação do Governo de Santa Catarina - Nidus. O
trabalho do Nidus é uma atribuição da Diretoria de Tecnologia e Inovação -
vinculada a SEA - e não tem custo nenhum para os órgãos parceiros da
Administração Pública Estadual. Você pode conhecer mais do Nidus acessando o
site, instagram ou linkedin. Por hora, queremos contar os três pilares do laboratório.

https://nidus.sea.sc.gov.br/
https://www.instagram.com/niduslab/
https://www.linkedin.com/in/niduslab/
https://www.linkedin.com/in/niduslab/


1 – HUB DE INOVAÇÃO NIDUS
Nidus conecta diferentes atores do ecossistema de inovação, instituições
governamentais, empresas, startups, negócios de impacto social,
gestores públicos, parceiros, investidores e demais interessados em
soluções inovadoras em Governo, além de desenvolver e disseminar
conteúdos ligados à inovação no setor público.
Uma estrutura de apoio e conexão entre os desafios de governo e as
soluções de mercado, realiza validações necessárias para potencial
implementação junto a órgãos públicos.

2 – SOLUÇÕES INOVADORAS PARA OS DESAFIOS DO GOVERNO
Aceleração de empresas que apresentem soluções inovadoras para
resolver desafios públicos enfrentados por órgãos do Governo do Estado
de Santa Catarina, apoiando os negócios selecionados, fazendo
conexões com os gestores públicos e realizando o acompanhamento da
implementação e do escalonamento da solução.
. 

NIDUS

3 – CONEXÃO DOS GESTORES PÚBLICOS NO ECOSSISTEMA DE
INOVAÇÃO
Incentivo a mentalidade de inovação para os gestores públicos do
Governo do Estado de Santa Catarina, realizar as conexões com a
comunidade do empreendedorismo inovador e aplicar os mecanismos
de implementação de inovação nas compras públicas.

Todas as informações contidas nessa
relação são de responsabilidade das
empresas listadas. Os dados foram
fornecidos de forma espontânea
pelas próprias startups através de
cadastro no site do Nidus.



SUMÁRIO
Agronegócio .......................................................pág.   12
Área jurídica ........................................................pág.   15
Automação comercial ........................................pág.   23

Automação de Processos*...................pág. 36 e pág.   267
Bancos e finanças................................................ pág.   297
Cybertech.............................................................. pág.   304
Desenvolvimento Web, Sites............................... pág.   305
Educação..................... .........................pág. 26 e  pág.   221
Energia....................................................................pág.   229
Engenharia e construção......................................pág.   236
Entretenimento.......................................................pág.   139
Farmacêutico e pesquisa médica.........................pág.   242
Games.....................................................................pág.   245
Gestão empresarial .............................................. pág.   247
Indústria................................................pág. 172 e pág.   253
Logística e transporte............................................pág.  176
Marketing, Comercial. Vendas..............................pág.  190
Outros...................................................pág. 124 e pág.  194
Publicidade e Mídia...............................................pág.  145

*Inteligência Artificial, Machine Learning, Deep Learning, Business Intelligence, Big
Data

Serviços e tecnologias de telecomunicação **......................pág. 158
Recursos humanos...................................................................pág. 166
Robótica, Internet das Coisas (IoT), Impressão 3D/4D..........pág. 80
Saúde..........................................................................................pág. 86
Segurança .................................................................................pág. 106
Serviços de software e TI........................................pág. 36  e pág. 116         
Socioambiental..........................................................................pág. 68
Software Outsourcing...............................................................pág. 75
Varejo, comércio e serv de distrib e eletrônico......pág. 31 e pág. 77

**Reconhecimento de Voz, , Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Desenvolvimento Web, Computação em Nuvem, Business Intelligence, Chatbot, Automação de
Processos

. 



A TECNOLOGIA É UM
MEIO PARA ALCANÇAR

OS OBJETIVOS DA
JUSTIÇA SOCIAL, DA
DEMOCRACIA E DO

GOVERNO MAIS EFICAZ.
B E T H  N O V E C K



Banco de Startups

Hidrocontrol (22/10/20)

Setor de Atuação: Agronegócio

Site: www.hidrocontrol.eco.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=a8YvusSgMIw&t=30s

QUAIS AS APLICAÇÕES

O sistema Hidrocontrol pode auxiliar nossos parceiros na
utilizacao do recurso Hidrico com graficos de consumo e
auxilia-los no atendimento as legislacoes ambientais,
assim evivanto multos pelo uso excessivo da água.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Gerenciamento das captacões hídricas e atendimento as
condicionantes legais.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Hidrosat : Gerenciamento de outorgas de água e
atendimento as condicionantes legais para poços
artesianos em áreas onde não exista conectividade de
celular ou internet: Agroindústria
Hidrolan: Gerenciamento de outorgas de água e
atendimento as condicionantes legais para poços
artesianos em áreas onde exista conectividade de internet
local - Industrias
Hidrosmart: Gerenciamento de outorgas de água e
atendimento as condicionantes legais para agronegócio -
Irrigacão

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Internet das Coisas (IoT)

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Ghidro, New vison.
Somos a única empresa do Brasil que realiza este
processo utilizando das transmissões via satélite.
isto permite aplicarmos este nosso produto para qualquer
cliente em qualquer lugar.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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Receber investimentos como oportunidade de escalar o
produto a nível nacional para atendimento a legislação
aplicada a utilização dos recursos hídricos.
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Dýnamis Comércio e Serviços Ltda.
(29/02/20)

Setor de Atuação: Agronegócio

Site: http://dynamis.ind.br/download
s/LimpezaSecoGraosCana.pdf
e http://dynamis.ind.br e
https://windup.com.br

Maturidade da Empresa: Conceito

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/BSALWurzxVA

QUAIS AS APLICAÇÕES

Não entendemos exatamente como estas atuam no
agronegócios, talvez seria a abertura de novas frentes de
atuação.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Dýnamis é a desenvolvedora do túnel de vento
windup.com.br destinado ao paraquedismo indoor. A
empresa identificou oportunidades e idealizou soluções

inéditas para agronegócios com base em seu know-how.
Na colheita de cana-de-açúcar, muita palha é
desperdiçada no campo, que poderia ser melhor
aproveitada para gerar eletricidade, e a cana suja
compromete o processo de moagem nas usinas. Na
colheita de soja, o preço de venda é comprometido pelo
grau de impurezas. Assim concebemos sistemas de
limpeza a seco de alta eficiências para estes culturas,
podendo se estender a outras culturas de grãos como
milho, feijão, etc.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Mais de 30 mil clientes já passaram pelo nosso
windup.com.br. Quanto aos sistemas de limpeza, temos
interessados, mas nenhum cliente efetivo até o momento,
pois os projetos ainda estão em seu início. Com o sistema
de limpeza de grãos, planejamos atuar junto a fazendeiros
e cooperativas. Com o sistema de limpeza de cana de
açúcar, planejamos atuar junto às usinas sucroalcooleiras
e às entidades que as representam.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Quanto à soja, já existem sistemas de limpeza a seco nas
próprias colheitadeiras como as marcas John Deere, New
Holand, Case IH, etc., mas realizam diversas funções e
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requerem diversas regulagens. São vários fatores que
tornam a lavoura heterogênea, dificultando a regulagem
ideal das colheitadeiras. Também há vários fazendeiros
que ainda mantém o uso de colheitadeiras antigas e
menos eficientes, devido ao alto custo para a aquisição de
máquinas novas. Neste contexto, os sistemas específicos
de limpeza a seco se destacam, sendo geralmente
grandes máquinas instaladas em grandes silos ou grandes
consumidores de soja. Estamos concebendo um sistema
inédito de limpeza a seco acessível e que pode ser usado
pelos próprios fazendeiros em suas colheitas, agregando
assim valor aos seus grãos. Estamos desenvolvendo um
equipamento inédito, compacto e móvel, com
aerodinâmica diferenciada, usando tecnologia aeronáutica
e toda nossa experiência em túneis de vento. Quanto à
cana de açúcar, chega suja às usinas e necessita de
processo de limpeza antes da moagem. Os sistemas
atuais carecem de boa aerodinâmica e eficiência, também
possuem pouca interação do jato de ar de limpeza com a
cascata de cana picada, afetando sua eficácia. Os
sistemas atuais são da Empral, CTC, PROMAC,
TECHPETERSEN, SUCRAL, etc. Nosso sistema é um
conceito inteiramente novo que privilegia a aerodinâmica
e a maior interação para a limpeza. Isto também aumenta
sua capacidade, permitindo trazer para a usina a palha
que hoje fica no campo, podendo se juntar ao bagaço
para gerar mais energia elétrica ou aproveitamento na
produção de álcool de 2a geração por processos
enzimáticos.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Identificar se há interesse em atuar no setor de
agronegócios, fornecerem investimento e auxiliar na
abertura/acesso ao mercado.
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M.U. Tech (10/12/19)

Setor de Atuação: Agronegócio

Site: https://mutechnologycompan.w
ixsite.com/mutech

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Isso dependerá muito de qual corporate que nos
envolveremos. Ex.: Para produção do produto, poderia ser
uma parceria ou por contratação. Ex.: Para a validação da
solução, seria ceder locais com transformadores para teste
num formato de parceria conosco. Ex.: Mentorias de quem
está dentro de uma corporate.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Desenvolvemos sistemas de monitoramento em tempo
real utilizando tecnologia IoT. Nossa abordagem inicial esta
focada no monitoramento. Diferenciais no nosso produto: -

Aviso em tempo real de eventuais problemas na rede
elétrica - Baixo custo da solução - Solucionar problemas na
rede de forma preventiva e num tempo curto - Redução de
custos com perdas não técnicas A MUTech surgiu no
primeiro Hackthon de IoT da rede TTN Florianópolis, e
nossa solução ficou como primeira colocada.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A MUTech tem o produto para monitoramento da
sobrecarga de transformadores de postes da rede eletrica,
em tempo real, utilizando a tecnologia LoRaWan,
destinando-se a empresas de comercialização e
distribuição de energia elétrica.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Internet das Coisas (IoT)

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

A Coopel possui um medidor de energia inteligente, com
foco na medição automática e remota do consumo, o que
dispensa a atual leitura manual feita por funcionários da
Copel, e o envio automático de alertas quando houver
quedas de energia. No entanto não faz o monitoramento
preditivo de um transformador e não evita a perca do
mesmo. A Weg possui um monitor de energia elétrica com
alto custo fixo, só funciona no alcance da intertnet, possui
mensalidade, é utilizada para monitores de pequeno porte
não sendo possível utilizar em transformadores de rede
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elétrica. Diferenciais no nosso produto: - Aviso em tempo
real de eventuais problemas na rede elétrica - Baixo custo
da solução - Solucionar problemas na rede de forma
preventiva e num tempo curto - Redução de custos com
perdas não técnicas

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Esperamos validar nossa solução, receber novas visões
nas mentorias para melhorarmos o produto, acesso a
clientes, parceria com algumas corporates, fornecedor
para produção do produto.
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VLUPT (06/12/20)

Setor de Atuação: Alimentos e bebidas

Site: vlupt.com

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://vimeo.com/301913033

QUAIS AS APLICAÇÕES

Podemos melhorar a vida dos pais de Santa Catarina na
escola da alimentação nas escolas municipais/estaduais,
dando assim aos pais o controle e ciência do que seus
filhos consomem quando estão na escola.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Conectamos pais e cantinas escolares, dando aos pais
controle e conhecimento sobre o que seus filhos comem.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Disponibilizamos uma plataforma para cantinas e
restaurantes nas escolas, para comercialização ou escolha
dos lanches pelos pais

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Pagamentos Digitais,
Desenvolvimento Mobile, Desenvolvimento Web

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nossos concorrentes usam hardware (Totem) para a
efetivação das vendas, no nosso modelo nossa solução é
toda via software, eliminando assim a necessidade de
grandes investimentos em hardware.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Ter acesso a mais clientes, e começar a rodar nossa
solução para o setor público.
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Panthro Tech (15/04/20)

Setor de Atuação: Alimentos e bebidas

Site: panthro.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch: https://youtu.be/7fo-vjMJDJc

QUAIS AS APLICAÇÕES

Governo de SC: Pode fornecer a plataforma para
pequenos e médios restaurantes que estão passando por
problemas devido a crise atual. Uma possibilidade para
diminuir a folha de pagamento nesse momento e ajudar a
manter as empresas funcionando.. Hippo: Utilizar a
plataforma dentro do próprio restaurante. Ambev: Da
mesma forma que os novos bares ambev utilizam o
sistema MyTapp para autoatendimento no chopp, o YouDo
pode ser uma solução para os demais itens do cardápio
do estabelecimento.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Ajudamos bares e restaurantes a melhorar o atendimento
e diminuir perdas

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Desenvolvemos o YouDo, uma solução que permite
acessar o cardápio, pedir e pagar sem fazer o download
de aplicativo ou que o restaurante compre tablets e
totens.Utilizando o celular, o próprio cliente faz a leitura de
um QR Code e tem acesso à plataforma, podendo realizar
todo o processo sem levantar da mesa ou aguardar o
atendimento de um garçom.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Desenvolvimento Web

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Principais concorrentes: - Popped http://popped.com.br/ -
Goomer https://goomer.com.br/ - OiMenu
https://www.oimenu.com.br/ - Custo baixo para
implantação, não obrigando o estabelecimento a comprar
tablets, totens ou pagers. - Solução totalmente web -
Como o cliente faz o acesso através de seu próprio celular,
fornecemos cardápios customizados

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Buscamos um parceiro que possa nos auxiliar com
experiência no mercado, contribuir com insights
importantes sobre o modelo de negócio e o principal, que
tenha um forte networking junto aos clientes potenciais.
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netLex (03/11/20)

Setor de Atuação: Área jurídica

Site: netlex.io

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=uTmb58PbLG0&feature=yo

utu.be

QUAIS AS APLICAÇÕES

Podemos impactar toda a eficiência operacional da
empresa, transformando a forma como a empresa lida com
documentos. Os documentos regem todas as relações
entre grandes companhias e seus parceiros, ou seja,
influenciam diretamente em seu sucesso. Para alcançar
este objetivo, o netLex usa tecnologia para otimizar os
processos de formalização e gestão de documentos e, ao
fazermos isso, conseguimos extrair mais dados e gerar
inteligência.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O netLex otimiza a elaboração e gestão de documentos
simples e complexos. Nossa tecnologia automatiza
documentos através de questionários inteligentes.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

O netLex é uma startup já consolidada no mercado e tem
como proposta principal a inovação dos setores jurídicos
de grandes empresas como BNDES, Andrade Gutierrez,
MRV, Localiza, AES Tietê, ArcelorMittal, Cosan e Raízen. 
Geralmente somos procurados por empresas para
automatizar, através de um questionário inteligente, o
processo de confecção de contratos. Isso acontece
porque, de forma geral, a grande dor dos departamentos
jurídicos é o elevado tempo gasto com tarefas meramente
mecânicas, deixando o trabalho do advogado moroso,
pouco eficiente e subutilizado.
Nesse cenário, trazemos eficiência na elaboração de
documentos e possibilitamos a estruturação de todo o
workflow, desde a parte de elaboração, até a negociação,
revisão, aprovação, assinatura e posteriormente sua
gestão, permitindo a delegação da produção para outras
áreas mantendo alto padrão de qualidade sem perder
segurança.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA
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Computação em Nuvem, Business Intelligence,
Digitalização de Documentos, Automação de Processos,
Serviços de software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Pode ser destacado que não há concorrentes diretos no
mercado da NetLex, pois todas as outras plataformas de
gerenciamento de contratos corporativos não agregam a
montagem de documentos com o fluxo de trabalho de
contratos.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Seria interessante termos acesso a mais potenciais
clientes.
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Acordos Brasil (07/10/20)

Setor de Atuação: Área jurídica

Site: https://acordosbr.com

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

https://youtu.be/YnuO21wk9N0

QUAIS AS APLICAÇÕES

Somos uma lawtech que facilita o trabalho de processos
repetitivos.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Startup de conciliação e mediação on-line. Acordos em até
30 dias. Audiências virtuais e assinaturas eletrônicas.
Sistema de localização de devedores.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Conciliação e mediação on-line, conciliações tributárias,
mutirões de cobrança, localização de devedores.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Tempo de resolução dos casos, base de localização de
devedores, assinaturas on-line, audiências virtuais

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Fidelizar a empresa como cliente e ter acesso a mais
clientes , melhorando a experiência do usuário
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netLex (30/06/20)

Setor de Atuação: Área jurídica

Site: https://netlex.io/

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=kUxYC2zZ7k4

QUAIS AS APLICAÇÕES

Podemos impactar toda a eficiência operacional de
empresas, transformando a forma como a essas lidam com
documentos. Os documentos regem todas as relações
entre grandes companhias e seus parceiros, ou seja,
influenciam diretamente em seu sucesso. Para alcançar
este objetivo, o netLex usa tecnologia para otimizar os
processos de formalização e gestão de documentos e, ao
fazermos isso, conseguimos extrair mais dados e gerar
inteligência.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O netLex otimiza a elaboração e gestão de documentos
simples e complexos. Nossa tecnologia automatiza
documentos através de questionários inteligente.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

O netLex é uma startup já consolidada no mercado e tem
como proposta principal a inovação dos setores jurídicos
de grandes empresas como BNDES, Andrade Gutierrez,
MRV, Localiza, AES Tietê, ArcelorMittal, Cosan e Raízen. 

Geralmente somos procurados por empresas para
automatizar, através de um questionário inteligente, o
processo de confecção de contratos. Isso acontece
porque, de forma geral, a grande dor dos departamentos
jurídicos é o elevado tempo gasto com tarefas meramente
mecânicas, deixando o trabalho do advogado moroso,
pouco eficiente e subutilizado.

Nesse cenário, trazemos eficiência na elaboração de
documentos e possibilitamos a estruturação de todo o
workflow, desde a parte de elaboração, até a negociação,
revisão, aprovação, assinatura e posteriormente sua
gestão, permitindo a delegação da produção para outras
áreas (ex.: suprimentos ou vendas) mantendo alto padrão
de qualidade sem perder segurança jurídica.

O netLex simplifica e otimiza a elaboração e gestão de
documentos, dos mais simples aos mais complexos. Nossa
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tecnologia torna possível automatizá-los, de forma a serem
criados através de um questionário inteligente. Com nossa
plataforma, o aumento de produtividade é acompanhado
de maior qualidade e controle, gerando grande economia
de custos e de tempo. Além disso, estruturamos todo o
workflow, desde a parte de elaboração, até a negociação,
assinatura e posteriormente sua gestão, permitindo a
delegação da produção para outras áreas (ex.:
suprimentos ou vendas) sem perder a segurança jurídica. 

Trata-se de um produto que pode se enquadrar dentro de
quase todos os seguimentos, uma vez que o sistema é
personalizável para a demanda do cliente. Já temos
presença muito significativa nas áreas de Construção,
Energia, Metalurgia, Bens de Consumo, Saúde, dentre
outras.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Digitalização de Documentos, Business Intelligence,
Automação de Processos, Desenvolvimento Web,
Computação em Nuvem, Visão Computacional, Outros,
Serviços de software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Não há concorrentes diretos no mercado da NetLex, pois
todas as outras plataformas de gerenciamento de
contratos corporativos não agregam a montagem de
documentos com o fluxo de trabalho de contratos.
O produto do NetLex simplifica e otimiza o dia a dia de

qualquer setor que trabalhe diretamente com uma grande
quantidade de documentos.
Podemos impactar toda a eficiência operacional de uma
empresa, transformando a forma como essa lida com
documentos. Os documentos regem todas as relações
entre grandes companhias e seus parceiros, ou seja,
influenciam diretamente em seu sucesso. Para alcançar
este objetivo, o netLex usa tecnologia para otimizar os
processos de formalização e gestão de documentos e, ao
fazermos isso, conseguimos extrair mais dados e gerar
inteligência.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Ter acesso a possíveis clientes no mercado solucionando
suas demandas e proporcionando uma melhor experiência
no que diz respeito a produção e gestão de documentos.
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Comunicação Legal (19/12/19)

Setor de Atuação: Área jurídica

Site: www.comunicacaolegal.com.br

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch: https://vimeo.com/380469171

QUAIS AS APLICAÇÕES

Apesar de ser focada no marketing jurídico, a
Comunicação Legal pode oferecer marketing on e off-line
para qualquer uma das corporates.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Os advogados têm muitas restrições em sua comunicação,
existem diversas regras que precisam ser seguidas à risca,
caso contrário a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
pode vir até a cancelar a licença do escritório. O que rege
a propaganda dos escritórios de advocacia é o Provimento
94/2000 do Código de Ética e Disciplina da OAB e a
Comunicação Legal, por meio de seu fundador Alessandro

Furtado, conhece todas essas regras e é capaz de
oferecer um serviço de comunicação e marketing com
foco em escritórios de advocacia utilizando muita
criatividade para propor soluções que não ferem as regras
do Código de Ética da OAB. Hoje a Comunicação Legal já
atende alguns escritórios de advocacia em Florianópolis
mas temos o sonho de expandir e levar nossas soluções e
criatividade para escritórios de todo o Brasil, pois
comunicação é algo que tem que estar presente em toda
empresa, independente se existem restrições ou não.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Toda a cadeia de comunicação on e offline, anúncios,
marketing digital, criação de sites, mídias sociais, inbound
marketing, SEO, assessoria de imprensa, vídeos e tudo o
mais para escritórios de advocacia fazerem sua
comunicação sem ferir o Código de Ética e Disciplina da
OAB.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Na visão macro as agências são todas concorrentes, na
visão micro, algumas são segmentadas, a Comunicação
Legal é focada no marketing jurídico e nosso diferencial é
entender te conhecer todas as regras do Código de Ética.
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EXPECTATIVA DA EMPRESA

Mentoria, validação e fornecimento de soluções para as
corporates.
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Benner Sistemas (16/12/19)

Setor de Atuação: Área jurídica

Site: www.benner.com.br

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

teste

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

No mercado a mais de 20 anos atuando com soluções
para a área Jurídica, RH, ERP e Logistica. Nossas soluções
ajudam principalmente a área Jurídica Corporativas a
tornarem seus processos mais dinâmicos e assertivos.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Soluções ERP, RH, Juridico e Logistica. Atuamos com
segmentos de Manufatura, Transportadoras, Serviço,
Energia, Bancos e Varejo.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Digitalização de Documentos

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

E-law, Projuris e Facil. Nosso diferencial é atuar somente
com o mercado corporativo.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

teste
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SóVenda Imóveis Digitais (12/07/20)

Setor de Atuação: Automação comercial

Site: www.sovenda.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=OGGy07E8ltY

QUAIS AS APLICAÇÕES

Com Brognoli imaginamos unir forças para revolucionar o
mercado imobiliario.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Trabalhar com soluções digitais para facilitar a compra de
imóveis auxiliando o processo de ponta a ponta.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Plataforma que facilita a compra e venda de imóveis com
soluções digitais.
Gestão de leads e documentos, match entre cliente e
imóveis e automação de contratos.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Pagamentos Digitais, Internet das
Coisas (IoT), Digitalização de Documentos, Business
Intelligence, Engenharia e construção, Drones

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Homer parcerias é um APP com mais de 40.000
corretores que conecta intenções entre os corretores (o
corretor garimpa e se conecta com outro corretor)

SóVenda conecta as intenções de forma automatizada,
sem ter a necessidade de corretor ter que ligar e
garimpar.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

ter acesso a mais clientes, aprimorar solução, testar o
MVP, receber investimento.
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Flatmatch (11/07/20)

Setor de Atuação: Automação comercial

Site: www.flatmatch.com.br

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/zBklz_D6BG0

QUAIS AS APLICAÇÕES

Ambev - Melhorar a Experiência do Usuário na Interação
com Marcas
• Em 2019 vencemos um concurso de startups de impacto
social da Ambev e sabemos que nossa plataforma, por
estar diretamente conectada ao público
jovem/universitários/millennials, pode colaborar muito
nesta interação com as marcas da Ambev.

Brognoli - Condotechs; Fintechs ;Proptechs; Real Estate,
Transformação digital
As grandes imobiliárias que buscam inovação a todo
momento entendem a Flatmatch como um importante
aliado na conexão entre suas empresas e o cliente, com a

Brognoli há grande oportunidade visto que possui uma
carteira de imóveis para locação em regiões que estamos
começando a expandir.

Koerich - Experiência em compras lojas físicas
Estamos em constantes negociações com varejistas de
São Paulo (LeroyMerlin, Telhanorte), quando falamos de
expandir para o sul do país entendemos que a Koerich
pode ter interesse em conectar sua marca à nossa
comunidade/plataforma de flatmates.

Intelbras - Conectividade
Flatmatch conecta potenciais flatmates ao imóvel ideal, em
outras palavras somos uma comunidade de moradia
compartilhada e queremos estar conectados no online e
no físico. Vejo diversos caminhos de conectividade em
parceria com a Intelbras, um exemplo disso é o Allo (app
integrado com interfone).

Realize - Organização financeira da cliente Renner.
Flatmatch oferece um divisor de despesas de forma
independente. Cliente Renner poderia usufruir do mesmo
serviço.

Youcast! - Soluções Smart Building / Home
Flatmatch tem total interesse em se conectar com a casa
de nossos usuários, poderíamos conversar a respeito.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA
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A plataforma que simplifica a experiência de moradia
compartilhada do começo ao fim.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Atualmente temos 3 linhas de receita:

1. Geração de leads qualificados - imobiliárias e
proprietários
2. Serviços para casa (mudança / reforma / faxina) -
usuários do app (temos algumas personas)
3. Divisor de despesas da casa - usuários do app (temos
algumas personas)

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Computação em Nuvem, "Sites (Desenvolvimento,
Hospedagem)", Pagamentos Digitais, Big Data, Business
Intelligence, Economia Compartilhada

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nossos principais concorrentes diretos são os mesmos de
5-10 anos atrás:
Webquarto; Roomster; Dadaroom; RoomGo

Segundo nossos entrevistados durante o processo de
descoberta das dores, as soluções existentes no mercado
são ineficientes e na maioria das vezes frustrantes por
fatores como: inúmeros usuários fakes, imóveis

anunciados sem nenhuma curadoria, insegurança nos
apps, experiência do usuário é ultrapassada e
desagradável, cobranças logo de cara, antes mesmo de
perceber valor no serviço...
_____________________________________________
______

Diferencial e impacto Flatmatch
Em uma população de 210mi com crescimento de 1% ao
ano, em que temos um deficit de 6,3 milhões de
residências, precisamos simplificar a experiência de
moradia compatilhada e transformar a vida de milhões de
pessoas reduzindo pela metade as despesas da casa e
gerando oportunidades de trabalho por todo o país,
especialmente diante de uma crise como a que estamos
vivendo.

Nosso propósito nasceu da dor de pessoas normais.
Pessoas que prezam por sua liberdade financeira, seu
espaço, pela criação de conexões e relacionamentos
genuínos, e que querem poupar não só dinheiro, como
tempo.

A Flatmatch é um facilitador. Um amigo que te apresenta a
outros amigos, aquele que te ajuda a encontrar o
apartamento ideal e dá "uma folga" no seu bolso.

Sonhamos em fazer a diferença no custo de vidas das
pessoas, e que elas possam economizar na moradia para
alcançarem outros objetivos, gastarem menos tempo no
trânsito até a faculdade ou trabalho, e que não seja mais o
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tempo que sobra e sim o tempo extra para se dedicarem
aos seus sonhos.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Prioritariamente:
1. ter acesso a mais clientes
2. receber investimento
3. aprimorar o MVP
4. receber mentorias
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Habitat (02/03/20)

Setor de Atuação: Automação comercial

Site: https://www.habitat.com.vc

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/8cLA0jcltm4

QUAIS AS APLICAÇÕES

Nexxera: desenvolver PoC paga de módulo de pagamento
para aplicativos phygital; Ambev: desenvolver aplicativos
que integram ambiente físico com a jornada digital;
ArcelorMittal: ajustar meus aplicativos e plataforma de big
data e analytics com os sensores e visão computacional
instalados ou a serem instalados para entregar o resultado
desejado;
Brognoli: Entregar uma experiência phygital com
automação residencial e com realidade aumentada para
os clientes;
Catarinense Pharma: Entregar minha solução de Big Data
e Machine Learning com interfaces IoT e geolocalização
de aplicativos de plataforma ou aplicações de voz em

assistentes virtuais;
Faculdade CESUSC: Aplicativos integrados com
automação dos prédios, bem como experiências sob
demanda, a depender das necessidades;
CISA: Aplicações de aplicativos IoT e Cloud que
automatizam aparelhos, clínicas, leitos, hospitais,
apartamentos e geram dados para inteligência artificial e
aprendizagem de máquina que já temos mas que podem
ser ainda mais customizados;
DIMAS: Soluções em aplicações phygital que integram
aplicativos IoT com automações e experiência do usuário e
podem integrar realidades aumentada e virtual;
ENGIE: Aplicações em automação com modelos de
Inteligência Artificial e Machine Learning que analisa
dados dos sensores e automações;
FCDL-SC: Aplicativos de plataforma e interfaces de voz

integrados com automação e análise de dados de
automação com aprendizagem de máquina e inteligência
artificial e sensores;
FLEX: Aplicações iot em aplicativos de plataforma
integrado com interfaces de voz e sensores e análise de
dados com aprendizagem de máquina e inteligência
artificial;
GOVERNO DE SC: Uso de machine learning e IA para
classificar os dados e visualizá-los em modelos que
disponibilizamos e podemos aprimorar bem como uso de
aplicações de plataforma e de voz usando estes
resultados para fins necessários;
HAVAN: Aplicações em IoT com inteligência artificial e
aprendizagem de máquina para analisar dados de
sensores na loja, bem como dados de smarttags, que
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barateiam o custo e evitam fraudes;
HIPPO: Aplicações em IoT com inteligência artificial e
aprendizagem de máquina para analisar dados de
sensores smarttags na loja, bem como dados de clientes
em aplicativos de plataforma e de voz e turbinando a
experiência do cliente; Intelbras: Aplicações com
interfaces de voz marca branca para a Intelbras e para
condomínios que adotarem a intelbras em tudo com
análise de dados de sensores e atuadores em loja e com
os clientes, em cidades inteligentes, por exemplo;
KOERICH: Aplicações em IoT com inteligência artificial e
aprendizagem de máquina para analisar dados de
sensores smarttags na loja, bem como dados de clientes
em aplicativos de plataforma e de voz marca branca e
turbinando a experiência do cliente;
MARISOL: Aplicações em IoT com inteligência artificial e
aprendizagem de máquina para analisar dados de
sensores smarttags na loja, bem como dados de clientes
em aplicativos de plataforma e de voz marca branca e
turbinando a experiência do cliente e aplicações para
treinamento sob demanda ainda a ser desenvolvida
usando Google Glass for Enterprise ou Smartphone do
trainee com PoC paga;
Orbenk: Aplicações em IoT com inteligência artificial e
aprendizagem de máquina para analisar dados de
sensores nas empresas, bem como dados de clientes em
aplicativos de plataforma e de voz marca branca e
turbinando a experiência do cliente e aplicações para
treinamento sob demanda ainda a ser desenvolvida
usando Google Glass for Enterprise ou Smartphone do
trainee com PoC paga;

OSTEC: Aplicativos e Aplicações em IoT com inteligência
artificial e aprendizagem de máquina para analisar dados
de sensores nas empresas, bem como dados de clientes
em aplicativos de plataforma e de voz marca branca e
turbinando a experiência do cliente; Porto de Itapoá:
Aplicativos e Aplicações em IoT com inteligência artificial e
aprendizagem de máquina para analisar dados de
sensores do conteiners/caminhões/terminal e empresas,
bem como dados de clientes em aplicativos de plataforma
e de voz marca branca e turbinando a experiência do
cliente contratante final e projeto de automação onde se
fizer necessário;
REALIZE: Aplicações de voz para checar resultados bem
como aplicativos integrados nas lojas ofertando a melhor
escolha;
SHULZ: Aplicativos de plataforma e Web App e aplicativos
de voz ou aplicativos IoT para analizar dados de sensores
e atuadores com inteligência artificial e aprendizagem de
máquina que fornecemos, tudo isso marca branca!
TelTec: Entregar minha solução de Big Data e Machine
Learning com interfaces IoT e geolocalização de
aplicativos de plataforma ou aplicações de voz em
assistentes virtuais para negócios, TUDO MARCA
BRANCA;
TIGRE: Aplicações e aplicativos com Inteligência artificial e
de voz para o cliente final/lojas ou com aprendizagem de
máquina para análise de dados de sensores e atuadores
nas lojas ou fábrica;
Unimed: Aplicações e aplicativos com Inteligência artificial
e de voz para o cliente final/clínica e automação
residencial para a saúde ou leito ou com aprendizagem de
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máquina para análise de dados de sensores e atuadores
nas clínicas ou apartamentos, também, interfaces de voz
para Google Assistente e Alexa para SAC, Agendamento,
Verificações diversas;
WEG: Aplicações de aplicativos IoT e Cloud que
automatizam a indústria ou instalação de aparelhos,
clínicas, fábricas e geram dados para inteligência artificial
e aprendizagem de máquina que já temos mas que podem
ser ainda mais customizados e usados em uma interface
de voz para o cliente final, por exemplo;
Whirlpool: Aplicações e aplicativos IoT e Cloud que
automatizam a indústria/fábrica ou instalação de aparelhos
em clínicas, empresas, condomínios e geram dados para
inteligência artificial e aprendizagem de máquina que já
temos mas que podem ser ainda mais customizados e
usados em uma interface de voz para Assistentes virtuais
como Siri ou Google Assistente e Alexa, para o cliente
final, por exemplo;
YOUCAST: Aplicações e aplicativos IoT e Cloud que
automatizam a fazenda ou indústria/fábrica ou instalação
de aparelhos em silos que geram dados para inteligência
artificial e aprendizagem de máquina e Big Data que já
temos mas que podem ser ainda mais customizados e
usados em uma interface de voz para Aplicativos para a
fazenda ou Assistentes virtuais como Siri ou Google
Assistente e Alexa, para o cliente final, por exemplo, TUDO
MARCA BRANCA!

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Somos a Habitat e desenvolvemos tecnologia em
aplicativos e aplicações IoT e automações marca branca
para lojas, negócios e empreendimentos imobiliários que
falam integrados com automações e outros sistemas de
forma a personalizar e melhorar a experiência do cliente
em toda a sua jornada phygital (transição contínua e
metrificada entre o físico e o digital) usando Big Data e
Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina em
nossos modelos de analytics.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Fazemos aplicativos marca branca para negócios e
empreendimentos imobiliários Fazemos aplicativos para
startphone e de voz marca branca integrado com
automações em lojas e lançamentos imobiliários Fazemos
aplicações de voz para integrar com CRM, Chat, FAQs,
Quizzes, Receitas, Loja, Listas de Compra, Chamado para
as empresas Fazemos automações físicas em lojas, casas,
condomínios, negócios integrados com apps marca branca
e que falam com o cliente e sensores Fazemos sites que
instalam no celular do cliente e passa a funcionar como
aplicativos para os mesmo, gerando dados para os
negócios Outras aplicações sob demanda!

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Big Data, Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep
Learning, Internet das Coisas (IoT), Desenvolvimento
Mobile
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QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nossos concorrentes em aplicativos marca branca de
plataforma são as fábricas de software e nosso diferencial
é pensar em uma jornada phygital de experiência do
cliente e entregando valor, dados e estudos de dados
baseados em nossos modelos de aprendizagem de
máquina e inteligência artificial aplicadas nos dados
recebidos dos diversos tipos de sensores conectados:
celulares, automações, eletrodomésticos, entre outros e
sob demanda!

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Fornecer soluções sob demanda e adaptar às soluções
que já tenho, gerando negócios e métricas para as
corporates



Banco de Startups

PWX (06/07/20)

Setor de Atuação: "Varejo, comércio e serviços

de distribuição, comércio

eletrônico"

Site: http://www.pwx.cloud/

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: AINDA NÃO

QUAIS AS APLICAÇÕES

Fazendo parte da cadeia de valor da corporação

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Garantir alta disponibilidade dos ambientes digitais

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Qualquer segmento que possuam sistemas fora do seu
controle físico, ou seja, acessos remotos como comércio
eletrônico ou Home Office

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Não existem concorrentes nacionais

EXPECTATIVA DA EMPRESA

receber investimento aprimorar solução ter acesso a mais
clientes
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FILA UP (23/03/20)

Setor de Atuação: "Varejo, comércio e serviços

de distribuição, comércio

eletrônico"

Site: ticbrasil.online/startups/fila-up

Maturidade da Empresa: Conceito

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=vwX5P7P5G8o

QUAIS AS APLICAÇÕES

Implantação de atendimento em fila online. Nas
corporações que não precisarem de fila, midia-in-door

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Sabe quando a gente perde tempo um "tempão" na fila de
banco, açougue, restaurante? Vamos juntos, tenho uma
solução muito boa.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Quem são nossos clientes e qual o problema deles: Os
estabelecimentos como supermercados, restaurantes,
bancos, prefeituras dispõe de sistemas antigos de
atendimento em fila, não sabemos quando iremos ser
atendidos, não sabemos o tamanho da fila, alem de ser
lento o atendimento. Quais são os VALORES da nossa
solução: Um aplicativo que possamos, consultar
informações do estabelecimento antes mesmo de ir ate o
local: tempo médio da fila, tempo médio do atendimento,
quantidade de guichés em atendimento, consultar os
serviços disponíveis. Reservar uma senha de atendimento.
Quando chegarmos no estabelecimento, será nossa vez!
Não enfrentaremos mais filas O que somos imbatíveis:
Cada um de nós que apoiamos o projeto é um defensor
do aplicativo. E todos ao nosso redor! Vamos disseminar
Todos fazem parte do desenvolvimento do aplicativo.
Aplicativo será gratuito. Solução, Canais e Fontes de
Receita: A solução será desenvolvida pela TIC BRASIL
TECNOLOGIA que, inicialmente receberá apoio financeiro
dos apoiadores do projeto. Você, eu, investidores-anjo,
patrocinadores. Custos: Custos para desenvolver esse
projeto, são eles: Mensal Desenvolvedores (R$3.500,00)
Designer Gráfico (Volutário) MKT Conteudo (Voluntário)
Uma única vez Aquisição de equipamentos TV Stick (R$
400,00) Celular Android (R$ 1.800,00) Celular Iphone (R$
2.200,00) Tablet Android (R$ 400,00) Métricas: Quanto
tempo durará o projeto: Serão ciclos de 3 meses de
investimentos, trabalho e iterações (aperfeiçoamentos). Se
não der certo as entregas, PIVOTAMOS (mudança radical)
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Monitorar numero de app instalados Monitorar feedback
de clientes teste Realizar testes em
estabelecimentos-parceiros Custo total em 3 meses: R$
15.300,00 MONETIZAÇÃO: Exploração da midia-in-door do
sistema de fila no estabelecimento

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Business Intelligence, Desenvolvimento Mobile, Big Data,
Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Há muitos concorrentes no mercado porem com sistemas
offline. Nosso sistema, a proposta, será totalmente on-line.
Clientes e estabelecimentos.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Visibilidade, validação da solução, implantação da solução
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Liquida Ação (12/03/20)

Setor de Atuação: "Varejo, comércio e serviços

de distribuição, comércio

eletrônico"

Site: www.liquidaacao.com.br

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=XxpoJyPNy2Y

QUAIS AS APLICAÇÕES

Tornarem-se usuários da plataforma como vendedores
e/ou compradores.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Uma plataforma marketplace B2B inovadora que
solucionará todo estoque excedente das indústrias e
comércios nacional.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Plataforma inovadora de marketplace B2B, que conecta
indústria e comércio para assim venderem seus estoques
e do outro lado, compradores obterem oportunidades de
negócios com valores bem abaixo dos de mercado. Sendo
os mesmos adquiridos através de lotes com leilão online
ou mesmo compra imediata. Sendo que seremos
remunerados com um percentual do exito no negócio.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Economia Compartilhada,
Business Intelligence, Big Data, Pagamentos Digitais,
Desenvolvimento Mobile

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Não temos concorrentes diretos.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Em geral, serem usuários da plataforma como vendedores
e compradores, além também da mentoria, validação da
solução, fornecer a solução à corporate, acesso aos
clientes,
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Globalbot (22/10/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: https://globalbot.com.br/

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=9RVbivX79vk

QUAIS AS APLICAÇÕES

Com uma solução de automação no atendimento, é
possível usar chatbots para uma camada inicial (filtrando,
disparando SMS, e-mail, WhatsApp HSM), onde ele faz o
primeiro atendimento, trata dúvidas, coleta leads
encaminha ações, consulta débitos abertos, no fluxo da
conversa coleta informações importantes. Pode também
direcionar para atendimento humano, com todas as
informações no fluxo da conversa. Pode funcionar em uma
pagina web promocional, WhatsApp ou Facebook
Messenger.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Globalbot é uma plataforma de atendimento a clientes
com inteligência artificial, que combina chatbots com
atendimento humano. Funcionando no WhatsApp,
Facebook Messenger e Webchat.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Plataforma de atendimento usando chatbots e
atendimento humano no Messenger, WhatsApp e
Webchat.
Ecommerce, Varejo, Imobiliário, Saúde, Industria,
Empresas de Software, Educação, Hospitais.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

TAKE, BOTMAKER, ZENVIA.
Diferenciais: Flexibilidade em desenvolver novas
funcionalidades e integrações com diversos sistemas.
Velocidade de entrega, preços acessíveis.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Entender as os grandes desafios de atendimento (interno
ou externo) que as empresas possuem. Buscar novos
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conhecimento, dicas ou ações que podem agregar a
nossa plataforma ou empresa.
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Tribuzana (20/10/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: www.tribuzana.com

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Após a demonstração de funcionalidade via Prova de
Conceito, o projeto consiste em identificar os setores mais
afetados por segurança no trabalho, entender os
requisitos específicos daquele setor (condições de
contorno), desenvolver e implementar a solução.
Planejamos ter interface contínua com cliente, reuniões
periódicas de acompanhamento, contato com área de
segurança e Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA).
Desenvolvimento do sistema em sprints semanais,
completando escopos menores dentro de um plano maior.
Com o sistema completo rodando num dado setor,
apresentação de relatórios periódicos com insights para

orientar o desenvolvimento de uma cultura de segurança.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O Brasil é o 4o país com mais acidentes de trabalho no
mundo, e a Tribuzana veio para melhorar a segurança do
trabalho a partir de aplicações tecnológicas.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Nosso produto é um sistema que coleta dados de
segurança do trabalho, compila e gera inteligência para
tomada de decisão.
O sistema consiste em um módulo de telemetria que
identifica e registra Quase Acidentes e um módulo que
utiliza os dados registrados para gerar insights que
melhorem a segurança das operações.
A identificação é feita através de sensores (IoT) ou
câmeras digitais, que lêem a operação em tempo real. O
registro é feito por algoritmos de processamento de
dados, treinados para capturar as ocorrências de Quase
Acidentes.
Estatisticamente, para cada acidente, são registrados
vários Quase Acidentes. Porém, o registro de Quase
Acidentes é vítima de subjetividade ou subnotificação, por
conta do elemento humano responsável pelo registro.
Finalmente, extrai-se pouco valor desses dados.
O nicho que a Tribuzana pretende ocupar é o de soluções
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de telemetria projetadas especificamente para aumentar
segurança de operações, usando inteligência artificial.
Segmentos: setores da indústria 4.0 com muita mão de
obra não automatizada, entre os quais, sem estar limitado
a eles: óleo e gás, construção civil, indústria pesada e
empresas de energia. Exemplos: Petrobras, Equinor, WEG,
Engie, Technip, AcelorMittal, estaleiros, siderúrgicas e
portos.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Rastreabilidade, Visão Computacional, Inteligência
Artificial/ Machine Learning / Deep Learning

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Concorrentes:
IDK  https://idk.digital/index.html
Byond  https://getbyond.com/
NextCam  http://next-cam.com/

Diferencial:
Um mapeamento de mercado encontrou várias soluções
genéricas de telemetria para gestão de frotas e segurança
em escritórios (alarmes, trancas, etc.). A revisão
bibliográfica não indicou nenhuma tecnologia disponível,
no momento, para identificar potenciais acidentes e
prevenir que aconteçam em tempo real.
Assim, ao invés de tentar evitar acidentes, alertando para
situações inseguras em tempo real, optamos por uma

abordagem preventiva da segurança: analisar as causas
de ocorrência de Quase Acidentes ("Near Misses"), para
gerar inteligência de decisão. O diferencial está na
abordagem preventiva e na geração de inteligência a
partir da análise de dados.
Outro diferencial é a expertise da nossa equipe, que reúne
desde desenvolvedores back end e front end, experiência
com metodologias para inovação como Design Thinking e
Scrum e o conhecimento íntimo de políticas de segurança
obtido pela exposição a situações de alto risco na
exploração de petróleo offshore, um dos setores da
indústria mais rigorosos com segurança.
Impacto:
O Brasil é o quarto país no mundo que mais registra
acidentes de trabalho, segundo OIT. O impacto buscado é
a redução de acidentes, a promoção de um melhor
ambiente de trabalho, aumento da produtividade e melhor
colocação no índice ESG.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Assinatura de contrato para execução de uma Prova de
Conceito, com potencial para converter-se, mediante
sucesso nos resultados, em contratação para
desenvolvimento de uma solução escalável para a
corporate; engajamento com a área de segurança e
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) para
maior entendimento do problema.
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Korbantech (14/10/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: www.korbantech.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Faremos uma análise da necessidade, em conjunto será
discutida com a equipe de UX as necessidades dos
usuários finais para então criarmos os protótipos de cada
solução e por fim após a fase de planejamento,
desenvolveremos o projeto com acompanhamento
periódico dos cliente.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Somos uma empresa que adapta a tecnologia às
necessidade de negócio e buscamos de forma assertiva
alvancar negócios de empresas de todos os portes.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Desenvolvemos aplicativos e sistemas web com
dashboards, relatórios e que podem ser integrados a
outros sistemas de gestão.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Desenvolvimento Web, Serviços
de software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Visionnaire
POLLYSOFT Software
FASO
Bravi Software
Solvus Aplicativos

Nosso diferencial é que além de utilizarmos metodologia
ágil com framework Scrum, envolvemos os clientes nas
Sprints de seus projetos, dessa forma o cliente
acompanha o andamento de cada projeto.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Receber mentoria, testar o mvp e receber investimento
para projetos maiores.
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ProJuris (24/09/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: www.projuris.com.br

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Automatizar a gestão das demandas jurídicas de forma
corporativa.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Desenvolvemos um software jurídico que dá poder de
gestão aos responsáveis jurídicos. Automação de tarefas
repetitivas e indicadores em tempo real para a tomada de
decisões jurídicas inteligentes no contencioso, contratos,
geração e assinatura de documentos, licenças,
procurações, alvarás, societário e muitos outros temas
relacionados ao jurídico.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

ProJuris para Empresas
Permite que empresas otimizem a gestão de artefatos que
envolvem, em algum nível, o seu departamento jurídico.
São quase 20 módulos que ajudam no controle do
contencioso, consultivo e atividades relacionadas, entre
elas: processos, diários, tribunais, conciliações de
depósitos judiciais, contratos, assinaturas de documentos,
procurações, societário, licenças, alvarás, certidões,
imobiliário, societário e outros.

ProJuris para Escritórios de advocacia
Permite que os escritórios de advocacia tenham foco em
gestão: Gestão do contencioso, gestão financeira e gestão
do time. Com estas funcionalidades automatizamos a
maioria das atividades repetitivas do escritório.
Cadastramos automaticamente processos e
movimentações, calculamos prazos, geramos documentos
de forma automática e permitimos assim que o time
jurídico do escritório ganhe mais tempo e produtividade
para focar no atendimento de seus clientes.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Desenvolvimento Web, Serviços de software e TI,
Computação em Nuvem, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Chatbot, Business Intelligence

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES
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Automação de processos que são feitos de forma manual
e em planilhas, mitigando riscos destes processos
manuais e, acima de tudo, economia de recursos.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Eliminar ineficiências jurídicas desses departamentos,
trazendo tecnologia e inovação de ponta para essas
companhias.
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Construtivo.com (23/07/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: www.construtivo.com

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://vimeo.com/368034318

QUAIS AS APLICAÇÕES

WEG - Gerenciamento de documentos e projetos de
usinas, subestações e linhas de transmissão para controlar
o processo de desenvolvimento e aprovação do cliente
final com planejamento integrado. Colaborativo mobile
para apoiar o processo de fiscalização e inspeção da
fabricação, entrega e montagem dos equipamentos.
SETA Engenharia - implantar processo e a solução
Colaborativo Mobile para controlar o avanço físico das
obras.
CTG - Fornecer o colaborativo para a gestão das planilhas,
controlando suas atualizações. Desenvolver uma solução
de controle e atualização e integrar com bases de dados
das soluções utilizadas gerando um único banco de dados

no Colaborativo para geração de Dashboards em BI.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Soluções inovadoras na modalidade SaaS

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

COLABORATIVO Gestão de Projetos e Processos
sob-demanda
Colaborativo Mobile - Gestão e Supervisão de Obras e
atividades  de diligenciamento e inspeção.
Nuvem de Ponto como serviço - scanner de nuvem de
pontos para captura de realidade e comparação com
modelos BIM. Solução para navegação e walk through de
instalações.
AUGMENSYS- Realidade aumentada para atividades de
O&M, instrução e treinamentos
CONSTRUCHAIN - Gravação de informações em cadeia
de blocos ( Blockchain) para auditoria externa

Segmento: Energia, Engenharia e Construção, Meio
Ambiente, Logística, Transporte

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Blockchain, Automação de
Processos, Serviços de software e TI, Business
Intelligence, AR/VR
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QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Bentley Project Wise
SAP Portfolio Project Management
Sharepoint
PPM
Diferenciais - Serviço associado / solução flexível,
personalização da solução utilizando o conceito de
parametrização. Integração com outras plataformas.
Desenvolvimento próprio e custo em moeda local.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Ter acesso a mais clientes e receber investimento
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MKT Tecnologia do Brasil Ltda. EPP
(22/07/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: wifi.eco.br

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/Nbz--HisKnc

QUAIS AS APLICAÇÕES

Nossa StartUp desenvolve o TEMWIFI para atuar nas
seguintes atividades:
- EAD Sem internet
- Autoatendimento ágil e interativo
- Soluções de visual merchandising
- Soluções em experiências mobile
- Soluções em experiência em pontos de venda

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Conteúdos Web na rede WiFi mesmo sem conexão
Internet, a MKT criou a inovação que une os mundos
On-Line e Off-Line, O2O, o appliance: TemWiFi.
Solução Edge Computing para quem não tem Internet em
tempos de pandemia.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

TemWiFi EAD: Solução Edge Computing para quem não
tem Internet em tempos de pandemia.
Produzimos soluções inovadores de redes WiFi Business e
Social Marketing. Plataformas TemWiFi Verticais:
Transporte Público, Hotéis, Cidades Inovadoras, Varejo,
Educação, Gastronomia, Eventos e Projetos Especiais.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

"Tecnologias sem fio (Beacons, RFID, Wi-fi, NFC)", Internet
das Coisas (IoT), E-learning

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

A CISCO tem um equipamento MUUUUITO CARO que tem
a capacidade de armazenamento local de conteúdos.
Nós também temos aplicativos, tipo o EAD...

EXPECTATIVA DA EMPRESA

receber investimento
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Flugo (14/07/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: https://flugo.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ed2PYhV8N5A

QUAIS AS APLICAÇÕES

Acredito que para algumas o produto se encaixa
perfeitamente, em outras possa ser necessário fazer uma
PoC e acrescentar funcionalidades caso necessário. Com
a unimed em específico gostaria de melhorar a solução de
filas em Pronto atendimentos, diminuindo as pessoas que
esperam dentro da Unimed para evitar o contágio de
COPVID-19.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Plataforma de gestão de atendimentos por fila e
agendamento.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A Flugo é uma plataforma B2B2C onde o cliente por meio
de um aplicativo ou site consegue encontrar o local que
precisa ir, ver os serviços prestados, ver o tamanho das
filas em tempo real, ver uma estimativa de tempo e pegar
a senha de casa. Conforme a fila for andando o app vai
avisando e assim o cliente pode esperar fora do
estabelecimento, numa padaria fomentando o comércio
local, dentro do carro ou em casa e só ir quando for
chegando sua vez. O agendamento é da mesma maneira,
porém ela vê o atraso e se programa para não perder
tempo. Transparência e confiança para seu cliente.
Com quem nos paga são as empresas, além das
vantagens mencionadas para seus clientes nosso sistema
conta com uma plataforma completa de gestão dos
atendimentos(fila/agendamento), atendentes, clientes e
estatísticas, relatórios e BI. Onde o gestor consegue
verificar a produtividade dos funcionários, ver o
estabelecimento de casa em tempo real (home office).
Além de ter tudo integrado na mesma plataforma:
agendamento e filas. Conseguimos gerenciar diversas
filiais.
Conseguimos exportar dados para os softwares que a
empresa já utiliza. Somente é necessário substituir o
painel de senha e agendamento, se tiver, pelo nosso.
Alguns clientes: Prefeitura de Maringá,
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Cocamar/Transcocamar, Sicoob, Unimed, brMalls,
cartórios, laboratórios, bares.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

"Sites (Desenvolvimento, Hospedagem)", Computação em
Nuvem, Desenvolvimento Mobile, Business Intelligence,
Automação de Processos

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Sistemas de agendamento e paneis de senha. Nenhuma
plataforma possui todas essas características juntas:
Nossa plataforma integra tanto os agendamentos e filas na
mesma plataforma. Mostra transparência para seus
clientes, pois eles conseguem ver o tamanho das filas e
tempos de espera, além de poderem avaliar os
atendimentos após seu fim. Podem acessar por app ou
site. Recebem e-mail, SMS, WhatsApp e notificação PUSH
para serem avisados. Conseguimos pedir dados para os
clientes entrarem na plataforma e assim poupar tempo do
cliente antes.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

ter acesso a mais clientes e aprimorar a solução
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SofTax (10/07/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: https://softax.com.br/

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Ampliar a solução de recuperação de ICMS ST para outros
setores (farmaceutico, etc.) e estados (além de MG)

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Somos uma empresa de tecnologia com foco em sistemas
de levantamento de oportunidades tributárias.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

- Recuperação de crédito de ICMS ST
- Sistemas de análise e edição de SPEDs em lote
- Análise automatizada de documentos fiscais

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Big Data

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Concorrentes:
- http://painelfiscal.com.br/ (Auditoria Preventiva Eletrônica
de SPED do mês)
- http://www.e-auditoria.com.br/ (Comparação de SPED
Fiscal e Contribuições para único mês)
- https://taxcel.com.br/ (Visualização de um SPED no Power
BI)

Única solução para:
- Processamento de SPEDs em lote
- Correção de SPEDs em lote (PIS/COFINS)
- Avaliação automática de ICMS ST (Postos de Gasolina)

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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NextTrends Tecnologia e Serviços Ltda
(08/07/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: www.nexttrends.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Para cada desafio, entendemos que podemos construir a
solução sob demanda de acordo com as necessidades de
cada projeto, de forma a atender por completo as
expectativas.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Somos apaixonados por inovação, temos a análise de
dados no nosso DNA aliada a técnicas de IA e sempre
buscamos utilizar a tecnologia em favor da melhor
solução.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Data Mart, Data Warehouse, BI e Dashborads
RPA, empregando machine learnig e técnicas de
inteligência artificial - Soluções para todos os segmentos.

Robotic Operation Center - Ferramenta para controle de
robôs
Data Matching - Conciliação de dados

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Robótica, Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep
Learning, Desenvolvimento Mobile, Business Intelligence,
Internet das Coisas (IoT), Chatbot, Gamificação, Big Data,
Automação de Processos, Digitalização de Documentos

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Concil, techmahindra

EXPECTATIVA DA EMPRESA

aumentar o relacionamento com as empresas, contribuir
com a melhoria e inovação de cada uma delas.
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Nearbee (03/07/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: www.nearbee.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Para empresas do setor privado a solução que mais teria
aplicabilidade seria o MPI, que basicamente serve para
mapear as interações entre usuários, visando mapear o
caminho da COVID-19 no ambiente empresarial.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Startup missão de contribuir com uma sociedade mais
conectada e segura a partir de um conceito inovador de
segurança colaborativa

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Desenvolvemos a solução Emergência Digital que
disponibiliza ao cidadão um canal alternativo de
comunicação emergencial, seja na Segurança Publica ou
na Saúde. Pela solução é possível criar um chamado
emergência real, sem a necessidade da fala, através do
GPS do Smartphone, o solicitante cria um chamado
real(protocolado) para policia, SAMU, bombeiros,
detalhadamente descritivo através de símbolos e
desenhos que indicam a ocorrência real. Após a criação
do chamado o áudio ambiente estará sendo capturado
pelo microfone do celular e transmitido para o agente
publico responsável, que analisará e filtrará tendo por
base diversas informações previamente cadastrada, como
informações do solicitante, ficha média, categorização,
localização da emergencial através de geolocalização,
anexação de fotos e poderá se comunicar com o
solicitante através de chat sendo tratado do mesmo modo
que seria se fosse feito por telefone, alem de tudo o
Emergência Digital proporcionar acessibilidade a pessoas
que até hoje são excluídas dos canais básicos de
atendimento emergencial e claro uma otimização das
operações estratégicas do Governo

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Internet das Coisas (IoT), Wearables

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES
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Até o momento não identificamos concorrentes no
mercado nacional. Internacionalmente poderes públicos
que desenvolveram suas próprias soluções.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Fornecer nossas soluções à corporate.
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Mediasoft (30/06/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: www.mediasoft.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch: https://vimeo.com/433163639

QUAIS AS APLICAÇÕES

PMSC - Realidade aumentada para PMSC
Nossa plataforma de RA (MyViewAR) pode ser adaptada
para incorporar dados georeferenciados e visualizados via
dispositivos tipo HoloLens ou outro device;

Engie - Realidade Virtual / ambiente virtual - Nossa
plataforma de RA (MyViewAR) pode ser usada como base
para uma ferramenta de assistência remota, incorporando
video chamadas, relatórios, gerenciamento de dados na
nuvem, etc;

Para Ambev, Koerich e FDCL - MyPromos, utiliza a
Realidade Aumentada para criar ambientes de
interatividade na jornada do cliente offline em lojas fisicas.
User Experiences para fidelizar, identificar perfis e

melhorar a forma de interação com as marcas;

Para Unimed, visitas e tour virtuais podem compor uma
ferramenta de Onboarding interativa utilizando nossa
plataforma VR Mobile, colocando o colaborador - antes
mesmo de conhecer seu posto de trabalho - usando seu
próprio celular, em contato com as áreas físicas da
empresa, aprendendo sobre os valores, diferencias da
empresa e suas funções, etc

Para Brognoli, nossas plataformas VisVR e DekoVR podem
agregar como ferramentas de venda para imóveis, etc

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Mediasoft - Interação e Imersão alavancando negócios.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Construção Civil /Incorporadoras / Imobiliárias /
Engenharia e Arquitetura:
DekoVR: Uma plataforma interativa de decoração de
espaços arquitetônicos totalmente imersiva. Utilizando
dispositivo de RV sem fio, a plataforma possibilita a troca
de cores e materiais do ambiente, além de inclusão de
objetos e moveis para decoração. O usuário pode
literalmente caminhar no espaço decorado, pegar os
objetos e alterar em tempo real cores e padronagens de
pisos e paredes. 
VISVR: Uma plataforma de compartilhamento de conteúdo
RV, voltado para B2B e B2C. O VISVR contempla um
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gerenciador de conteúdo, onde o assinante pode criar seu
perfil, cadastrar seus conteudos VR, compartilhar
comentários, seguir outros usuários, deixar comentários,
no mesmo estilo das redes sociais atuais. O diferencial é
ser exclusivamente para conteúdo em VR e segmentadas
por atuação. O gerenciador possui a versão web que roda
no browser e também mobile.
Foco incial: Construção civil para acompanhamento dos
estágios de obras em 360 graus.

Varejo
Observando o olhar atento dos varejistas e a necessidade
de diminuir a evasão dos consumidores dos
estabelecimentos físicos optando pelo e-commerce, surgiu
a ideia do MyPromos. Um serviço de administração de
promoções e cupons de descontos voltado para o varejo
offline utilizando tecnologias digitais. Objetiva aumentar o
fluxo de clientes e o faturamento das lojas offline,
oferecendo experiências lúdicas de consumo (customer
experience) através de promoções e cupons de descontos
utilizando Realidade Aumentada.  

Treinamento e Capacitação com RV
Aplicações VR para mobile – treinamento. Focado em
capacitação e treinamento, as aplicações visam inserir o
usuário em um ambiente virtual 3D usando o dispositivo
móvel, seja através de fotos e vídeos 360 seja ambientes
modelados em 3D.
O projeto é consultivo onde nosso trabalho é desenvolver
o ambiente virtual 3D interativo, totalmente imersivo, que
utilizam as mãos para interagir com objetos e cenários.

Treinamento de operação de máquinas e equipamentos,
assistência técnica, montagem e desmontagem, processos
complexos e/ou de risco, simulação de falhas, são
exemplos de aplicações simuladas que realizamos.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

AR/VR, Gamificação, Desenvolvimento Mobile, Visão
Computacional

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Em todas as áreas de atuação nossa concorrência são as
empresas que entregam soluções tradicionais. Nossa
intenção é ser disruptivo em todos os sentidos, desde a
concepção da solução até a maneira de comercializar e
monetizá-la.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Estamos buscando parceiros que nos ajudem a fortalecer
nossas soluções, aprimorar nosso modelo de negócio,
ajudar-nos a testar os MVP e também receber
investimento.
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Fluid (29/06/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: www.fluidapi.io

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

A Fluid pode acelerar o processo de transformação digital
das corporates, adicionando agilidade e flexibilidade na
arquitetura de TI e nos workflows de informações entre os
sistemas. Permitindo assim que nossos clientes acelerem
a criação de novos canais de vendas e/ou relacionamento
com clientes (ex. e-commerce) e colaboradores (ex.
chatbots), integração de cadeia logística, sistemas de RH,
e-commerce, IoT e BigData.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Plataforma de Integração (iPaaS), com acesso disponível
na web, permitindo a integração de diversos sistemas

(ERP, CRM, e-commerce, HCM, ponto, supply chain, Biga
Data, IOT, blockchain, etc) com diversas arquiteturas (on
premises, cloud, cloud híbrida e entre negócios B2B),
acelerando o processo de transformação digital as
empresas.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Plataforma de Integração, com acesso disponível na web,
permitindo a integração de diversos sistemas (ERP, CRM,
e-commerce, HCM, ponto, supply chain, etc) e diversas
arquiteturas (on premises, cloud, cloud híbrida e entre
negócios B2B). A plataforma permite aos desenvolvedores
e administradores de TI de nossos clientes criação,
integração e o gerenciamento de todo o ciclo de vida de
APIs. Opcionalmente o cliente pode contratar serviços
profissionais de integração, o que lhe permite focar em
sua estratégia de diferenciação no mercado por meio de
APIs (API economy) sem a preocupação de resolver as
dores e a complexidade da integração.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Rastreabilidade, Internet das
Coisas (IoT), Big Data, Automação de Processos, Serviços
de software e TI, Saúde

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES
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Dentre os concorrentes podemos citar a LinkAPI, Wevo e
Digibee. Entre os diferenciais, podemos citar a alta
performance da solução devido a arquitetura statless, com
baixo consumo de recursos, levando informação de um
sistema para outro e nossa camada de professional
services, permitindo aos nossos clientes que foquem na
evolução de seus produtos, delegando a Fluid toda o
esforço de integração.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aprimorar nossa solução de integração de sistemas a
novas demandas e aplicações no ambiente das corporates
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Indicium Tech (23/06/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: https://indicium.tech/

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Realizar uma POC e em seguida executar o projeto.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Oferecemos consultoria personalizada para a
implementação de Data Science e Inteligência Artificial.
Temos uma equipe dedicada de desenvolvedores,
cientistas e engenheiros de dados capaz de transformar
dados em insights poderosos para gerar vantagem
analítica.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Data Science as a Service (Consultoria e projetos
personalizados de Ciência de Dados para empresas)
Marketing Data Driven (Metodologia de estratégia,
execução e monitoramento de marketing orientado por
dados)

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Business Intelligence, Big Data

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nosso propósito é capacitar empresas a explorar o
verdadeiro potencial dos seus dados, garantido uma
tomada de decisão mais rápida, inteligente e assertiva.
Temos um time altamente qualificado e utilizamos as
tecnologias mais avançadas do mercado para garantir a
excelência dos nossos serviços.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Ter acesso a mais clientes.
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Fazedores de Coisas (18/06/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: www.botaodobem.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/fdrFxNBQWKA

QUAIS AS APLICAÇÕES

Desenvolvimento em parceria. Entendemos a necessidade
da corporate e regras de negócios, desenvolvemos,
testamos em conjunto com o cliente. Todas as etapas
devem ter cooperação. Temos diversas soluções, mas
começando pelo Botão do Bem (IoT) ele tem um microfone
e podemos usar para captação de ruidos (passou de 70
decibéis) disparamos uma mensagem informando um
possível acidente. Um funcionário pode usar o nosso
equipamento para identificarmos aonde ele está evitando
colisões com empilhadeiras e se ele está numa área de
risco ou não autorizada, por exemplo. Com as rotas
(coordenadas geográficas) e informações da ODB2
(coletamos informações de veículos) podemos entender o

que podemos melhorar. Em um cliente e apenas 30 dias
reduzimos 3% o consumo de combustíveis. As
possibilidades são infinitas e podemos desenvolver
qualquer coisa.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Fazedores de Coisas utilizamos tecnologias como IoT,
Analytics e Blockchain para desenvolver soluções que
você precisa de forma rápida e descomplicada com foco
em ganho de eficiência e redução de custos.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Botão do Bem, iniciativa de impacto social que te ajuda
nos momentos em que mais precisa. Iniciamos nossos
trabalhos com idosos. Em seguida pessoas com Alzheimer,
Down e deficientes físicos. Hoje também trabalhamos com
pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade
social, mulheres e adolescentes vítimas de violência física.
Todos os dias surgem novas aplicabilidades para nosso
equipamento e tem até PET usando o Botão do Bem!
Também trabalhamos no B2C com seguradoras,
transportadoras, empresas de segurança e logística e
hospitais. B2G atendemos municípios, delegacias de
polícia e Ministério Público.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Computação em Nuvem,
Desenvolvimento Mobile, Desenvolvimento Web, Robótica,
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Big Data, Blockchain, Business Intelligence, Chatbot,
Digitalização de Documentos, Gamificação, Impressão
3D/4D, Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep
Learning, Internet das Coisas (IoT), Pagamentos Digitais,
Rastreabilidade, Reconhecimento de Voz, Wearables

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Ajudamos rapidamente todos os tipos de pessoas.
Crianças, idosos, pessoas em vulnerabilidade social, PET,
etc. Validamos nossa proposta de valor com 3.000
pessoas que o que elas mais queriam em situações de
acidentes ou risco é AJUDA. Nosso equipamento começa
a fazer muito sentido por sua facilidade, um único botão e
em situações de risco a primeira coisa que uma pessoa do
mal faz é desligar o seu celular. Circulamos a economia
neste momento delicado, mesmo sendo uma startup. O
cordão de pescoço e a bolsinha para PET do Botão do
Bem é feito de guarda chuva ou couro e quem costura
para a gente são um grupo de mulheres da serra gaúcha
vítimas de violência. Com o isolamento o turismo acabou e
hoje somos a principal fonte de renda destas pessoas.
Nossos concorrentes são TeleHelp e Tecnosenior no
mercado de idosos. Ambos trabalham com um
equipamento (botão de pânico) importado da China.
Nosso diferencial é que nosso equipamento é fabricado
no Brasil e com muito mais funcionalidades (microfone,
acelerômetro e geofences). Atualmente com a economia
instável (dólar alto, fretes caros e importações difíceis) este
cenário facilita as coisas para a gente.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Agregar valor aos clientes com foco em ganho de
eficiência e/ou redução de custos. Desenvolver soluções
em parceria às corporates trabalhando com metodologias
ágeis e entregas em sprints rápidos utilizando tecnologias
de ponta. Mentorias e validação da solução são muito
importantes.
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WeavAir (05/05/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: http://weavair.com

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

We have a separate PoC proposal for each organization,
but in general we would: 1) Meet with organization to
understand their need and see how our solution could be
a good fit 2) Assess the current data and how we could
add value and have a test analysis project 3) Deploy a pilot
of our solution for 1 month to showcase the benefits

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Proactive air insights

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

We have 2 products: 1) Hardware + software product that
saves operations and capital costs in building
management (focus on air conditioning/ventilation
systems) 2) Software product that can be used in sensors
are already installed Our initial market is commercial and
industrial applications.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Big Data, Business Intelligence,
Digital Twins, Internet das Coisas (IoT)

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

There are 2 major categories of competitors: 1) devices
that monitor indoor air quality (e.g. IQAir, birdi), 2) devices
that monitor air conditioning performance (e.g. CleanAlert,
EcoVent). WeavAir solution is highly differentiated from
exiting solutions. Our sensors are easy to use and can be
easily and quickly integrated in most types of buildings
(and even vehicles). WeavAir devices make use of bigger
number of metrics tracked to improve accuracy of
predictive models to prevent failure, save more energy
and eliminate contamination sources. Our algorithms
provide a way to not just detect issues early but also
provide a way to fix them.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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We would develop new case studies in partnership with
organizations that will help them reduce operations costs.
We are looking to set up a test pilot/PoC.
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Squad One (30/04/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: www.squadone.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Imagino que entregando valor para o ecossistema nos
tornaremos conhecidos e teremos um crescimento ideal.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Desenvolvemos o motor de crescimento da empresa,
através do planejamento financeiro.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A empresa entrega um software de planejamento
financeiro e uma implantação. O software como
previamente apresentado, entrega uma visão estratégica
financeira para o desenvolvimento do negócio do cliente,

identificando oportunidades por produto e entregando o
mapa da rentabilidade e dos principais indicadores do
negócio. Enquanto a implantação, age na educação do
cliente, ensinando a usar o software, modelar processos e
modelar financeiramente o negócio. O nosso produto foi
desenvolvido para scaleups de SaaS.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Big Data, Business Intelligence, Inteligência Artificial/
Machine Learning / Deep Learning

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nosso negócio traz uma transformação na mentalidade
financeira do cliente, entregando para ele maior
conhecimento financeiro e grandes oportunidades de
desenvolvimento.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Acesso a clientes e mentoria.
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HOLOLAB (19/04/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: www.hololab.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=LZjbVqkQbS4

QUAIS AS APLICAÇÕES

Imaginamos apresentar nossas soluções, escutar as
necessidades da empresa e validar o quanto
precisaríamos mudar nossa solução para se ajudar as
necessidades da corporate. E também escutar novas
áreas onde poderíamos desenvolver soluções de
Inovação.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Somos uma Startup focada na Inovação na prática, através
de soluções inovadoras e tecnologias avançadas
totalmente focadas no negócio.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

1) Treinamento de Policiais utilizando Realidade Mista, IoT,
Big Data & Analytics - o primeiro treinamento no mundo
desenvolvido para ser usado com armas reais e
permitindo que o policial ande livremente no stand -
Projeto em Aprimoramento na ACADEPOL de Santa
Catarina.
2) Manutenção & Montagem Guiada - Produtos complexos
para se montar, equipamentos complexos de serem
arrumados, através de instruções apresentados com
Realidade Mista, profissionais menos experientes ou até
mesmo os mais experientes, que também podem errar ou
ter dúvidas, são instruídos a não errar, evitar riscos e com
a união da visão computacional ainda validamos se o
procedimento realizado esta sendo feito de forma correta,
melhorando assim a qualidade, evitando riscos e
melhorando a vida desses profissionais que ainda podem
se comunicar com especialistas que permitem os
especialistas ver o que o profissional de campo esta
vendo e assim orientar de forma mais eficaz esse
colaboradores e ou clientes - Estamos em negociação
com a Embraer, AirLiquide, SewEurodrive e WEG para
iniciar o desenvolvimento dessa solução.
3) Treinamento de Médicos e Enfermeiros usando MR -
criamos uma demo junto com a SENAC de Santa Catarina
que mostra o poder de se usar a Realidade Mista em



Banco de Startups

procedimentos médicos em UTI, pois, como se trata de um
ambiente muito caro em ser montado e além disso
necessita-se de um paciente para se testar alguns
procedimentos, com isso podemos simular esse ambiente
e também o paciente, mas, esse projeto foi colocado em
hold por falta de recursos para investimento.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

AR/VR, Big Data, Business Intelligence, Computação em
Nuvem, Digital Twins, Gamificação, Inteligência Artificial/
Machine Learning / Deep Learning, Internet das Coisas
(IoT), Reconhecimento de Voz, Visão Computacional,
Wearables

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nosso maior concorrente atualmente é a COVID19, pois,
estávamos com vários projetos para serem assinados e
tudo isso ficou parado, nada cancelado, mas, foram
colocados para frente. Não temos concorrente direto, as
empresas que trabalham com Mixed Reality focam em
outros segmentos diferentes que o nosso e a maioria
desses concorrentes tem o foco maior em Realidade
Virtual e não Realidade Mista.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Esperamos validar nossas soluções, comparar com as
necessidades desses clientes e ajustar nossos produtos

com essas informações, além de validar o interesse
desses em investir em uma de nossas soluções.



Banco de Startups

TecExpert Brasil (17/04/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: https://www.tecexpert.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=bvduPbwXzQI

QUAIS AS APLICAÇÕES

Para o projeto AgroMobility, entendemos que as
Corporates que possuem aderência ao setor podem
alavancar Valor Agregado a seus produtos e negócios
associados ao Agronegócio. Com o portfolio de Serviços
da TecExpert, buscamos oferecer Valor Agregado e a
solução com desafios nas areas de conectividade e
Internet das Coisas.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Inovação e Excelência em Conectividade

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Desenvolvemos projetos em soluções de Rede Wireless,
Comunicação LPWAN, Bluetooth e Beacons, com produtos
de referência de mercado. Nossos clientes estão
distribuídos em diversos segmentos de mercado, com
maior participação na Indústria, Transporte e Logística,
Mineração e Varejo.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Internet das Coisas (IoT)

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Atualmente nossos principais concorrentes são grandes
Integradoras de Serviços e Soluções de TI. A TecExpert se
destaca no maior foco dado ao cliente, atenção aos
desafios do negócio, cultura de transparência e
participação em equipe com o cliente.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Mentoria, Validação da Solução, Oportunidade de
Fornecimento de Produtos e Projetos a Corporate
interessada e seus clientes finais.



Banco de Startups

HelpBell (02/03/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: WWW.HELPBELL.COM.BR

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Todas as empresas identificadas apresentam processos
administrativos complexos. Isto significa oportunidade de
melhoria, automação e integração de dados.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A HelpBell aumenta a eficiência de seus clientes através
da automação de processos. Para isso possuimos duas
plataformas : IoT e RPA . A plataforma de IoT (Internet das
Coisas) tem foco na área de HealthCare, são caixas de
medicamentos inteligentes conectadas na nuvem que
apresentam os dados de tomada em tempo real. A vertical
de RPA (Robotic Process Automation) está presente em

diversas áreas, tais como : produção, varejao, jurídico,
hospitalar, etc. É composta por soluções empregando
robôs virtuais para tarefas rotineiras e repetitivas. A
HelpBell conta com uma plataforma propria para os
processo de automação garantindo robustez e agilidade.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Identificamos junto com nosso cliente processos que
podem ser melhorados através de automatização. É
realizado um projeto de análise e implementação dos
robôs. Existe um fee para a montagem dos robôs e um fee
mensal para manutenção e execução.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Internet das Coisas (IoT)

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Os principais concorrentes são as plataformas de
desenvolvimento (UI Path, Automation Anywhere, Blue
Prism, etc.) O diferencial da HelpBell é uma entrega
turn-key com processo operando e com sustentação.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

fornecimento de solução
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WayCarbon (26/10/20)

Setor de Atuação: Sócio-ambiental

Site: https://waycarbon.com/solucoe
s/climas/

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=cbE6pr5v7Fo

QUAIS AS APLICAÇÕES

O projeto será acompanhado por profissionais que
desempenham 3 papeis: Gerente de Produto (lidera o time
e acompanha a jornada do cliente), Especialista de
Implantação (realiza a parametrização do sistema) e
Analistas de Suporte e Relacionamento (realizam
treinamentos e atendem aos clientes em serviços
complementares e de suporte). Em resumo, o projeto será
divido em 3 fases: Onboarding (Kickoff, parametrização e
treinamento de usuários. Inclui a criação de endpoints nos

sistema do cliente para o consumo automático e dados
pelo Climas - necessário alocação do time de TI do
Cliente), Go Live (momento a partir do qual os dados
passa, a ser inseridos do Climas e os resultados podem
ser visualizados pelos usuários) e Evolução da Parceria
(Acompanhamento do engajamento dos usuários,
contratação e parametrização de novos módulos).

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Serviços e soluções para catalizar a transição para a
economia de baixo carbono.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

O CLIMAS é um software cloud-based de gestão de
Sustentabilidade, Responsabilidade Social Corporativa e
Compliance. O sistema é disponibilizado em módulos de
Indicadores de Desempenho e módulos de Programas de
Relato.
Dentre os módulos de Indicadores de Desempenho
destaca-se o módulo de gestão de emissões de gases de
efeito estufa. Dessa forma, o CLIMAS permite a automação
completa da coleta de dados, cálculos e compilação de
resultados de inventários de GEE.
Os cálculos realizados pelo sistema são baseados no
Banco de Fatores de Emissão e Remoção de Gases de
Efeito Estufa do CLIMAS (BFERGEE), o qual possui
curadoria da WayCarbon. O BFERGEE conta com mais de
30.000 registros, os quais são calculados a partir de
referências tais como o IPCC 2006, GHG Protocol,
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DEFRA/UK, EPA/USA e outros.
Atualizações de valores e fórmulas de cálculo dos fatores
de emissão ou remoção de GEE são realizadas pela
equipe de especialistas da WayCarbon. A partir da
atualização do banco de fatores os resultados das
emissões ou remoções pelas das fontes e sumidouros de
GEE cujos fatores associados foram alterados são
automaticamente recalculados pelo sistema, sem
demandar ações por parte dos clientes. O CLIMAS
oferece, ainda, a funcionalidade de geração de extrato de
fatores de emissão empregados em cada inventário de
GEE e suas versões, possibilitando, assim, a visualização
com absoluta transparência e auditabilidade dos
memoriais de cálculo dos fatores.
Uma vez que o cálculo dos fatores de emissão é realizado
pela equipe da WayCarbon, elimina-se a necessidade de
conhecimentos técnicos nesta área por parte dos usuários
finais.
Vale ainda destacar que o CLIMAS possui recurso de
comparação de versões de um mesmo inventário de GEE,
o que permite verificar diferenças de resultado entre cada
versão e analisar as razões das diferenças observadas,
tais como: mudanças de parametrização, alteração na
fronteira operacional, atualização dos fatores de
emissão/remoção, mudança nos dados informados ou nos
potenciais de aquecimento global.
Outras ferramentas para a gestão de GEE, alinhadas às
diretrizes da ISO 14.064 e do GHG Protocol, estão
disponíveis no sistema e permitem, por exemplo, a análise
e quantificação das incertezas e a consolidação dos
resultados em nível organizacional de acordo com a

abordagem de "Controle Operacional" ou "Participação
Acionária".
O Climas oferece a possibilidade de entrada automática
de dados provenientes de outros sistemas/ERPs dos
clientes, tais como o SAP. Esta funcionalidade é
implementada por meio de uma ferramenta ETL
proprietária que conecta a uma API do cliente, busca os
dados necessários e os insere, após processamento, no
Climas. Esta ferramenta é responsável por traduzir os
dados recebidos para o padrão aceito pelo Climas,
livrando o cliente da necessidade de implementar
transformações elaboradas em seus sistemas.
Adicionalmente, para os casos em que seja não obter
dados por meio de integração com outros sistemas, o
CLIMAS possui interface amigável que implementa um
workflow de inserção e validação manual de dados.
O CLIMAS, em operação comercial desde 2015, conta com
um rol de clientes de múltiplos setores incluindo
Produção, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica,
Siderurgia, Comércio Varejista, Serviços Financeiros,
Construção Civil, Concessionárias de Infraestrutura de
Transporte, Prefeituras Municipais, Indústria Alimentícia,
Mineração, entre outros.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Business Intelligence, Serviços
de software e TI, Sócio-ambiental

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES
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O Climas, por vezes, enfrenta concorrências de
consultorias convencionais que ofertam serviço de
elaboração de inventário de emissões de GEE. Mas, esse
modelo oferece entrega de valor limitada devido a: baixa
confiabilidade, alto índice de erros, risco de consistência
na série histórica, impossibilidade de automação do
processo, periodicidade de geração de resultados
inadequada para a gestão das emissões (relatórios
anuais).
Além disso, o Climas possui outros concorrentes que
ofertam sistemas de contabilização de emissões. Nesses
casos, nossos diferenciais, além da complementaridade da
entrega do sistema com outros produtos e serviços da
nossa cesta, residem em nosso time de especialistas
focados no sucesso do clientes, no banco de fatores de
emissão curado pelo time da WayCarbon, possibilidade de
entrada de dados automática ou manual, recursos
especializados na gestão de emissões de GEE (memorial
de cálculo, cálculos de incerteza), apresentação de dados
com formato compatível com os principais programas de
relato (pré-configurados), dashboards customizáveis,
possibilidade de integração com software de BI,
possibilidade de contratação de outros módulos do Climas
que lidam com outros temas atinentes a gestão
estratégica da sustentabilidade (água, resíduos, etc.) e
com a elaboração colaborativa de relatórios de
responsabilidade corporativa (ISE, DJSI, RAS, CDP, etc.).

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Expandir a parceria para outros módulos do Climas e para
outros produtos e serviços da WayCarbon.
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WeavAir (01/03/20)

Setor de Atuação: Sócio-ambiental

Site: http://weavair.com

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

The overall value proposition includes: 1) Improved air
conditioning performance efficiency and reduced system
failure, 2) improved indoor air quality, 3) cost saving
through improved energy efficiency. Our solution has
applications in any building (offices, industrial, commercial).

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

WeavAir provides solutions that help our cities to adapt to
environment & us. We built the world’s first platform that
harnesses environmental, mechanical and human metrics
as well as predictive AI algorithms to manage high value
air conditioning and purification systems, improve indoor
air quality, save energy & streamline operations. WeavAir
wireless modules attach to vents to measure key

diagnostic metrics, streaming in real time. We offer unique
insights and automation solutions to building managers
and service providers, helping them save time and money
while creating new revenue streams. The company is a
winner of the Clean50 Top Project, Enactus Canada
Award, Le Monde Smart City Award, Mobile World
Congress IoT/WT Innovation World Cup, Audi Lab Award,
Schneider Electric Award and UN WeGo Smart City
Secretary General's award.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

We have validated the opportunity in the industrial building
management (i.e. major global consumer product
manufacturer) as well as commercial building management
(i.e. airport, retail and office building). We have also
validated the benefits of the data we are collecting for
utility companies, air purifier manufacturers & building
wireless and automation solution providers. We are
helping them monitor processes, improve air quality, save
energy & prevent failure.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Internet das Coisas (IoT), Desenvolvimento Mobile

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

There are 2 major categories of competitors: 1) devices
that monitor indoor air quality (e.g. IQAir, birdi), 2) devices
that monitor air conditioning performance (e.g. CleanAlert,
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EcoVent). WeavAir solution is highly differentiated from
exiting solutions. Our sensors are easy to use and can be
easily and quickly integrated in most types of buildings
(and even vehicles). WeavAir devices make use of bigger
number of metrics tracked to improve accuracy of
predictive models to prevent failure, save more energy
and eliminate contamination sources. Our algorithms
provide a way to not just detect issues early but also
provide a way to fix them. Unlike competition, WeavAir
solution is also positioned to serve enterprise market and
provide value-added services through recurring revenue
model.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Validating the solution, providing the solution to corporate,
partnership
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Reciclaí (29/02/20)

Setor de Atuação: Sócio-ambiental

Site: www.reciclai.com.br

Maturidade da Empresa: Conceito

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

O lixo e sua devida reciclagem sustentável, é um tema em
pauta e um problema global eminente. Com isto,
prevemos uma grande alta na procura de soluções
sustentáveis, pois além de resolver problemas ecológicos,
podem ser gerados lucros monetários a partir de uma
reciclagem sustentável.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Reciclaí é uma startup que realiza uma gestão de
resíduos 360°, conectando geradores de resíduos,
cooperativas de reciclagem e a indústria de
beneficiamento e transformação. Atuamos desde a coleta

até a destinação final, rastreando e agregando valor aos
resíduos por toda a cadeia de reciclagem, remunerando a
todos de ponta a ponta e ativando a economia circular.
Devido a falta e a ineficiência de coleta seletiva às
cooperativas de reciclagem processam em média apenas
50% da quantidade de resíduos que são capazes de
processar assim eles perdem de faturar $57.800/ mês.
Como iremos fazer isto: Através de uma rede de
condomínios, estabelecimentos e indústrias que farão
parte da rede Reciclaí no qual terão informações
disponíveis e pontos de coleta específicos, faremos a
coleta deste material sob demanda com motoristas
autônomos que encaminharam os resíduos coletados para
as cooperativas da rede.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Condomínios: Materiais educacionais, pontos de coletas
(serão cobrados) informações e relatórios sobre os
resíduos gerados, selo verde* Estabelecimentos: Materiais
educacionais, pontos de coletas (serão cobrados)
informações e relatórios sobre os resíduos gerados, selo
verde* Motoristas autônomos: Farão parte da rede e
ganharam parte do lucros dos materiais coletados

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES
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Nossos concorrentes x O que eles tem de problemas :
Catadores Individuais : Informalidade , Problemas de
Limpeza e Mobilidade Urbana Empresas de Coleta Privada
: Preços Elevados, Tipos Específicos e não fazem a ligação
correta entre resíduo x cooperativas Trash IN : Pontos de
Coletas não exclusivos, Não abrange toda a cadeia de
reciclagem.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Queremos aproveitar ao máximo a rede da linklab, pois
procuramos deste mentorias e validação de solução, até
possivelmente resolver problemas relacionado a resíduos
e sua logística.
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ES Gestão (07/07/20)

Setor de Atuação: Software Outsourcing

Site: http://www.esgestao.com.br/

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=hCS17IfTDT4

QUAIS AS APLICAÇÕES

Utilização do sistema de gestão de processos para
automação e transformação digital.
Utilização do serviço de BI para otimização de KPIs,
criação de dashboards e inteligência da base de dados.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O OTIMA é uma metodologia inovadora, sistematizada por
meio de um software que integra diversas técnicas de
gestão em uma ferramenta e método de trabalho.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Produtos:
- OTIMA;
- MAPEAMENTO E MODELAGEM DE PROCESSOS
- BI - BUSINESS INTELIGENCE
- RPA - ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

Segmentos
SERVIÇOS (Contabilidade, Instituição de Ensino, Corretora
de Seguros, Serviços Ambientais)
BACKOFFICE DE INDUSTRIAS
CENTROS DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Business Intelligence

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

G-click
Trello
Asana
Master Doc

Nenhum deles tem o serviço de BI que prestamos e as
funções de gestão à vista.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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Aprimorar a solução e incorporar clientes de novos
segmentos.
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Deconve (06/11/20)

Setor de Atuação: "Varejo, comércio e serviços

de distribuição, comércio

eletrônico"

Site: www.deconve.com.br

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Nossas soluções possibilitam monitorar o fluxo de veículos
e pessoas além de realizar a identificação biométrica (via
reconhecimento facial) e reconhecimento automático de
placas e portanto são capazes de suprir as necessidades
do desafio proposto pelo Governo de Santa Catarina. É
válido ressaltar que nossas soluções já possuem um MVP
sendo validado junto a alguns clientes e/ou parceiros.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Analytics do mundo físico.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Oferecemos soluções para: contagem de pessoas,
contagem de veículos, identificação de objetos,
reconhecimento facial, reconhecimento de placas e
classificação de gênero e idade.
Nossas soluções podem ser aplicadas em diferentes tipos
de segmentos tais como: varejo, digital OOH, segurança e
smart cities.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Internet das Coisas (IoT), Business Intelligence, Serviços de
software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

SEED DIGITAL (https://www.seeddigital.com.br/)
VIRTUALGATE (http://virtualgate.com.br/)
AVI - GrupoVex (www.grupovex.com.br/portfolio/avi)
VEMCOGROUP (www.vemcogroup.com.br/)
SIXDOO (https://site.sixdoo.com/).
Toda a tecnologia utilizada pela Deconve é desenvolvida
in house o que nos possibilita uma maior capacidade de
flexibilização de acordo com as necessidades dos clientes.
Nossas soluções são desenvolvidas de modo a possibilitar
a utilização de estruturas de monitoramento de vídeo já
existentes e não necessitam de hardwares proprietários
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simplificando assim o processo de instalação e
manutenção do sistema.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Buscamos estabelecer parcerias comerciais que nos
possibilitem aprimorar nosso produto a fim de fornecer
uma solução que atenda de forma eficaz as necessidades
de nossos parceiros.
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medicAle (21/07/20)

Setor de Atuação: "Varejo, comércio e serviços

de distribuição, comércio

eletrônico"

Site: www.medicale.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch: https://youtu.be/4O2pre7G7qE

QUAIS AS APLICAÇÕES

Otimizar a circulacao e comercializacao de medicamentos
e correlatos, especialmente os que correm o risco de
perda por prazos curtos de validade.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Mural de oportunidades para divulgar e fazer girar
medicamentos e correlatos ofertando a melhores preços
ao consumidor final.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Inter-relacionar os atores que administram estoques de
medicamentos sejam eles da esfera publica e privada
atraves de um mural eletronico de oportunidades e no
caso do privado alcancando ate o consumidor final.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

"Sites (Desenvolvimento, Hospedagem)"

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Ainda nao ha nenhuma concorrencia identificada.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Tornar a ferramenta medicAle acessivel a todos que
administram estoques de medicamentos.
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Khomp (09/12/20)

Setor de Atuação: "Robótica, Internet das Coisas

(IoT), Impressão 3D/4D,

Automação de Processos"

Site: www.khomp.com

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

identificarmos a dor real e realizar proposta de instalação
de prova de conceito em ambiente identificado pelo
cliente para programarmos a validação da solução junto a
necessidade identificada.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Empresas com soluções de base tecnológica de IoT TI e
Telecom

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

MPA - Solução para gestão de pessoas e ativos em tempo
real. - Atuação no mercado de energia, saúde, industria.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Wearables, Rastreabilidade, Internet das Coisas (IoT),
Digitalização de Documentos, Desenvolvimento Mobile,
"Tecnologias sem fio (Beacons, RFID, Wi-fi, NFC)"

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Quuppa, Wiser System, Redpoint Positioning, Sewio
- A Khomp se diferencia por ser uma empresa que possui
a solução completa, deste o desenvolvimento do
produto/dispositivo, fabricação e a parte de aplicação e
serviço. Além de importadas, estas soluções geralmente
trabalham com outros players que desenvolvem aplicação
e sendo necessário a empresa administrar dois
fornecedores ou então um integrador com custo elevado e
dependendo de suporte de soluções externas.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Caso aprovado a prova de conceito, conseguir fechar
negócio com o cliente.
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Fluid (04/11/20)

Setor de Atuação: "Robótica, Internet das Coisas

(IoT), Impressão 3D/4D,

Automação de Processos"

Site: www.fluidapi.io

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/v6igmLmEvcE

QUAIS AS APLICAÇÕES

A Fluid consegue automatizar processos entre sistemas,
além de enviar dados desses sistemas para
DataWarehouses/DataLakes, para aplicação de
ferramentas de BI e indicadores, bem como implementar a
rastreabilidade das informações de fluem entre os
sistemas para uma rápido diagnóstico, em caso de
problemas no workflow de integração.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Automatizamos processos, integramos novos canais
digitais de relacionamento com clientes e colaboradores
de nossos clientes de forma até 10x mais rápida!

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Plataforma de Integração de Sistemas para grandes e
médias empresas

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Rastreabilidade, Big Data,
Serviços de software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Linkapi, Digibee e Wevo, com o diferencial de ser uma
plataforma com maior simplicidade (menor tempo) e
performance nas integrações (informações mais rápidas
para meu negócio)

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Acesso a mais clientes e aprimorar a solução
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Macnica DHW (23/07/20)

Setor de Atuação: "Robótica, Internet das Coisas

(IoT), Impressão 3D/4D,

Automação de Processos"

Site: www.macnicadhw.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=3qv55jJrjcE

QUAIS AS APLICAÇÕES

Temos uma metodologia de trabalho, baseada em 6 layers
de atuação junto ao cliente: 1) identificando os pontos de
atuação (origem da demanda); 2) definindo os locais de
coleta de informações/dados; 3) definindo as tecnologias
adequadas para levantar esses dados; 4) produzir,
concentrar e processar estes dados; 5) proteger e
interfacear as informações; 6) visualizar, compilar e tornar

estas informações disponíveis para as tomadas de
decisão.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Somos provedores de soluções IoT, com suporte da
estrutura global da corporação Macnica, com equipe
técnica qualificada em HW e SW.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A Macnica possui duas unidades de negócios: distribuição
de semicondutores / componentes eletrônicos; e projetos
IoT. Na unidade de distribuição, temos cerca de 50 linhas
(entre elas Intel, Analog Devices, Telit, Fujitsu, Quectel),
que incluem sensores, dispositivos de comunicação,
componentes eletrônicos diversos, voltados para clientes
da área eletrônica. Na unidade IoT, desenvolvemos
projetos para diversas verticais de negócios (indústria,
agro, healthcare, finance), com equipe técnica de
desenvolvimento em software e hardware. Somos também
o centro de excelência da Intel para IA e HPC no Brasil,
onde desenvolvemos PoCs para diversos clientes em
diversos segmentos de mercado.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, AR/VR, Wearables, Robótica,
Rastreabilidade, Internet das Coisas (IoT), Inteligência
Artificial/ Machine Learning / Deep Learning, Big Data,
Automação de Processos
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QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nossos concorrentes são as empresas desenvolvedoras
e/ou integradoras de tecnologia, nos diversos segmentos
que atuamos. Nosso principal diferencial é nossa estrutura
de desenvolvimento interna, composta por engenheiros e
técnicos de hardware e software, que podem ainda contar
com o apoio das equipes das outras unidades Macnica no
globo.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Nossa expectativa nessa conexão com as corporates,
além de trazer nosso expertise para solucionar os desafios
propostos, é também criar uma conexão com a empresa,
entender as demandas junto aos processos e produtos, no
que diz respeito a transformação digital, para que
possamos nos tornar um parceiro recorrente para as
demandas tecnológicas da corporate.
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verticalp (22/05/20)

Setor de Atuação: "Robótica, Internet das Coisas

(IoT), Impressão 3D/4D,

Automação de Processos"

Site: verticalp.com

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

o objetivo seria acelerar o progresso da startup , qualquer
forma de atingir esse objetivo que consiga beneficiar
alguma "corporate" seria perfeito pelo modelo especifico
acredito ter bastante compatibilidade com algumas, mas
espero opinião da linklab para confirmar se é o caso.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

desenvolvemos uma impressora de superfícies verticais e
estamos iniciando um modelo similar ao uber de
impressão vertical

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

https://brpucrs-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ricardo_r
umi_edu_pucrs_br/EZhGkspJoJhDro5D20rcHecBO1f0nJh
rflDP3qPBGhi5mg?rtime=MKkSGOT510g ^^ esse pdf
explica bem isso

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Publicidade e Mídia

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

a tecnologia de impressão normal foi criada a apróx. 20
anos tudo relacionado com impressão vertical foi criado a
aprox. 5 anos as impressoras de parede atuais pesam
+150kg e custam 40 mil euros a que foi desenvolvida por
nós custa 2 mil reais e pesa menos de 5kg qualquer coisa
diferente inviabilizaria completamente o modelo similar ao
uber q estamos fazendo ao menos até médio prazo
estamos seguros que não haverá copetidores

EXPECTATIVA DA EMPRESA

espero opinão da linklab para confirmar quais as
"corporates" mais adequadas pelo que vi acredito ter boa
compatibilidade com algumas.



Banco de Startups



Banco de Startups

Soul.Med (29/10/20)

Setor de Atuação: Saúde

Site: www.soul.med.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=_i3_j5v_6xE&t=13s

QUAIS AS APLICAÇÕES

A aplicação da solução pretende ser desenvolvida com
base de um dos produtos Soul.Med descritos abaixo que
se adequará ao seguimento da corporate parceira.
SOUL.MED FAMÍLIA - Parcelamento de consultas em até
10x no cartão de crédito, Empréstimos pessoais para
tratamento de saúde, agendamento digital de consultas.
(B2C)

SOUL.MED EMPRESA - Com o convênio Soul.Med
Empresa cada colaborador terá sua conta digital, com

crédito de antecipação salarial SEM taxas bancárias.
(B2B2C)

SOUL.TECH - A plataforma de Gestão, Agendamento e
Cobrança das consultas dos profissionais de saúde ou
clínicas (B2B)

SOLUÇÃO DE TELEMEDICINA: Telemedicina -
videoconferência, prontuário eletrônico, receituário
eletrônico, agendamento digital, assinatura digital,
arquivamento das gravações de consultas, e seguro
compliance;

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Oferecer acesso à saúde de qualidade com valor acessível
de forma rápida e digital.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

SOUL.MED FAMÍLIA - Parcelamento de consultas em até
10x no cartão de crédito, Empréstimos pessoais para
tratamento de saúde, agendamento digital de consultas.
(B2C)
SOUL.MED EMPRESA - Com o convênio Soul.Med
Empresa cada colaborador terá sua conta digital, com
crédito de antecipação salarial SEM taxas bancárias.
(B2B2C)
SOUL.TECH - A plataforma de Gestão, Agendamento e
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Cobrança das consultas dos profissionais de saúde ou
clínicas (B2B)
SOLUÇÃO DE TELEMEDICINA: Telemedicina -
videoconferência, prontuário eletrônico, receituário
eletrônico, agendamento digital, assinatura digital,
arquivamento das gravações de consultas, e seguro
compliance;

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Bancos e finanças, Pagamentos Digitais, Blockchain,
Internet das Coisas (IoT)

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

A Soul.Med se destaca pela suas parcerias com grandes
empresas, como o seu receituário digital através da
MEMED ; Salas de consultas pela Cisco Sistemas;
Processo de cobrança através da JUNO. Dentre outros
benefícios como: disponibilizar prontuário digital e envio
de documentos; Segurança HIPAA Compliance e é a única
plataforma com monetização sobre o uso da plataforma,
através de uma taxa administrativa entre 6% a 9%, que
varia por especialidade médica.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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Salus (27/10/20)

Setor de Atuação: Saúde

Site: salusapp.com

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=xx0LbiqxJY0

QUAIS AS APLICAÇÕES

Acreditamos que nossa solução pode ser um ponto de
virada e inovação para as corporates que selecionamos,
sendo nosso produto de utilidade pública e com enorme
potencial de escala.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O Salus é um sistema de saúde, onde qualquer pessoa
pode agendar consultas e exames por valores muito
inferiores ao particular, e sem nenhuma mensalidade, para
oferecer uma alternativa às altas cobranças dos convênios
médicos, através do aplicativo. Ao mesmo tempo que os

médicos são bem remunerados e pagos na hora.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A inovação do Salus é encontrada em seu modelo de
negócio que oferece a todos que não possuem um
tratamento médico adequado uma alternativa de
qualidade, por um valor acessível e sem taxas mensais, de
forma que o usuário só paga algo quando de fato precisar
do serviço.

Sendo assim nós focamos em pessoas da classe C que
não possuem convênio médico. E profissionais da saúde
que não atendam exclusivamente particular e busquem
mais pacientes para compor suas agendas.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Desenvolvimento Mobile, Economia Compartilhada,
Desenvolvimento Web, Saúde

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Vida class, Boa consulta, All doctors e Examine Já.
Essas empresas possuem uma proposta semelhante ao
Salus, porém há diferenças importantes de negócio.
- O Salus apresenta um preço fixo de atendimento,
garantindo um valor realmente acessível para o paciente e
uma remuneração atraente para o profissional.
- Todos os profissionais de uma mesma especialidade (na
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mesma região) trabalham com o mesmo valor no Salus,
eliminando “leilão” e consequentemente a depreciação da
profissão.
- Diferente de clínicas populares, o salus é um sistema
100% digital, de forma que apresente uma escalabilidade
muito superior.

Clínicas populares como as do Dr Consulta poderiam ser
vistas como concorrentes pois buscam resolver o mesmo
problema: levar uma saúde de qualidade com preços mais
acessíveis para a população. Mas são vistas por nós como
potenciais parceiras, visto que tais clínicas podem estar
dentro do Salus oferecendo seus serviços para nossos
pacientes.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Acreditamos que toda nova porta aberta é benéfica para
ambos os lados, algumas empresas partilha de nossos
ideias então poderíamos trabalhar com belas parcerias,
investimentos no negócio entre outros.
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Nonno (09/10/20)

Setor de Atuação: Saúde

Site: nonnoapp.com

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=5O8xtVL4l7A

QUAIS AS APLICAÇÕES

Na verdade, não encontramos as opções da UNIMED -
nosso foco atual - e no formulário e não constam opções
de desafio no link disponibilizado.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O Nonno é uma palataforma que ajuda as famílias que
buscam por serviços de cuidado e de acompanhamento
para entes queridos, a encontrarem profissionais
qualificados, por meio de uma plataforma em que você
paga apenas pelo tempo que utilizar o serviço.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Nós temos quatro perfis de cuidadores disponíveis em
nossa plataforma. Acompanhantes, Cuidadores formados,
técnicos de enfermagem e enfermeiros.

Todos os profissionais são rigorosamente selecionados,
verificamos antecedentes criminais e trabalhistas. Além
disso, ainda passam por uma entrevista e um teste com
nossa psicóloga.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Desenvolvimento Mobile, Saúde

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Existem algumas empresas que realizam a conexão de
famílias e cuidadores, porém não contam com os mesmo
diferenciais competitivos que a Nonno. Os principais
diferenciais de nossa proposta de valor são o foco nos
idosos; a confiança dos profissionais escolhidos, todos os
cuidadores são MEI e podem definir seus valores, fazendo
com que ocorra um livre mercado entre os cuidadores na
plataforma. Exemplos de concorrentes.

AcVida/Anjos
Casa e Café
Cuidar e se Cuidar
CuidBem
Home Angels
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Home Care Assistance
Mary Help
Mais Vivida

Help My
Mais Amor Cuidadores
Ache um Cuidador
GetNinjas
Hugs Care
iCuidador
KdCare

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Principalmente teste de nosso MVP junto de empresas da
área da saúde, com foco na desospitalização de
pacientes.
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Loomos (07/10/20)

Setor de Atuação: Saúde

Site: https://www.loomos.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=_K27CTB9aKo

QUAIS AS APLICAÇÕES

Associando a marca das corporates a iniciativas que visam
o bem estar e saúde das pessoas ao consumir produtos
alimentares, e/ou medicamentos.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Ajudamos as pessoas a consumirem produtos com mais
informação, facilitando a leitura, identificação e
compreensão sobre o conteúdo dos rótulos dos alimentos.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Aplicativo para smartphones android e iOS que se utiliza
das mais recentes e inovadoras tecnologias como
realidade aumentada, reconhecimento de texto em
imagens e aprendizado de máquina nós somos capazes
de ler, identificar e destacar estes ingredientes em rótulos
de produtos alimentícios.
Os segmentos de clientes do nosso aplicativo são pessoas
precoupadas com os alimentos que consomem, seja por
necessidade (alérgicos e intolerantes), seja por opção
(veganos, vegetarianos, lowcarb, etc). Além disso temos
como clientes a industria de alimentos que encontra em
nós uma base segmentada de leads por perfil alimentar. 

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

AR/VR, Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep
Learning, Digitalização de Documentos, Desenvolvimento
Mobile, Business Intelligence, Big Data

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nossos concorrentes são outras apps de informações
sobre rótulos de alimentos como (desrotulando,
foodmaestro, ilergic, entre outras) e nosso grande
diferencial é que nossos concorrentes possuem grandes
bases de dados de produtos que são localizaveis pela
leitura do código de barras no rótulo dos alimentos. A
manutenção dessas bases é custosa e normalmente estão
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incompletas, ou desatualizadas já que os fabricantes
podem, e mudam, a composição dos ingredientes com
frequencia e não precisam alertar ninguem. Já nós
realizamos a leitura do rótulo em tempo real, não temos
uma base de produtos, e sim uma base de ingredientes
(que é muito maior que a de produtos), mas que nao fica
desatualizada. Então não existem produtos que não
sejamos capazes de analisar e entregar as informações
aos nossos usuarios.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Receber mentoria, aprimorar a solução, receber
investimento.
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onCall Telemedicina (05/10/20)

Setor de Atuação: Saúde

Site: http://www.oncall.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Iniciando por um piloto/prova de conceito, para validar a
aderência da solução aos processos da corporate e a
incorporação no ecossistema de soluções tecnológicas lá
existentes. Uma vez validada a solução, partir para escala
dentro da corporate, a partir de uma parceria equilibrada.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Plataforma de telemedicina por meio de interconsulta,
conectando médicos para melhores serviços de segunda
opinião especializada de forma segura.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

- Parecer médico especializado para solicitações de
procedimentos eletivos de alto custo: planos de saúde
(incluindo auto gestão).
- Suporte médico especializado para casos de
emergência: planos de saúde; clínicas e hospitais.
- Segunda opinião médica eletiva: planos de saúde
(incluindo auto gestão); clínicas e hospitais.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Pagamentos Digitais, Automação de Processos, Saúde,
Desenvolvimento Mobile

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Digitalização efetivo do processo de Parecer médico
especializado para solicitações de procedimentos eletivos
de alto custo, com respeito à LGPD e ao sigilo do paciente,
eliminando a pessoalidade e o viés. Redução de custos de
planos de saúde, clínicas ou hospitais com profissionais
especializados de plantão, com melhoria no atendimento,
especialmente em regiões com pouca disponibilidade de
médicos especialistas.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aprimorar a solução e ter um caso de sucesso. Uma vez
alcançado esses objetivos, havendo uma boa relação com
a corporate, estamos abertos para evoluir o
relacionamento.
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My Journey Health (06/08/20)

Setor de Atuação: Saúde

Site: www.appmyjourney.com

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Trabalhando na parte preventiva do paciente. Aumentando
a adesão ao tratamento e realizando o acompanhamento
terapêutico do paciente diminuindo as taxas de volta ao
uso, diminuindo assim as sinistralidade dos planos de
saúde.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Desenvolvemos tecnologia para aumentar a adesão ao
tratamento e diminuir as taxas de recaída dos
dependentes químicos em recuperação.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A My Journey é uma plataforma digital usada por
profissionais da saúde no tratamento e acompanhamento
de pacientes dependentes químicos em processo médico
e terapêutico de recuperação.

Através dessa plataforma experienciamos o aumenta da
efetividade e aderência ao tratamento, além da diminuição
das taxas de recaídas. 

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Chatbot, Saúde

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Diretos
BeOk  - Álcool e outras drogas - Tecnologia:
Geolocalização, Big Data - Modelo de Negócio: B2B e B2C
Site: http://beok.me/

Reably  - Álcool e outras drogas - Tecnologia: ? -
Modelo de Negócio: b2C
Site: https://www.reably.com.br/

reSET  - Opioides - Tecnologia: Big Data, Blockchain -
Modelo de Negócio: B2B e B2C
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Site: https://peartherapeutics.com/products/reset-reset-o/

Vibrant  - Opioides - Tecnologia: Machine Learning, Big
Data, VR - Modelo de Negócio: B2B e B2C
Site: https://joinvibrant.com/

Halcyon - Álcool e outras drogas - Tecnologia: Big Data
- Modelo de Negócio: ?
Site: https://www.halcyonhealth.co/

Virtual Rehab  - Transtornos Mentais - Tecnologia: VR,
AI, Blockchain, Big Data - Modelo de Negócio: B2B e B2C
Site: https://www.virtualrehab.co/

Indiretos
Calm, Cíngulo, Vittude, Psicologia Viva, Oriente.me

DIFERENCIAIS
NICHO
Intelecto - Pensei nessa idéia e neste produto há muito
tempo. Explorei todos os ângulos e estou usando a minha
rede para validar as hipóteses.

Experiência - Sou a própria pessoa que passou pelas
dores

Disposição para ouvir - Com essa habilidade, descobrirei
insights que outras pessoas não podem ouvir.

Parceria exclusiva - Estamos realizando a validação
científica com uma Instituição de Ensino que trará uma

credibilidade maior para nosso produto

Rapidez - Desenvolver e distribuir nosso produto mais
rapidamente do que outros, estamos competindo como
ninguém

Profissionais de ponta - Temos uma equipe técnica que
possui muita experiência no universo de dependência
química, além da atuação voluntária em várias frentes
relacionada ao assunto.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aprimorar solução e testar nosso MVP
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Inspiraction Fisioterapia (10/07/20)

Setor de Atuação: Saúde

Site: www.inspiraction.com

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Desenvolver soluções digitais para incrementar a prática
fisioterapêutica e aumentar o acesso a este tipo de serviço
à população

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Soluções digitais inteligentes para fisioterapeutas

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

o  Ferramenta digital móvel para fisioterapeutas com
funcionalidades inovadoras
o  Fisioterapeutas na área de neopediatria e afins

o  Clínicas de reabilitação neurofuncional, pediátricas e
afins
o  Clínicas escola
o  Clientes e familiares assistidos
o  Instituições de ensino superior e pós graduação
o  Instituições de pesquisa
o  Ambulatórios de especialidades
o  Unidades básicas de saúde

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Wearables, Inteligência
Artificial/ Machine Learning / Deep Learning, Chatbot,
Desenvolvimento Web, Saúde

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

OUTRAS EMPRESAS OFERECEM SOLUÇÕES VOLTADAS
PARA PRÁTICA MÉDICA OU GESTÃO FINANCEIRA,
DEIXANDO DE FORA OS FLUXOS E PROCESSOS QUE
ATENDAM ÀS VERDADEIRAS NECESSIDADES E
DEMANDAS DESTES PROFISSIONAIS E SEUS CLIENTES.
FERRAMENTA PENSADA DE FISIOTERAPEUTA PARA
FISIOTERAPEUTA

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aprimorar solução



Banco de Startups

PegMed (25/06/20)

Setor de Atuação: Saúde

Site: www.pegmed.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Que eles cadastrem a sobra de medicamentos e materiais
hospitalares em nossa plataforma para doação
promovendo uma sustentabilidade sócio-ambiental.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Conectar a sobra de medicamentos e materiais
hospitalares na validade à instituições filantrópicas

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Plataforma de doação de medicamentos e materiais
hospitalares. Clientes pagantes: Indústria farmacêutica;

Distribuidoras e importadoras de medicamentos; Redes de
farmácias, farmácias e drogarias.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Desenvolvimento Web, Economia Compartilhada, Internet
das Coisas (IoT), Rastreabilidade

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nossos concorrentes são as próprias doadoras com
projetos internos e empresas de logística reversa e
incineração. Nossos diferenciais são uma plataforma
tecnológica intuitiva que conecta as doadoras com as
receptoras doando os medicamentos e materiais
hospitalares, que da maneira tradicional iriam ser
incinerados.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Acesso a clientes, fornecer a solução...
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Hospe (27/04/20)

Setor de Atuação: Saúde

Site:

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=cokm2nzmx8c&t=54s

QUAIS AS APLICAÇÕES

Na Unimed por exemplo, podemos com facilidade
incorporar o guia médico para dentro da plataforma,
gerando mais informações necessárias para o correto
encaminhamento de pacientes. Para as outras empresas
podemos contar com elas para oferecer seus serviços
para nossos usuários.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A HOSPE faz o mapeamento e direcionamento das
unidades de saúde disponíveis para o tratamento da
Covid-19.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Nossa principal solução é o direcionamento de pacientes
para unidades de saúde e hospitais referências daquela
necessidade. No início atuaremos com Covid-19, mas
depois da pandemia iremos expandir para outras
necessidades, como ortopedia, pediatria, cardiologia e
outros. Assim poderemos cadastrar essas unidades de
saúde que queiram receber pacientes para atendimento
tanto eletivo quanto emergencial. Seremos o elo de
ligação entre empresas de telemedicina e softwares de
mapeamento de doenças e unidades de saúde que
poderão prover tratamento.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Rastreabilidade, Inteligência Artificial/ Machine Learning /
Deep Learning, Automação de Processos, Big Data

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nossos concorrentes são o Google, gerando informações
simples sobre os destinos, sem identificar por
especialidade médica, aplicativos de anamnese do SUS e
das diferentes cidades que estão fazendo a triagem do
Covid-19. Porém nenhum desses aplicativos realiza o
feedback de atendimento e principalmente toma o tempo
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de espera como parâmetro para direcionamento de
pacientes, facilitando assim a correta distribuição, evitando
sobrecargas.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Esperamos receber mentoria para a lapidação da
modelagem de negócio e principalmente contar com eles
como clientes da plataforma.
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Rentsy (07/02/20)

Setor de Atuação: Saúde

Site: www.rentsy.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Unimed e Governo do Estado: utilização da plataforma
para locação de equipamentos médicos aos seus
hospitais, reduzindo custos e tendo assistência técnica
garantida; Cisa: divulgação de seus equipamentos
produtos, como lavadora ultrassônica e autoclave, para
locação na plataforma da Rentsy.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Rentsy é uma plataforma de aluguel de equipamentos
médicos de alta complexidade, como ultrassom e
tomografia. É um marketplace com receita recorrente,
visto que os planos de aluguel variam entre 3 e 24 meses.
Por parte das distribuidoras/representantes de
equipamentos médicos, são dois problemas principais: 1) o

alto custo de aquisição de clientes, já que atualmente
investem principalmente em visitas e viagens. Poucas têm
e-commerce porque modelam seus preços de acordo com
o cliente e não querem que a concorrência saiba o valor
de seus produtos e serviços. 2) Equipamentos parados no
estoque, quando eles já foram colocados para locação ou
foram utilizados como entrada em uma venda. Isso
porque, devido a uma resolução da Anvisa, é praticamente
impossível vender um aparelho médico seminovo — ele
teria que voltar para a fabricante para realizar o
recondicionamento. Já no caso dos clientes finais, que são
estabelecimentos e profissionais de saúde, o problema é o
alto investimento para começar a oferecer um exame.
Como os aparelhos têm valores equivalentes aos de
automóveis e, algumas vezes, de imóveis, muitas
instituições não conseguem adquiri-los ou têm receio, sem
saber se terão demanda suficiente que justifique o
investimento. Com a Rentsy, as distribuidoras terão um
canal digital para aquisição de clientes, com técnicas de
SEO para geração de leads. Elas não terão que exibir os
preços, visto que o cliente final só saberá de qual
distribuidora é o equipamento que está locando no
momento da assinatura do contrato. O foco em aluguel
permitirá dar um destino aos equipamentos parados no
estoque, já que neste caso as regras da Anvisa são mais
flexíveis. O aluguel também resolve a insegurança de
estabelecimentos e profissionais da saúde em investir um
valor muito alto na compra de um equipamento. Com
planos de locação que variam entre 3 e 24 meses, será
possível testar se é viável ofertar o exame. No caso dos
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hospitais públicos, será possível ter acesso a
equipamentos por meio de verba de custeio.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Marketplace de aluguel de equipamentos
médico-hospitalares, como ultrassom, tomografia
computadorizada e monitor de sinais vitais. Os clientes
anunciantes são distribuidoras e representantes de
equipamentos médicos, enquanto os clientes finais são
instituições e profissionais da medicina, medicina
veterinária e odontologia.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Economia Compartilhada

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Concorrentes: Portal do Médico - anuncia desde agulhas
até equipamentos, é focado em vendas e não possui uma
padronização das informações. Foi criado em 2014, é
classificado como microempresa, com faturamento
presumido de R$ 81.001 a 360.000 por ano. Cobra uma
porcentagem por transação feita via plataforma.
Classificados Médicos - site de vendas de anúncios. Não
encontramos seu CNPJ ou mais informações sobre o
negócio. Em seu termo de uso, deixa claro que não
intermedia quaisquer negociações. Na Rentsy, além do
foco em aluguel, há uma padronização dos anúncios:
trazemos a ficha técnica, fotos reais dos produtos e

estamos em compliance com a Anvisa, verificando o
registro de todos os equipamentos. Cuidamos da parte
contratual e é obrigatória a garantia de assistência técnica
pelo anunciante, conforme prazo descrito no anúncio.
Também estamos em contato com seguradoras para
ofertar o seguro durante o período em que o aparelho
está locado.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Unimed - mentoria, validação da solução, fornecer a
solução à corporate; Governo do Estado - mentoria,
validação da solução, fornecer a solução à corporate; Cisa
- mentoria, validação da solução, fornecer a solução à
corporate, acesso aos clientes
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41help (31/01/20)

Setor de Atuação: Saúde

Site: www.41help.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=HcSJZKmN1tY&feature=yo

utu.be

QUAIS AS APLICAÇÕES

Podemos fazer parcerias com as empresas e os setores
publicos (ex SAMU) para ampliar a oferta de ambulâncias,
reduzindo o gap de atendimento e o tempo de espera
(imprescindível para diminuir o risco de morte em
situações de emergência para o cliente pessoa fisica e
para os colaboradores em empresas).

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A busca por atendimento de emergência atualmente é
desgastante e trabalhosa. Os serviços públicos não
atendem completamente a demanda. Então é necessário
contatar várias empresas para avaliação de
disponibilidade do serviço, custos e previsão de
atendimento. A 41help resolve esta complexidade
permitindo a requisição de uma ambulância e o
acompanhamento do serviço pelo app ou web. Fazemos
parcerias com as maiores empresas de ambulância e
oferecemos alta disponibilidade do serviço.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Remoções de urgencia e emergência - Pessoa Fisica e
Jurídica Remoções de consultas e exames - Pessoa Fisica
e Jurídica Seguro ambulância - Pessoa Fisica Área
Protegida - Pessoa Jurídica Chamados pré-pagos - Pessoa
Fisica e Jurídica

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Desenvolvimento Web

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Plataforma tecnológica adaptada aos parceiros de
negócios (empresas de ambulância) confirmada com os
parceiros que fizemos e que não quiseram fazer parcerias
com o concorrente (Easyamb). Isto permite maior
disponibilidade de ambulâncias para o cliente final.
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EXPECTATIVA DA EMPRESA

Para obter mentoria, principalmente nas ações de
marketing e captação de clientes.
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DL22 Tecnologia (23/10/20)

Setor de Atuação: Segurança

Site: www.dl22.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Melhorar a gestão do controle de acesso de pessoas e
veículos tentando se possível integrar com os
equipamento de controle de acesso já existentes no
cliente.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Resolver o problema do cliente.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

eSysPark: Gestão de estacionamento tarifado.
AcessoFácil: Controle de Acesso de Pessoas e Veículos.

Mercador: Integração entre hardware de acesso e
software de gestão.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Serviços e tecnologias de telecomunicação

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Meus principais concorrentes são Secullum Software e
Inspell. Grande parte de minhas recendas fornecem as
soluções deles também. Nosso diferencial é suporte,
preço e um produto mais segmentado.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aprimorar nosso produto e acessar novos clientes.
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BiPTT (08/09/20)

Setor de Atuação: Segurança

Site: www.biptt.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=9cCH5LvXUYc&feature=yo

utu.be

QUAIS AS APLICAÇÕES

Em diversos países ao redor do mundo, os usuários
chamados de deskless workers estão vivendo tempos de
mudanças sem precedentes. As soluções de comunicação
de voz em tempo real que utilizam rede compartilhada
estão cada vez mais populares entre diversos agentes de
segurança e/ou operacionais. E o acesso a esse tipo de
tecnologia de comunicação, associada com outras
tecnologias emergentes, como IoT , IA, 5G, Rastreabilidade
e Reconhecimento de Voz, está mudando a maneira como

os profissionais de equipes operacionais, seja de
segurança pública ou privada, assim como de logística,
emergências, etc, reagem e se comunicam durante
momentos de necessidade.
A capacidade de falar apertando apenas um botão, sem as
limitações de distância dos rádios tradicionais, e ao
mesmo tempo mantendo-se um alto nível de segurança da
comunicação, permitirá que os diferentes tipos de equipes
operacionais possam ter uma comunicação rápida e
flexível, garantindo maior aderência aos seus
procedimentos operacionais.
O BiPTT é uma plataforma de comunicação avançada, que
está em constante evolução, e que ampliará
significativamente o alcance e a eficiência operacionais,
atualizando ou substituindo os sistemas de rádio
convencionais para fornecer uma experiência digital aos
agentes de segurança, prontidão, emergências médicas,
dentre outros, adicionando a capacidade de automação
através da voz.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O BiPTT é uma plataforma para comunicação,
coordenação e monitoramento de operações de
prontidão, emergências e serviços terceirizados.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

SOLUÇÃO:
Em novembro de 2017, após dois anos de
desenvolvimento, a Target lança o BiPTT como uma
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plataforma em nuvem no modelo de Software as a Service
(SaaS), e publica o seu primeiro cliente mobile na loja de
aplicativos do Google a Play Store. De forma resumida, o
BiPTT é um aplicativo para smartphones que os transforma
em rádio comunicador (walkie-talkie). Ele não precisa de
uma linha telefônica para funcionar, seu funcionamento
utiliza qualquer conexão IP como meio de transmissão.
Além disso, o BiPTT é uma ferramenta de gestão para
trabalhadores sem mesa que precisam de comunicação
ágil e instantânea. Atualmente a premissa é que os
consumidores com maior aderência são aqueles inseridos
nos mercados de segurança pública/privada e de
emergências médicas. 
A capacidade de falar apertando apenas um botão, sem as
limitações de distância dos rádios tradicionais, e ao
mesmo tempo mantendo-se um alto nível de segurança da
comunicação, permitirá que diferentes equipes de
segurança e emergência possam ter uma comunicação
rápida e flexível, garantindo maior aderência aos seus
procedimentos operacionais. 

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Serviços e tecnologias de telecomunicação, Computação
em Nuvem, Rastreabilidade, "Tecnologias sem fio
(Beacons, RFID, Wi-fi, NFC)", Reconhecimento de Voz

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

O BiPTT possui alguns similares internacionais como os
aplicativos norte americanos, Zello, Voxer, o espanhol

Azzeti e outros. Todavia, a maioria são soluções maduras
que tiveram seu foco apenas na comunicação de voz. Para
a evolução do BiPTT, estamos considerando conceitos
como fluxo de trabalho com IA para possibilitar que
operações conectem agentes de segurança a serviços de
informações em tempo real usando comandos de voz, o
que nos possibilitará uma geração de valor diferenciada
para nossos clientes.
Além disso, o plano de evolução do BiPTT vai na direção
de habilitar a voz como interface de acesso a várias
informações de retaguardas disponíveis, através da
criação de interfaces de integração com sensores e outros
sistemas existentes, o que trará maior efetividade para o
agente de prontidão, facilitando seu trabalho em campo.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Acesso a mais clientes que valorizem a inovação,
conhecer novas possibilidades para o aprimoramento da
solução, aumento da base de clientes, ter acesso a um
ambiente de estímulo à inovação e startups, networking
com outros empreendedores.
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Greenbug Predições (16/07/20)

Setor de Atuação: Segurança

Site: www.greenbug.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ivw88RC2iHg

QUAIS AS APLICAÇÕES

Entendemos que o micro-monitoramento através de
dispositivos IoT instalados localmente, aliada à tecnologia
de Inteligência Artificial, visão computacional associada ao
que já existe através de satélites, propiciarão agilidade à
tomada de decisão para agir antes que haja uma
ocorrência.
Primeiramente procuramos entender as características da
região a ser monitorada. Entrevistamos colaboradores,
moradores, comunidade, etc.
Em paralelo, levantamos as características geográficas
através de imagens de satélite.
Levantamos histórico de queimadas e focos de calor

detectados pelo INPE.
Após entendermos essas características, estudamos as
localizações estratégicas para instalação e programação
dos dispositivos IoT.
Agregamos todas essas variáveis em nosso algoritmo para
mostrar em um mapa quais os pontos com as condições
ideais para um fogo.
O acesso e visualização da plataforma é feito através da
WEB, smartphone ou tablet.
Dados históricos e gerenciais podem ser exportados em
.csv e os mapas exportados em json, geotiff ou shapefile.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Não espere pelo sinal de fumaça.
Utilizamos IoT, IA e visão computacional para apontar onde
está prestes a pegar fogo.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Plataforma de Predição de Incêndios voltada ao setor
florestal, mineração, geração e transmissão de energia,
bem como para ambientes fechados (cilos, armazéns,
depósitos, pátios, etc.)

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Visão Computacional,
Sócio-ambiental
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QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nós trabalhamos para que não haja fogo.
A grande maioria das soluções trabalha de forma reativa,
precisa que haja uma ocorrência para que ações sejam
tomadas. Outras soluções que trabalham com imagens de
satélites também são muito eficazes, porém dependem de
uma nova passada (dias) e nova geração de imagens
(horas).
O nosso grande diferencial é oferecer uma visão do que
está acontecendo minuto a minuto.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Nosso algoritmo já está pronto para florestas plantadas
(Eldorado Brasil - Três Lagoas MS), está sendo ajustado
para áreas de APP´s na Mata Atlântica (16o Grupamento
Militar dos Bombeiros - Teresópolis RJ) e vislumbramos a
oportunidade de ajustá-lo à aceiros em linhas de
transmissão de energia, ambientes de armazéns, bem
como para outras culturas (Milho, soja, algodão, Pinus,
Madeira Nobre).
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Viewy Desenvolvimento e Tecnologia
(15/07/20)

Setor de Atuação: Segurança

Site: https://vuptt.com.br/pt/

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Youcast: solução inovadora para o mercado de segurança,
com comunicação em tempo real e possibilidade de
utilização acoplado ao corpo, como se fosse uma body
cam, mas que possibilita a transmissão dos vídeos em
tempo real para a central.

PMSC: Satisfaz o requisito do hands free. Fornecendo uma
ferramento de comunicação em tempo real que fornece
não só áudio mas imagens em tempo real para a central
de monitoramento. Possibilidade de ser evoluído para os
dispositivos na ponta obterem inteligência, sendo capaz
de identificar placas de carro ou rosto de pessoas, e

encaminharem estes dados em tempo real para a central
aproveitando toda a infraestrutura já existente do VuPTT.

Porto Itapoa: modernização dos equipamentos,
oferecendo uma alternativa para o Radio ou mesmo para a
otimização do uso de especialistas, podendo a equipe de
campo ser guiada por funcionários experientes a partir da
central de controle.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Empresa de desenvolvimento de software com foco em
soluções de comunicação e monitoramento.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

O VuPTT é a solução de comunicação em tempo real que
permite o monitoramento das equipes de campo, o
acompanhamento, a comunicação e o auxílio remoto aos
agentes, tendo a possibilidade de estabelecer
comunicações em tempo real com uma pessoa, um grupo
ou vários grupos simultaneamente.

A solução contempla não apenas a comunicação por voz,
no estilo PTT (Push to Talk), semelhante as comunicações
por voz de rádio que já ocorre atualmente, como também
prover a possibilidade de realizar o recebimento e a
transmissão de vídeos, além do compartilhamento de
determinado vídeo de um agente específico com os
demais agentes de campo.
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Toda a comunicação ocorre de forma segura,
criptografada, se certificando que apenas quem deva
receber a informação obtenha a mesma.

Todo o acompanhamento das operações é realizado a
partir de uma central de monitoramento A partir dessa
central, é possível realizar toda a criação e formação dos
grupos, realizar o monitoramento de toda a comunicação
em tempo real, falar com todos os grupos
simultaneamente, bem como, em situações de
emergência, operar o dispositivo do agente de forma
remota, tendo a possibilidade de abrir o áudio e vídeo do
dispositivo em questão, de forma a prestar o atendimento
da forma mais eficiente.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Serviços e tecnologias de
telecomunicação, Wearables, Internet das Coisas (IoT),
Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Os principais concorrentes seriam o BiPTT e o Zello.
Entretanto ambos os concorrentes tratam apenas da
comunicação por voz.

Outros diferenciais extremamente importantes perante
aos concorrentes:
- Funcionamento pleno com a tela apagada e bloqueada.
Tanto para receber quando para enviar áudio e vídeo.

Possibilitando a utilização hands free.
- Capacidade do dispositivo ser operado de forma remota
pela central de controle: abertura do áudio e vídeo.
- Central de monitoramento Web com controle total de
todos os dispositivos;
- Capacidade de realizar o compartilhamento do vídeo de
um usuário para outros usuários de campo;

Os benefícios do rádio, do smartphone e do vídeo
centralizados em uma única solução.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Receber mentoria, ter acesso a mais clientes, aprimorar
solução.
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dvlop Labs (06/01/21)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: https://app.dvloplabs.com/go

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Reunimos nosso time junto a corporate para entender o
problema a ser solucionado e desenvolvemos o projeto
junto com a corporate utilizando as tecnologias
adequadas para cada processo.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Desenvolvemos soluções personalizadas para transformar
negócios.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Somos uma software house que desenvolve soluções
personalizadas de acordo com a necessidade de cada
cliente.
Além do desenvolvimento de software implementamos e
desenvolvemos tecnologias utilizando Inteligência Artificial
e algoritmos de Machine Learning e estamos desbravando
novas tecnologias como iOT.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, "Sites (Desenvolvimento,
Hospedagem)", Inteligência Artificial/ Machine Learning /
Deep Learning, Desenvolvimento Mobile, Business
Intelligence, Big Data, Desenvolvimento Web, Chatbot,
Blockchain, Internet das Coisas (IoT)

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nossos principais concorrentes são: Cheesecake Labs e
X-Apps.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Parceria a longo prazo, onde possamos ser o braço
tecnológico da corporate, além da conexão entre
empresas.
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INNCITIES - Innovation for Smart Cities
(08/11/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: https://inncities.com.br/

Maturidade da Empresa: Conceito

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=TeEXSit7BNo

QUAIS AS APLICAÇÕES

A solução da InnCities é super alinhada com a proposta do
desafio 4 do Governo do Estado. Nossa ideia é finalizar as
validações conceituais diretamente junto ao Governo.
Dessa forma conseguiremos desenvolver uma plataforma
que responde perfeitamente às demandas do desafio
proposto.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

InnCities, Innovation for Smart Cities, é uma plataforma de
zeladoria urbana para facilitar a solução de problemas da
cidade e a gestão urbana baseada em dados.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

SAAS - Aplicativo de zeladoria urbana para recolher
reivindicações e opiniões da sociedade civil sobre a
qualidade e a abrangência de serviços e infraestrutura
pública. Segmento de clientes são órgãos envolvidos com
a gestão pública. Usuários da plataforma são as pessoas
físicas da sociedade civil.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Big Data, Serviços de software e TI, Gamificação

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Citamos aqui alguns concorrentes: Colab App, Participact,
MuniDigital (empresa argentina). O principal concorrente
seria o primeiro, que está no mercado há pelo menos 6
anos.
Apostamos em algumas estratégias para obtermos maior
expressão: Regionalismo, aproveitamento das redes
sociais já existentes, inserção no ecossistema inovativo de
Florianópolis e Santa Catarina e parceria com outras
iniciativas já existentes.
As principais transformações que queremos promover no
mercado são: mostrar à população catarinense que suas
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demandas podem ser ouvidas pelo Governo e dar mais
celeridade e precisão à gestão pública.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Networking, acesso à mentorias, contato direto com
possíveis clientes, aprimorar a solução, testar o MVP e
receber investimento.
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B2ML Sistemas/Boomerangoo (08/11/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: https://b2ml.com.br/quem-som
os/a-empresa/

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=HiK3ctO6RIs&t=8s

QUAIS AS APLICAÇÕES

GovSC - Governo de Santa Catarina.

Criação de valor para o GovSC pela atuação conjunta da
B2ML e Boomerangoo, com o acesso aos serviços
oferecidos pelo GovSC por plataforma de buscas e
conexões hiper personalizadas e humanizadas, de
maneira segmentada por Canais Temáticos, Áreas de
Governo e Localidade.

As ferramentas de buscas e conexões podem integrar
todas as áreas de governo (conexões internas) com as
demais organizações (empresas e instituições da
sociedade), comunidades e indivíduos, Conteúdos e
Causas, com o objetivo de gerar engajamento e
recorrência de uso.

O modelos de negócio das soluções conjuntas B2ML e
Boomerangoo deverão oferecer sustentabilidade
econômica, ambiental e social, com destaque para
onboarding e desenvolvimento contínuo.

As soluções em desenvolvimento pela B2ML e
Boomerangoo geram comprometimento com os
resultados, além de flexibilidade para ajustes e
continuidade nas transições de Governos.

ENGIE.

Criação de valor pela atuação conjunta da B2ML e
Boomerangoo, em quesitos, como:

a. Atendimento dos objetivos da ENGIE, de forma
aderente à proposta de valor da plataforma Boomerangoo:
Reduzir em o tempo de quem busca materiais e serviços e
os custos para Fornecedores.

b. Abrangência e profundidade dos serviços - Adequação
para todas as áreas de ENGIE.

Considera a integração entre as áreas e unidades de
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negócios (conexões internas); com Fornecedores atuais; e
sobretudo ferramentas para selecionar Fornecedores, com
recursos de inteligência para atribuição de pontuação por
critérios da ENGIE, conforme histórico de compras e
entregas; e pontuação pelo mercado (Curadorias
qualificadas, por pontuação atribuída por terceiros, para
seleção inicial).

c. Sustentabilidade - Modelos de negócio e de
qualificação de Fornecedores que considera as condições
de contratação e impactos econômicos, ambientais e
sociais.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A B2ML, em conjunto com a Boomerangoo, desenvolve
plataforma de inovação aberta, com soluções hiper
personalizáveis, humanizadas e escaláveis para
corporações e governos.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A B2ML Sistemas e a Boomerangoo, sua startup spin-off
propõem soluções conjuntas para as Corporates do
ACATE. 

B2ML Sistemas:
Produtos: Sistemas corporativos e para a Indústria 4.0;
Soluções web; Aplicativos móveis Android e iOS.
Segmentos de clientes: Bancos, empresas setor Óleo e
Gás, corporações, governo e PME.

 
Boomerangoo: A plataforma para buscas e conexões hiper
personalizáveis e humanizadas:

Produtos: Ferramentas para divulgar produtos, serviços e
conteúdos e ferramentas de inteligência de Compras
(SaaS): 
Segmentos de clientes: Empresas líderes por setor,
categoria e região (multissetorial). 

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Economia Compartilhada,
Desenvolvimento Mobile, Chatbot, "Sites
(Desenvolvimento, Hospedagem)", Pagamentos Digitais,
Big Data, Desenvolvimento Web, Automação de
Processos, Internet das Coisas (IoT), Business Intelligence,
"Tecnologias sem fio (Beacons, RFID, Wi-fi, NFC)", Bancos e
finanças, Rastreabilidade, Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Soluções Boomerangoo para Desafio #3 GovSC:

As soluções conjuntas propostas pela B2ML Sistemas e
Boomerangoo tem como diferencial o modelo de negócio
que considera a redução da dependência de recursos
públicos, pela exploração comercial de software como
serviço, pela Boomerangoo junto à iniciativa privada. Este
modelo determina o comprometimento da B2ML e
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Boomerangoo com os resultados da plataforma, em
termos de satisfação dos cidadãos e áreas do Governo de
Santa Catarina. Neste modelo de negócio,
desconhecemos concorrentes.

Soluções Boomerangoo para Desafio #2 Engie:

O diferencial das soluções de inteligência de compras de
materiais e serviços a serem propostas para a Engie são
as ferramentas de buscas de Fornecedores qualificados
por tripla curadoria (usuários da plataforma, especialistas e
entidades setoriais), e ferramentas com especificações
parametrizadas por especialistas e entidades setoriais,
além de dashboard com informações históricas da
categoria.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Oportunidade para desenvolver, validar, aprimorar e
escalar as soluções, com investimento da corporate.

No caso do Desafio #3, GovSC, os custos pode ser
suportados em parte por captações de recursos pela
própria Boomerangoo, na forma de Patrocínios privados.
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ProJuris (07/11/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: www.projuris.com.br

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Desenvolvemos um software jurídico que dá poder de
gestão aos responsáveis jurídicos. Automação de tarefas
repetitivas e indicadores em tempo real para a tomada de
decisões jurídicas inteligentes no contencioso, contratos,
geração e assinatura de documentos, licenças,
procurações, alvarás, societário e muitos outros temas
relacionados ao jurídico.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

ProJuris para Empresas
Permite que empresas otimizem a gestão de artefatos que
envolvem, em algum nível, o seu departamento jurídico.
São quase 20 módulos que ajudam no controle do
contencioso, consultivo e atividades relacionadas, entre
elas: processos, diários, tribunais, conciliações de
depósitos judiciais, contratos, assinaturas de documentos,
procurações, societário, licenças, alvarás, certidões,
imobiliário, societário e outros.

ProJuris para Escritórios de advocacia
Permite que os escritórios de advocacia tenham foco em
gestão: Gestão do contencioso, gestão financeira e gestão
do time. Com estas funcionalidades automatizamos a
maioria das atividades repetitivas do escritório.
Cadastramos automaticamente processos e
movimentações, calculamos prazos, geramos documentos
de forma automática e permitimos assim que o time
jurídico do escritório ganhe mais tempo e produtividade
para focar no atendimento de seus clientes.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Desenvolvimento Web, Serviços de software e TI,
Computação em Nuvem, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Chatbot, Business Intelligence

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES
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Automação de processos que são feitos de forma manual
e em planilhas, mitigando riscos destes processos
manuais e, acima de tudo, economia de recursos.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Eliminar ineficiências jurídicas desses departamentos,
trazendo tecnologia e inovação de ponta para essas
companhias.
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Globalcad (07/11/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: https://www.globalcad.com.br/

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Possuímos uma plataforma de desenvolvimento ágil para
qualquer solução que o governo necessite.
Além disso já desenvolvemos uma solução que pode ser
adaptada para atender a algumas das necessidades, o
aplicativo Cidadão informa:
O Cidadão Informa é um aplicativo de celular que os
cidadãos podem baixar gratuitamente e permite que a
população reporte ocorrências à prefeitura, como buracos
na rua, problemas na coleta de lixo, trânsito intenso,
lâmpadas de iluminação pública queimadas, dentre outros.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Globalcad desenvolve aplicativos de forma ágil em sua
low code development platform

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Globalcad Energy - Aplicativo para gerenciamento de
iluminação publica
Cidadão Informa - Aplicativo para que o cidadão informe
as prefeituras problemas encontrados nas cidades.
Sigeauto - Aplicativo para aulas praticas e teoricas do
DETRAN-MG
Mobile Health Care - Aplicativo para monitoramento de
saúde dos colaboradores.

Alguns Clientes:
Prefeitura de Uberlandia, CIDES, Prefeitura de Governador
Valadares, CEMIG, Souza Cruz, Kepler Weber, Lafarge
Holcim.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Rastreabilidade, Inteligência
Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Desenvolvimento Mobile, Business Intelligence, Big Data,
Automação de Processos, Desenvolvimento Web

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

OUTSYSTEMS, Power Apps
A nossa diferença é que a nossa equipe desenvolve toda
solução de ponta a ponta não apenas disponibiliza a



Banco de Startups

plataforma para o cliente contratar alguém para
desenvolver a solução que precisa.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Receber investimento
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Focus NFe (30/10/20)

Setor de Atuação: Serviços de software e TI

Site: https://focusnfe.com.br/

Maturidade da Empresa: Conceito

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Um sistema de captura de notas único entre prefeituras,
disponibilizando em um portal todos os documentos
necessários para o controle da corporate, além disso
realizaremos a guarda e validação dos documentos.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Basicamente a Focus NFe facilita a integração, emissão,
controle e recebimento de documentos fiscais eletrônicos
através de um conjunto de APIs. (NFCe, NFe, NFSe, CTe,
MDe, etc)

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Solução para NFCe, NFe, SAT SP, SAT Ceará, NFSe, CTe,
MDe, etc. distribuídos em clientes de todos os portes
(Ifood, Magalu, Grupo Bom Jesus, etc)

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Serviços de software e TI,
Gestão empresarial

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

A utilização de nossas soluções possibilitam além de
segurança e otimização de processos, maior dedicação ao
core business do nosso cliente/parceiro.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Como especialistas em documentos fiscais temos a
possibilidade de atender a outras demandas relacionadas
a documentos fiscais dentro do mesmo corporate e
também buscar aprimoramentos de solução ao identificar
novas dores.
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Tribuzana (02/06/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: www.tribuzana.com

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

O produto oferecido é um pacote completo, constando de
sensor de dados e plataforma de inteligência e
visualização de dados, suficiente para coletar dados da
operação, processar e emitir resultados que irão alimentar
a tomada de decisões relativa à segurança em trabalhos
realizados dentro das fábricas e no campo de operação. O
nosso sistema pode ser configurado de acordo com a
empresa e o seu ambiente de trabalho, visando a maior
segurança para seus trabalhadores e identificando os
ambientes de maior risco. Dessa forma reduzindo o
número de acidentes e quase acidentes.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A melhor solução de telemetria para a segurança dos seus
trabalhadores

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A solução é um pacote constando de sensor de dados e
plataforma de inteligência e visualização de dados, que
registra a operação, processa dados e emite resultados
para melhorar a segurança operacional. Operará como
Software como um serviço, cobrando assinatura mensal. A
proposta de valor está na redução de acidentes,
promoção de um melhor ambiente de trabalho, aumento
da produtividade e melhoria da reputação do cliente. Os
respectivos clientes são as empresas dos setores da
indústria 4.0 onde ainda existe muita mão de obra não
autonomizável. São essas empresas: indústria de óleo e
gás, elétrica e energia, construção civil e indústria
mecânica.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Energia

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Foram encontradas várias soluções existentes no mercado
de telemetria para gestão de frotas e segurança em
escritórios (alarmes, trancas, etc.). Entretanto, foi muito
mais difícil identificar soluções de telemetria projetadas
especificamente para aumentar segurança de operações
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usando telemetria e inteligência artificial. É este o nicho
que a Tribuzana pretende ocupar.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Esperamos uma maior validação da solução com
empresas de diferentes setores da indústria,
principalmente por se tratar de um sistema que pode ser
configurado/ajustado para melhor atender à empresa.
Além da possibilidade de captar clientes através do
fornecimento do nosso sistema de segurança de trabalho
para a indústria.
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Yellow Panda Games (02/06/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: yellowpanda.games

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=zoKy90AUuCw

QUAIS AS APLICAÇÕES

Desenvolvendo jogos, projetos em Realidade Virtual(VR) e
Realidade Aumentada(AR), gamificação de processos
corporativos, Jogos Educativos ou para treinamento,
Advergames( jogos para publicidade), também produzindo
sites, sistemas, aplicativos para celular e computador.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Yellow Panda Games é uma empresa de jogos digitais.
Nosso foco é Realidade Virtual e Aumentada. Além disso,

produzimos sites, sistemas, aplicativos para mobile e jogos
para computador. Somos apaixonados por games.
Acreditamos que através deles conseguimos levar
inovação e soluções disruptivas para empresas e pessoas,
seja através de gamificação de campanhas publicitárias,
processos corporativos, jogos educativos ou para
entretenimento.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Produto: Advergames( jogos para publicidade) e projetos
em Realidade Virtual(VR) e Realidade Aumentada(AR)
Segmento de clientes: Agências de marketing e
publicidade Produto: Jogos para treinamento e
gamificação de processo seletivo Segmento de clientes:
Consultorias de RH Produto: Games voltados ao
entretenimento de alto padrão, imersão e responsividade
no mercado nacional, tendo em vista que hoje estes jogos
são majoritariamente importados. Segmento de cliente:
gamers e jogadores casuais. Produto: Jogos Educacionais,
podendo ser a partir de projetos em Realidade Virtual(VR)
e Realidade Aumentada(AR) Segmento de clientes:
Instituições de ensino Produto: Projetos em Realidade
Virtual(VR) e/ou Realidade Aumentada(AR) para
visualização de futuros empreendimentos imobiliários
Segmento de clientes: Construtoras

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Games
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QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Por possuir uma equipe enxuta temos todos os setores de
desenvolvimento hiper engajados em cada projeto, o que
facilita a gestão de resultados e correção de estratégias
no desenvolvimento e execução. Isso nos permite ter
muita agilidade mantendo a qualidade.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

mentoria, validação da solução, fornecer a solução à
corporate, acesso aos clientes
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MIXVIP (31/05/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: https://mixvip.io

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/dlBHOByFNh8

QUAIS AS APLICAÇÕES

Estamos construindo todo um ecossistema, o que fica
difícil explicar em uma caixa de texto como esta que estou
digitando. Recomendo que assista aos seguintes vídeos,
nos quais demonstramos o funcionamento da MIXVIP.
Quero te convidar a assistir o nosso Pitch Deck (Duração
00:06:49) -> https://youtu.be/dlBHOByFNh8 Você já
assistiu ao vídeo de demonstração do MIXVIP
On-Demand? Acha que pode ser a evolução do cinema ou
do serviço de streaming digital? Se não assistiu ainda, ele
têm 12 minutos de duração e pode ser assistido aqui ->
https://youtu.be/e2M5l53V6r4 Apresentação da MIXVIP
Blockchain -> https://youtu.be/7sShh5mnLOI

Demonstração de operações sendo realizadas na MIXVIP
Blockchain -> https://youtu.be/VCm7m3SRY2s

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

MIXVIP - Tudo em um. "Banco, Carteira Digital, Delivery,
Marketplace, On-Demand, Serviços, Transporte de
passageiros e muito mais em um único app." PORQUE
VOCÊ MERECE!

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Estamos construindo todo um ecossistema, o que fica
difícil explicar em uma caixa de texto como esta que estou
digitando e pode passar a sensação de falta de foco, o
que na verdade é justamente o contrário, pois além de
foco, temos definidas as estapas de desenvolvimento de
cada produto e adotamos o conceito de customer
development, quem manda no nosso negócio são os
nossos usuários, tanto que, após o lançamento do nosso
core business, que é o MIXVIP Bank e o MIXVIP Rewards,
quem vai decidir quais os próximos produtos que vamos
desenvolver serão os nossos usuários através de
consenso utilizando um sistema de votos que será
validado por um smart contract que vamos desenvolver
utilizando a nossa blockchain que já está desenvolvida.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Bancos e finanças
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QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

iFood, Rappy, NuBank, Uber, 99, dentre vários outros, mas
eles podem se tornar clientes. A MIXVIP Blockchain é
desenvolvida em C# e utiliza Smart Contracts na base de
operação dos produtos e serviços. Utilizamos Inteligência
Artificial para efetuar uma gestão de todo o processo de
maneira autônoma e eficiente. A MIXVIP nasceu com a
missão de integração! Nós facilitamos e agilizamos o dia a
dia dos nossos usuários. Através de Web APIs, podemos
plugar qualquer empresa, produto ou serviço que já exista
no mercado, seja online ou offline à MIXVIP Blockchain e a
todos os nossos produtos e serviços incluindo os serviços
bancários e nossos planos de recompensas, ou podemos
desenvolver nossos próprios produtos e serviços
integrados.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

A Blockchain já foi desenvolvida. Precisamos de apoio
financeiro para compra de equipamentos necessários,
subsistência e finalização do desenvolvimento dos
algoritmos utilizados na inteligência artificial. Com isso
criamos um MVP para validar já operacionalmente
inicialmente na cidade do Rio de Janeiro ou em outra
capital e após a validação, exponenciação para o restante
do Brasil escalando capitais, depois principais cidades e
assim por diante.
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CoBlue LTDA. (28/05/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: coblue.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=eQ7ptEFroBk

QUAIS AS APLICAÇÕES

Implantação da ferramenta para construção de modelos
de gestão contínua de performance visando sempre o
engajamento de equipes e pessoas, alinhamento
estratégico, aplicabilidade para desdobramento de
modelos de gestão de desempenho e alinhamentos
comportamentais. Por meio de nossos módulos OKR,
metas, competências, feedbacks, e KPI o cliente poderá
ter acesso a uma solução completa para gestão de
desempenho, comunicar, engajar equipes, mensurar
resultados e avaliar.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Somos uma Plataforma de Gestão Contínua de
Desempenho: SaaS OKR, Metas, KPI, Avaliação de
Desempenho, PDI, 9Box e Feedbacks em uma mesma
solução

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Empresas de pequeno, médio e grande porte que buscam
recursos para macrogestão e desdobramento de
metodologias de gestão ágil, avaliação de desempenho
de equipe e engajamento com foco em resultados. Nossos
produtos vão desde consultorias estratégicas voltadas a
implantação de metodologias de gestão ágil com
treinamentos e acompanhamento de evolução de
implantações até a venda de nossa plataforma modulada
em: People, Target, OKR, Values e Talk.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Gestão empresarial

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Para os Módulos OKR nosso principais concorrentes são a
Qulture Rocks Para módulos de Avaliação de
Desempenho, RH estratégico, Feedbacks e engajamento
de equipes podemos considerar a Feedz, a Sólides e a
Impulse. A CoBlue destaca-se pelo pioneirismo da
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ferramenta em OKR no Brasil bem como ponto forte sua
constante atualização da ferramenta com base em
feedback de parceiros e clientes, bem como seu serviço
de CS, pós-venda e consultorias pontuais para sucesso da
metodologia e usabilidade da plataforma junto aos seus
clientes.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Fornecer a solução às corporates.
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Nama (18/05/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: www.nama.ai

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=zPAP1Tc1J00

QUAIS AS APLICAÇÕES

Automação de conversas multicanal através de chatbots,
uso de API de linguagem natural para automação de
tarefas.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Nama combina a inteligência humana e Inteligência
artificial para melhorar a experiência do consumidor em
grande escala.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A nova era de soluções pensadas para empresas que
entendem a importância de atender bem seus clientes
Ofereça conversas automatizadas e personalizadas
através de Inteligência Artificial, gerencie seus canais de
atendimento em uma plataforma intuitiva e obtenha os
insights essenciais para evoluir a experiência do
consumidor. Automatize com IA Complemente a jornada
do consumidor com o uso de chatbots preparados e
sempre disponíveis para atender às diversas
necessidades do seu negócio. Atenda e gerencie
Centralize o atendimento de diversos canais, gerencie
seus times de atendimento e otimize as conversas com o
auxílio de IA. Analise e melhore Obtenha relatórios dos
atendimentos e dê suporte à estratégia e ao
aprimoramento da experiência do consumidor. Nama
Platform Nama Assistant O Nama Assistant utiliza
Inteligência Artificial da API exclusiva da Nama e design
orientado a negócios para entregar uma experiência
eficiente para as marcas e seus consumidores; - Os
Assistant da Nama funcionam com Skills modulares e
intercambiáveis; - Funcionam em todos os canais da
plataforma; - Combine regras com funções avançadas de
processamento de linguagem natural da Nama API; -
Suporte a elementos gráficos nos Channels - Gatilhos
inteligentes e Transferência para o Nama Desk Nama Desk
Permita que seus times assumam conversas iniciadas
através do Nama Assistant para garantir uma experiência
eficiente e cativante com seus consumidores. - Receba
atendimentos diretos ou transferidos do Nama Assistant; -
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Atenda de forma centralizada em múltiplos canais; - Defina
times e diferente perfis de acesso; - Configure fila de
atendimento; - Tranfira para times de atendimento
diferentes; Nama Insight Acesse informações essenciais
para análise, suporte e aprimoramento da experiência do
consumidor, e tenha confiança para melhorar a jornada em
pontos estratégicos. - KPIs básicos em realtime pela
plataforma; - Integração nativa com o Chatbase; - Nama
Conversations API: acesso a todos os dados de conversas;
- Exportação para ferramentas de BI como PowerBI e
Google Datastudio; Nama Channels Conecte seu
atendimento a múltiplos canais, construa um
relacionamento consistente com seus clientes e tenha a
facilidade de acompanhar tudo em um único lugar. -
Unificação de canais; - Componente para Chat Web com
UI elegante e funcional; - Whatsapp; - Facebook
Messenger; - SMS; - Telegram; Nama Developers Tools
Com as ferramentas avançadas de desenvolvimento é
possível ir além e criar soluções únicas com acesso
irrestrito à visão do desenvolvedor e componentes da
solução Nama. - CLI para acesso a funções de
desenvolvedor - Desenvolvimento de Assistants
compatíveis com o padrão AIML 2.0 - Acesso a Nama API
para NLU - Treinamento de modelos de IA - Ferramentas
de testes automáticos Nama Bot Studio Desenhe e
colabore com múltiplas pessoas ao mesmo tempo e
exporte um Chatbot em um passo simples. Tudo direto no
Figma, a ferramenta aberta que mais cresce entre
designers no mundo. - Design, Prototipação e
Colaboração nativas do Figma; - Templates e modelos de
fluxos e regras pré-definidos; - Documente e controle

conteúdo e treinamento em um mesmo lugar; - Exporte e
suba bots direto na plataforma com um clique; Nama API
Faça a predição do que os usuários falam através de
modelos de Machine Learning para compreensão e
geração de diálogos em linguagem natural especializado
em várias tarefas. - Modelos Estado-da-arte em
Classificação de NLU; - Modelo multilíngue com suporte
otimizado para Português; - Extração de múltiplas
entidades e intenções; - Suporte a classificadores
customizados; - Função de Classficação de Linguagem
Natural; - Função de Perguntas & Respostas; - Função de
busca tradicional e busca semântica; - Tradução de emojis;
Nama Integrations Com o Nama Integrations é possível
conectar diversos serviços em uma só API para
transacionar com os Assistants da Nama. Nama Services
Tenha um time completo com conhecimento total de
negócios de IA Conversacional atendendo seu projeto. Os
serviços da nama garantem que todos as etapas da
jornada do seu projeto sejam guiadas pelos nossos
profissionais, garantido transferência de conhecimento
para seu time. Estratégia de Customer Experience Imersão
em design de serviços e metodologias Nama para
entender objetivos de negócios aliados ao desenho da
solução. Desenho de Jornada Conversacional Desenho de
toda a jornada de experiência e fluxo de interação
automatizada nos canais definidos. Enriquecimento de
Datasets Análise, compilação, limpeza e enriquecimento
de bases de dados para treinamento de máquina UX
Writing & Microtexto Adequação de conteúdo para
linguagem conversacional e redação de expressões para
o fluxo dos diálogos. Desenvolvimento de Assistentes
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Desenvolvimento completo da solução de chatbot em
Skills, com treinamento de máquina em domínios
específicos e suas integrações com sistemas Análise
histórica & Insights de melhoria Análise aprofundada das
interações e insights para melhoria da usabilidade e
resultados da solução;

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Serviços de software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Aivo, Blip, Inbenta, Meya, Rasa. Com as ferramentas da
Nama, diferentes perfis conseguem interagir em uma
arquitetura aberta para o desenvolvimento de agentes
conversacionais, administração de canais, atendimento
humano e machine learning. Tudo integrado. Outras
ferramentas ou não possuem arquitetura aberta ou IA
integrada ou dependem de ferramenta de terceiros para
habilitar uma experiência completa.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Conhecer a organização e seus desafios onde a nossa
startup consegue colaborar com inovação e fornecer a
nossa solução, além validações sobre nossa oferta e
eventual mentoria.
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Sphinx (07/05/20)

Setor de Atuação: Outros

Site:

Maturidade da Empresa: Conceito

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Utilização do sistema por essas empresas para validação
de conversão da inadimplência.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Automação e inteligência artificial para cobrança

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Inteligência artificial para automação da cobrança de
inadimplentes e retenção de clientes. Fizemos um teste

para validação de negócio onde conseguimos recuperar
30% somente na primeira etapa de cobrança.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Bancos e finanças

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

https://www.cobmais.com.br/
https://www.sistemadecobranca.com.br
https://iugu.com/sistema-de-cobrancas/ A diferença é a
possibilidade do sistema identificar a persona e executar
ações diferentes dependendo do comportamento da
pessoa em relação a cobrança. Nossa cobrança é unitária
em massa.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Validação da solução
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Btime (22/12/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: btime.io

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Implementando a Btime como plataforma operacional nas
verticais e agregando eficiência

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Btime é uma plataforma SaaS de gestão operacional
que automatiza os fluxos, padroniza processos e aumenta
a produtividade e eficiência de equipes internas ou
externas.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Somos uma solução horizontal o que nos permite atuar em
qualquer segmento ou unidade de negócio que precise de
padronização de processos.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Gestão empresarial

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nós somos uma solução super flexível e com foco em
enterprise, desta forma é uma plataforma de gestão mais
completa. Somos o last mile do Pipefy, padronizamos as
operações da ponta através de workflows, mas não
considero o Pipefy um concorrente. Tem outras empresas
focadas no SMB que são digitalizadores de checklist.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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Gerador elétrico pneumático hermético
(20/05/20)

Setor de Atuação: Outros

Site:

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

O fornecimento de energia limpa.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O produto será montado apos o recebimento de
equipamentos dos distribuidores existentes no mercado
mundial para a geração de energia sustentável
descentralizada, transmissão, distribuição e
comercialização.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Gerador elétrico pneumático hermético Conforme
necessidade de cada iniciativa esperada, tendo em vista
que descentralizado, podendo ser montado, um
fornecimento de energia adequado a todas as implicações
pretendidas, e tipos de alimentações que melhor se
adeque ao ambiente, priorizado ou proposto. Descrição
das principais vantagens competitivas, renovável sem
carbono agregado, em harmonia permanente com o
planeta, reabastecido pela natureza abundantemente.
Gerador elétrico pneumático hermético com fluxos
automáticos de energia mecânica sustentável. É inovador
para desenvolvimento energético, com ênfase na
sustentabilidade, projeto de inovação tecnológica, com
fonte secundária de energia renovável e limpa. Descrição
dos principais riscos para o empreendimento, por essa
inovação e os investimentos tradicionais, durante a fase
de construção a desvalorização cambial, dificuldade de se
estruturar uma cadeia industrial individual, Descrição do
produto, o gerador elétrico pneumático hermético com
fluxos automático nas válvulas de exaustão ou do próprio
impelidor, ingressando ou dissipando energia mecânica
sustentável. Ele integra características especificas
definidas na estrutura composta basicamente por gerador
elétrico, turbina, reservatório com divisor móvel de
pressão e haste integrada a um pistão movimentado pelo
compressor de ar que funciona em conjunto e de maneira
sincronizada necessária na configuração de energia
pneumática, no volume e pressão adequados para
regularização da vazão do fluido mássico designado no
conduto metálico que tem a função de levar gás até a
turbina formada pelo rotor e um eixo conectado ao
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gerador, que durante o seu movimento giratório, a turbina
converte a energia cinética do movimento no escoamento
do fluido em energia elétrica depois de passar pela turbina
é restituído na quantidade estabelecida ao reservatório
com divisor móvel de Pressão, sem perda energética
desnecessária, Diferencial Inovativo, Empuxo axial do
rotor, Atuando com sincronismo operante do equipamento,
neste previsto de baixa pressão, com função hermética, e
ainda de enchimento espontâneo do sistema sendo
naturalmente automático e inconsciente, totalmente
mecânico, sem auxílio de instrumentos elétricos e
complexos, Focando e direcionando no que é mais
adequado, com equipamentos escolhidos, existentes no
mercado, de simples, e facilitando assim só com operação
para a observância normativa continua, com sistema de
emergência. Na necessidade de projetar ou inventar
novos conceitos e mecanismos, ou, de modelos, tendo em
vista, facilitar o sistema para ter uma melhor e limpa
operação, conjugando a expertise na competitividade,
obtendo o menor custo do mercado de matéria prima da
fonte secundária, fundindo a necessidade e superando os
equipamentos existentes nesse sítio, para testes de
ambiente e melhor performance do tipo programado a
fase de conceito do sistema escolhido, poderá ser feito,
ampliação ou redução. Ciente dos principais riscos para o
empreendimento, por essa inovação e os investimentos
tradicionais, durante a fase de construção a
desvalorização cambial, dificuldade de se estruturar uma
cadeia industrial individual. O objetivo principal é o apoio
ao desenvolvimento estratégico de pesquisa com forte
potencial no mercado, acrescentando valor à economia

consolidar resultados técnicos de nível mundial, melhoria
na qualidade de vida social e ambiental e contribuir para
politicas pública Designado cada produto no sistema, que
complementa o conjunto, neste equipamento proposto
para montagem e teste do MVP, já que existem
fornecedores que fabricam todas as pecas e instrumentos
listados, em larga escala, e de todos os tipos, no presente,
escolhidos preferencialmente, os de fabricação seriadas
para suprir toda demanda do mercado, e para o modelo
proposto nessa primeira fase, ulterior apresentado e
detalhado, conforme no descritivo projeto, proposto para
um futuro bem próximo para venda, e ou, fornecimento
adequado e ininterrupto, que será de 5KW/h, distribuição
de energia sustentável descentralizada e que terá fontes
multivariadas no suprimento esperado.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Energia

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Concorrer direto com sistemas hídrico, eólico, fotovoltaico
e biomassa. Nas principais vantagens competitivas,
renovável sem carbono agregado, em harmonia
permanente com o planeta, reabastecido pela natureza
abundantemente.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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A validação do meu equipamento com os produtos
produzidos pelas empresas selecionadas e possível
implementação inicial no mercado.
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JCPro (09/03/20)

Setor de Atuação: Outros

Site:

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Podem ser desenvolvidos diversos produtos e sistemas
para automatização de processos destas empresas, assim
como produtos para resolver os problemas de seus
clientes!

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Buscamos criar soluções em sistemas embarcados com
custo acessível e escalabilidade.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Nosso produto é a prestação de serviço de
desenvolvimentos de sistemas embarcados voltados para
a automação de processos em geral. Hoje trabalhamos
com a venda de projetos customizados e por empreitada.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Robótica, Automação de Processos, Internet das Coisas
(IoT), Veículos Autonomos

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Concorrentes: ECK Consultoria Eletronica, Inatel
Competence Center, Instituto Senai de Inovação...
Diferencial: Dentre os diferenciais estão, o projeto de
equipamentos com o menor custo de produção possível,
garantindo a competitividade no mercado, estrutura mais
enxuta, diminuindo os custos com projeto e
desburocratizando o processo de desenvolvimento.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Fornecer soluções às corporates, mentoria, validação da
solução e criar bons relacionamentos.
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InorfTIVE - Reciclagem Tecnológica
(04/03/20)

Setor de Atuação: Outros

Site:

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

A InorfTIVE é uma empresa que valoriza resíduos plásticos
e quer transformar ´lixo em matéria-prima', ou seja, que
tem como missão aplicar a economia circular. Todas essas
empresas possuem uma relação direta ou indireta com
plásticos, seja fabricando peças e artefatos plásticos ou
propriamente com resíduos plásticos que as mesmas
geram. A InorfTIVE gostaria de desenvolver soluções em
parceria com as corporates para resíduos plásticos, seja
eles pós-industriais ou pós-consumo e transformá-los em
matéria-prima. No caso das corporates que trabalham com
transformação plástica, a InorfTIVE pretende dar soluções

aos resíduos pós-industriais destas empresas, para que
esses materiais sejam incorporados como matéria-prima,
diminuindo o custo e agregando valor a estes resíduos.
Para as corporates que geram resíduos plásticos de
pós-consumo a InorfTIVE pretende em parceria com as
mesmas transformar esses resíduos em matéria-prima que
possa ser vendido para empresas transformadoras de
plástico e reinseridas no mercado.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Valorizamos resíduos plásticos

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A InorfTIVE proporciona soluções que agregam valor ao
beneficiamento de resíduos poliméricos aprimorando a
cadeia da reciclagem plástica, tornando-a mais
competitiva e lucrativa. Assim, a start-up busca fornecer
um processo inovativo a recicladoras-clientes,
ajudando-as a aumentar e flexibilizar seus lucros. A
monetização será feito pelo licenciamento de processos
patenteados pela empresa e certificações quanto ao uso
de agentes (catalisadores/adaptações) para o processo.
Os novos clientes irão licenciar o processo para utilizá-lo
por um período de tempo acordado entre as partes. O
licenciamento deste processo será pago a InorfTIVE em
um contrato entre as partes.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA
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Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Atualmente as recicladoras que fazem o beneficiamento
dos resíduos plásticos produzem em sua maioria uma
série de produtos de baixo valor agregado, consequência
direta do processo de reciclagem mecânica simples. O
baixo nível, em termos de propriedades físicas, do que é
produzido pela reciclagem mecânica decorre da
degradação sofrida pelo material durante seu ciclo de vida
e o próprio reprocessamento. O reposicionamento dos
produtos oriundos desse beneficiamento sofre devido a
limitação de uso e a ganho monetário linear, ou seja,
limitado a nichos de mercado específicos. Os produtos
derivados da resina produzida pelo processo ofertado
pela InorfTIVE apresentam menor valor de produção
(oriundos de matéria-prima reciclada), alto valor
socioambiental (sustentabilidade da cadeia de reciclagem
plástica) e alto valor agregado (propriedade mecânica
similar a resinas virgens).

EXPECTATIVA DA EMPRESA

A InorfTIVE espera se conectar com as corporates
selecionadas por meio de mentorias, parcerias no
processo de validação da solução e ajudando a fornecer
soluções a corporate. Outra possibilidade seria o acesso a
clientes das corporates, atuando em parcerias com as
mesmas
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verticalp (12/02/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: verticalp.com

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

investimento e experiencia

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

P: Por que nós deveriamos investir? R: Deixe-me mostrar
três razões : 1) Cada impressora custa menos de RS
1000,00 basicamente se paga depois de 4 paredes
tornando-o excelente em escala. 2) É um modelo tipo uber
basicamente enviamos para Felipe (exemplo) em São
Paulo uma P.Box (como chamamos o dispositivo) cada
pedido que recebemos em São Paulo, dirigimos a Felipe.
-Só precisamos repetir para 500 cidades, e fazemos um
unicórnio (100m ARR) 3) Se colocarmos nosso logotipo no

canto como uma assinatura de artista, cada parede se
torna o equivalente a um outdoor para nós. video:
https://drive.google.com/file/d/1yK6DJXXc1SE2ZdHlSvDhlE
kUL_HdOo6e/view?usp=sharing pdf:
https://drive.google.com/file/d/1VImFj0gWnQtcvA16mm1ZV
rjTuAwB7Kut/view?usp=sharing

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

pdf:
https://drive.google.com/file/d/1VImFj0gWnQtcvA16mm1ZV
rjTuAwB7Kut/view?usp=sharing video:
https://drive.google.com/file/d/1yK6DJXXc1SE2ZdHlSvDhlE
kUL_HdOo6e/view?usp=sharing

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

https://www.robotmuralist.com/ - eles focam
exclusivamente em exterior de prédios artistas - eles são
mais caros, lentos, e a qualidade é geralmente inferior a
de verticalp

EXPECTATIVA DA EMPRESA

investimento e experiencia
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ACQUA LOGIC (26/07/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: https://www.acqualogic.com.br/

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

https://drive.google.com/file/d/1

Ae7MyhFA-DKcA7LOSrP65df1A

r7GylYg/view?usp=sharing

QUAIS AS APLICAÇÕES

Nossa solução abre negócios para empresas que atuam
no segmento do saneamento. O Brasil perde 38% de toda
sua produção de água potável, o equivalente a 7 mil
piscinas olímpicas todos os dias. Cálculos realizados por
especialistas estimam que em 2030, 40% da população
mundial terá acesso insuficiente a água para fins
higiênicos. Paradoxalmente são perdidos mundialmente
48 bilhões de m³ / ano nos sistemas de distribuição de
água, segundo o Banco Mundial.
As perdas de água proporcionam inúmeros prejuízos ao

sistema de abastecimento: desperdício de elementos
químicos, de energia elétrica, de mão-de-obra, além de
afetar a disponibilidade hídrica dos mananciais. Estes
prejuízos se traduzem diretamente em gastos
desnecessários que oneram o custo de produção de água.
As perdas acarretam ainda em prejuízos econômicos
significativos às empresas de saneamento.
Segundo K. James et al (2002), os sistemas de
abastecimento de água no mundo consumem o
equivalente a 7% da energia gasta, que corresponde à
utilizada conjuntamente por Taiwan e Japão. James et al
afirmam que o consumo de energia, na maioria dos
sistemas de distribuição de água no mundo, poderia ser
reduzido em pelo menos 25%, com a adoção de medidas
de eficiência energética e hidráulica.
Este percentual representa um “gordura” que pode ser
evitada e que pode proporcionar economias significativas
para empresas prestadoras de serviço de saneamento.
Estas economias, sem sombra de dúvidas, representam
importantes oportunidades de investimentos, traduzidas
em indicadores de viabilidade altamente favoráveis.
A ideia nasceu da observação de nosso time técnico, de
que as concessionárias não dispõem de programas de
controle de perdas e eficiência energética, e as que
dispõem, não fazem uso de ferramentas integradas e
inteligentes, ocasionando resultados deficitários, ficando a
média brasileira de perdas em 40%, conforme o Sistema
Nacional de Informações de Saneamento (SNIS).
A crescente preocupação com a escassez hídrica e
consumo energético, e seus reflexos às populações, vêm
mobilizando corporações e sociedade na busca por
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modelos de gestão que possam ajudar a amenizar a
insuficiência dos recursos. O combate às perdas
desempenha importante papel neste contexto.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Inteligência analítica para gestão eficiente de perdas de
água e eficiência energética em sistemas municipais de
distribuição de água.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Acqua Logic trata-se de uma inteligência analítica
(analytics) para gestão eficiente de perdas de água e
eficiência energética, em sistemas de abastecimento de
água.
O Brasil perde 38% de toda sua produção de água
potável, o equivalente a 7 mil piscinas olímpicas todos os
dias. Cálculos realizados por especialistas estimam que
em 2030, 40% da população mundial terá acesso
insuficiente a água para fins higiênicos. Paradoxalmente
são perdidos mundialmente 48 bilhões de m³ / ano nos
sistemas de distribuição de água, segundo o Banco
Mundial.
Acqua Logic trata-se de uma inovação radical, ofertando
mudança drástica na maneira com que o serviço de
combate às perdas é ofertado, trazendo desta forma um
novo paradigma e modificando o modelo de negócio
vigente no setor.
Nossa solução se classifica no modelo B2B, B2G, onde o
público alvo são as empresas de saneamento públicas ou

privadas.
A solução Acqua Logic trata-se de um SAAS gestão de
perdas e eficiência energética. Se propõe a ser um
sistema completo que englobe 100% dos processos de
controle de perdas em uma única ferramenta, trabalhando
desta forma no pioneirismo a nível nacional. A inteligência
é composta por diversos módulos que abraçam todas as
vertentes responsáveis pelo problema das perdas,
conduzindo as organizações ao sucesso efetivo no
controle desta questão.
Intuitivo e fácil de usar, Acqua Logic é composta por
módulos 100% integrados e customizáveis de acordo com
as demandas do cliente, descomplicando processos de
engenharia e estatística. A parte de gestão traz
ferramentas de planejamento estratégico como balanços
hídricos, indicadores de desempenho e perdas e relatórios
analíticos. Já o segmento perdas aparentes ajuda na
gestão de fraudes e ajuda no compliance através de
mecanismos de micro e macromedição. Há ainda os
módulos perdas reais, para gerenciamento de redes e
aferimento de vazamentos visíveis, não visíveis, além do
gerenciamento da pressão hídrica do sistema de
abastecimento. A implementação do software é
igualmente rápida e segura, realizada pela equipe técnica
de nossa Startup.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Internet das Coisas (IoT),
Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
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Business Intelligence, Big Data, Sócio-ambiental,
Engenharia e construção, Energia

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Enxergam-se como principais concorrentes as consultorias
de engenharia que prestam serviços de combate às
perdas sem uso de softwares, ou com alguns softwares
que abarcam apenas parte dos problemas. A solução
Acqua Logic para competir com este mercado, se propõe
a ser um sistema completo que englobe 100% dos
processos de controle de perdas em uma única
ferramenta. Ademais pretende-se mudar o foco de
visualizar estas corporações como concorrentes,
trazendo-as como parceiras, oferecendo Acqua Logic para
que este seja vendida e implantada pelas mesmas.
Acqua Logic trata-se de uma inovação radical, ofertando
mudança drástica na maneira com que o serviço de
combate às perdas é ofertado, trazendo desta forma um
novo paradigma e modificando o modelo de negócio
vigente no setor.
A Startup Acqua Logic nasceu em 2016, durante um
processo seletivo promovido dentro da iniciativa Sinapse
da Inovação do Governo do Estado de Santa Catarina, um
programa de aceleração e incentivo ao
empreendedorismo inovador que oferece recursos
financeiros, capacitações e suporte para transformar ideias
inovadoras em empreendimentos de sucesso. O programa
é promovido pelo Governo do Estado por meio da
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de
Santa Catarina – FAPESC em parceria com o SEBRAE/SC.

Em 2018, a startup Acqua Logic foi indicada ao Prêmio da
Água e Saneamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e pela Fundação FEMSA
Coca-Cola, como uma das seis melhores práticas de toda
a América Latina e Caribe por sua solução inovadora na
área de controle de perdas em sistemas de abastecimento
de água. O Prêmio BID-FEMSA reconhece soluções que
buscam resolver problemas relacionados a água,
saneamento e disposição de resíduos sólidos. Dentre as
seis selecionadas como finalistas estiveram representados
os seguintes países: Brasil, Colômbia, Nicarágua, México e
República Dominicana. A cerimônia de premiação ocorreu
em dezembro de 2018 em Washington DC, na sede do
BID, com a apresentação dos projetos para um grupo de
especialistas globais nos temas água, saneamento e
inovação.
A escalada da Acqua Logic progride em 2019: fomos
laureados no Prêmio Startup da Associação Nacional dos
Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE, 2019. A
premiação se deu em Cuiabá, durante a Assembleia
Nacional da instituição, um dos eventos mais
representativos do Brasil na área de saneamento.
Em Set/19 fomos laureados no prêmio Connected Smart
Cities, todas estas premiações de grande renome no
cenário nacional brasileiro. Fomos ainda indicados ao
prêmio Amcham Brasil, da câmara técnica BRA-EUA.
Fomos ainda convidados a participar do prêmio Energy
Globe World Award, a ser realizado na Áustria.
Atuamos numa proof of concept junto à Companhia
Riograndense de Saneamento - CORSAN, como
subcontratados em um contrato de performance, com
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abrangência em 13 cidades, 11 sistemas.
Em 2020 fomos laureados no Prêmio Stemmer de
Inovação, promovido pela Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina –
FAPESC, na categoria negócios de Impacto
Sócio-Ambiental, o qual reconheceu as contribuições para
o fortalecimento da inovação no Estado de SC.
Atualmente estamos participando no InovAtiva Brasil, um
dos maiores programas de aceleração do país.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

No contexto atual de mundo hiperconectado e
digitalizado, onde as corporações coletam uma infinidade
de dados de uma variedade enorme de fontes, sejam
estas através de sensores ou não, entra a realidade da
indústria 4.0. Isso se aplica a qualquer tipo de atividade
economia, não sendo diferente no saneamento.
Como exemplo cita-se e realidade nacional de perdas de
água próximas aos 40%, números estes alarmantes.
Experiências internacionais de sucesso como as
encontradas no Japão ou Israel, com índices de perdas
abaixo dos 10 pontos percentuais dão ideia do potencial
do gap e consequentemente oportunidades que temos no
país.
Investimentos em ciência e tecnologia, a citar o advento
do IoT, vêm a contribuir de forma significativa para com o
setor. Há uma forte tendência mundial de soluções neste
campo de trabalho haja vista a preocupação da sociedade
com problemas relacionados a questão hídrica e meio
ambiente.

A natureza de negócio se traduz em fortes valores de
responsabilidade social e ambiental, proporcionando
tarifas mais justas, sobra de água no sistema e
minimização da extração de recursos do meio ambiente.
Estamos alinhamos com os objetivos de desenvolvimento
sustentável da Organização das Nações Unidas – ONU –
Objetivo 6: Água Potável e Saneamento – Assegurar a
disponibilidade e a gestão sustentável da água e
saneamento para todos.
Procuramos parceiros estratégicos para nossa solução.
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MediaDash (19/10/20)

Setor de Atuação: Publicidade e Mídia

Site: https://www.mediadash.com.br/

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/lLMs4dR80KE

QUAIS AS APLICAÇÕES

Desenvolveremos um plano customizado para atender aos
desafios de comunicação da empresa, onde
adicionaremos novos recursos desenvolvidos sob medida,
com consultoria e suporte dedicado. O intuito é que as
empresas tenham uma nova forma para acompanharem e
otimizarem as campanhas, centralizarem o histórico de
dados dentro do MediaDash para usarem em próximos
planejamentos, gerir o relacionamento e desempenho dos
envolvidos no marketing e desenvolver uma inteligência
interna sobre campanhas com diferentes target e objetivos

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

SaaS para otimizar o investimento e operações de
marketing digital, integrando os envolvidos nas campanha
e apontando pontos melhoria no desempenho.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

É um hub que conecta dados de sites, redes sociais e
anúncios, cruza as informações e gera indicadores de
desempenho dos canais digitais.

Nossos clientes são empresas anunciantes digitais e
agências de publicidade.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Business Intelligence, Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nossos concorrentes são:
https://dashthis.com/
https://supermetrics.com/
https://www.swydo.com/
https://www.cyfe.com/

Nossos concorrentes são ferramentas para automação
dos relatórios em PDF. Nós somos uma ferramenta para o
dia-a-dia da operação de marketing acompanhar o
desempenho de tudo no digital e centralizar as
campanhas. Nossos dados não são estáticos, como os da
concorrência. São atualizados em tempo real e com
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recursos desenhados para otimizar a gestão e unificar os
envolvidos na gestão das campanhas. Nossa usabilidade é
simplificada e temos uma curva de aprendizado muito
menor.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Esperamos entender mais sobre as necessidades do
mercado corporativo e desenvolver cases de aplicação do
MediaDash.
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MediaDash (22/06/20)

Setor de Atuação: Publicidade e Mídia

Site: https://www.mediadash.com.br/

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=aKCg3P2W8_0&t

QUAIS AS APLICAÇÕES

O marketing digital é peça fundamental para o
desempenho das vendas dessas empresas. Nossa
ferramenta permite que elas acompanhem e otimizem
todos seus canais e consigam gerenciar melhor seu setor
de marketing, assim como suas agências parceiras e
outros fornecedores. Levantaremos e armazenaremos seu
histórico de materiais criados e performance, para que
possam desenhar estratégias mais bem direcionadas, a
fim de criar um relacionamento inteligente com seus
clientes através da sua comunicação digital.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

SaaS de gestão de marketing que otimiza investimentos e
operações digitais.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Nossos clientes são grandes anunciantes: 
- R$ 20.000,00 de investimento mensal em divulgação
digital por mês;
- pelo menos 1 agência para operação de campanhas;
- setor interno dedicado ao marketing.

Nosso produto é um hub que conecta dados de sites,
redes sociais e anúncios, cruza as informações e gera
indicadores de desempenho dos canais digitais. Todos os
envolvidos no processo de marketing digital tem acesso
aos dados, e por isso, todos conseguem acompanhar o
desempenho. Temos acessos às APIs oficiais do Google
Analytics, Facebook Ads, Instagram Ads, Facebook
Insights, Instagram Insights, Google Ads, YouTube e
LinkedIn Ads. Para ter acesso à essas API, tivemos que
fazer um processo de requisição e fomos avaliados pelas
plataformas para termos autorização de uso.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Business Intelligence

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES
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Concorrentes nacionais:

- dashgoo.com/
- reportei.com/
- keepi.com.br/

Nossos concorrentes são ferramentas para automação
dos relatórios em PDF. Nós somos uma ferramenta para o
dia-a-dia da operação de marketing acompanhar o
desempenho de tudo no digital e centralizar as
campanhas. Nossos dados não são estáticos, como os da
concorrência. São atualizados em tempo real e com
recursos desenhados para otimizar a gestão e unificar os
envolvidos na gestão das campanhas. Nossa usabilidade é
simplificada e temos uma curva de aprendizado muito
menor.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Receber mentoria, ter acesso a mais clientes e aprimorar
solução.
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MediaDash (30/04/20)

Setor de Atuação: Publicidade e Mídia

Site: https://www.mediadash.com.br/

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=aKCg3P2W8_0&t

QUAIS AS APLICAÇÕES

O marketing digital é peça fundamental para o
desempenho das vendas dessas empresas. Nossa
ferramenta permite que elas acompanhem e otimizem
todos seus canais e consigam gerenciar melhor seu setor
de marketing, assim como suas agências parceiras e
outros fornecedores. Levantaremos e armazenaremos
seus históricos de materiais criados e performance, para
que possam desenhar estratégias mais bem direcionadas,
a fim de criar um relacionamento inteligente com seus
clientes através da sua comunicação digital.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Somos um SaaS de gestão de canais digitais e para
operação de marketing, que otimiza os investimentos do
anunciante e potencializa seu resultado.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

É um hub que conecta dados de sites, redes sociais e
anúncios, cruza as informações e gera indicadores de
desempenho dos canais digitais. Todos os envolvidos no
processo de marketing digital tem acesso aos dados, e
por isso, todos conseguem acompanhar o desempenho.
Temos acessos às APIs oficiais do Google Analytics,
Facebook Ads, Instagram Ads, Facebook Insights,
Instagram Insights, Google Ads, YouTube e LinkedIn Ads.
Para ter acesso à essas API, tivemos que fazer um
processo de requisição e fomos avaliados pelas
plataformas para termos autorização de uso. Nossos
clientes são: Agências de médio e grande porte: - 8
clientes com campanhas digitais; - equipe de 3 pessoas
dedicadas para o digital; - 1 gestor; - maior concentração
no sudeste, sul e nordeste. Grandes anunciantes: - R$
10.000,00 de investimento mensal em divulgação digital
por mês; - pelo menos 1 agência para operação de
campanhas; - setor interno dedicado ao marketing.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES
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Nossos concorrentes são: - dashthis.com -
supermetrics.com - dashgoo.com - reportei.com -
keepi.com.br Nossos concorrentes são ferramentas para
automação dos relatórios em PDF. Nós somos uma
ferramenta para o dia-a-dia da operação de marketing
acompanhar o desempenho de tudo no digital e
centralizar as campanhas. Nossos dados não são
estáticos, como os da concorrência. São atualizados em
tempo real e com recursos desenhados para otimizar a
gestão e unificar os envolvidos na gestão das campanhas.
Nossa usabilidade é simplificada e temos uma curva de
aprendizado muito menor.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Espero fornecer a nossas solução para essas grandes
empresas que se beneficiariam muito da nossas proposta
de valor.
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Prospekt (28/02/20)

Setor de Atuação: Publicidade e Mídia

Site: www.prospekt.app

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Mapeando todos os potenciais clientes por faixa de
salário, hábito de consumo, Score bancário, endereço,
faturamento da empresa caso sejam emrpesários, entre
outros dados... formatamos as listas de prospecção e
damos vazão em conjunto com a agência de marketing
digital deles às campanhas. Esses disparos de Redes
Sociais, Google Adwords, SMS, E-mail marketing e
Whatsapp, vão gerar uma espécie de refluxo pois um
montante de curiosos vão entrar no funil de vendas.
Agimos encontrando, interagindo e PRÉ-ATENDENDO
todos esses curiosos, e assim vamos gerando
oportunidades de vendas dentro do CRM e qualificando
os atendimentos para passar para os próximo níveis:

Ligação e agendamento para Reunião Presencial. As
empresas grandes já possuem esses setores estruturados,
mas por exemplo todas as empresas de TI (programadores
como foco de trabalho) dificilmente possuem um time de
vendas. Seremos uma Startup de Representação
Comercial terceirizada para pequenos e médios
empresários. Com mensalidade de 1.500 a 8.000 reais,
estruturamos os setores de produção de conteúdo,
pré-venda e vendas presenciais. Programadores
programam, Vendedores vendem. Atuamos como um
Gerente de Marketing e Comercial, com um pequeno time
produzindo conteúdo de maneiro mais viável dentro
dessas mensalidades. E é muito rentável, pois um gerente,
atende até 6 contas tranquilamente pois os processos de
automação dos funis são robotizados. A opção de
secretárias remotas existe para os pacotes mais caros,
sendo assim, autosustentável sempre que alguém pagar
8.000 de mensalidade, recebe: um time de vendedores,
um gerente de marketing, um gerente comercial, um
gerente de conteúdo, vendedores no pré-atendimento e
uma secretária remota disponível em horário comercial (ou
24h se desejar).

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Muitos softwares disponíveis, poucas pessoas conectando
uns aos outros, muita oferta por CRMs porém pouca por
inteligência. A nossa startup não vende Leads, vende
reuniões com clientes potenciais pré-atendidos em filtros
e com secretaria remota. Se a Orsegups pode ter um
porteiro remoto, porquê ela não pode contratar
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vendedores remotos? Outsourcing Comercial, um conceito
ainda novo no Brasil, porem extremamente necessário,
principalmente no mercado B2B do SIMPLES nacional.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Coordenação dos processos de Marketing Digital
(Coordenação, não execução), Locação de Equipamentos
para produção de Conteúdos; Gerenciamento das
Campanhas nas Redes Sociais; Formação de Banco de
Dados para inteliência de Mercado e E-mail Marketing;
Formação de Banco de Dados para Pré-venda (Whats,
Call, E-mail ou SMS); Mapeamento Digital B2B;
Mapeamento Digital B2C; Prospecção de Leads;
Pré-venda; Outsourcing Comercial (Representação
Presencial); Agendamento de Reuniões Presenciais para
Fechamento com os Sócios; Mercados-alvo: Empresas
saindo do SIMPLES NACIONAL, em rápida ascensão e
com setores de Marketing e Comercial desestruturados.
Empresas que faturam 5 milhôes por ano ou mais que
possuem seu foco voltado à entrega dos seus produtos,
mas não possuem experiência em processos comerciais,
treinamento de equipe, técnicas modernas de prospecção
e fechamento de vendas.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Empresas de Representação Comercial. Principal
Diferencial: custo menor, versatilidade, agilidade e
modernidade. Relatórios diários de gerenciamento das
social medias, mapeamento e prospecção. O principal
resultado é o aumento das vendas em si absurdamente,
utilizando as técnicas e sistemas de inteligência artificial
mais inteligentes.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Fornecer inteligência comercial e agilidade às
prospecções, gerando mais resultados em vendas e
ocupando menos tempo dos Diretores.



Banco de Startups

Happy Help (29/01/20)

Setor de Atuação: Publicidade e Mídia

Site: happyhelp.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/EdZrGAZLsXM

QUAIS AS APLICAÇÕES

A aplicação no caso não seria dentro das corporates, mas
sim elas estariam entrando como parceiras Happy Help,
compartilhando as mesma visões, em busca de uma
sociedade mais justa e colaborativa.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Happy Help é uma plataforma que simplifica a vida das
pessoas, criando um mundo melhor e mais colaborativo.
Permite que o usuário crie sua rede de apoio, e quanto
mais ele ajudar, mais benefícios ele ganha, como
experiências, brindes, descontos e promoções nos lugares
mais legais da cidade. A plataforma possui um sistema de

moeda internas, os Happy Coins. Muitos benefícios para
as empresas parceiras, entre eles melhorar a imagem da
marca, contribuir para um sociedade mais justa, poderoso
instrumento de marketing, grande visibilidade da empresa
(gerados pelos compartilhamentos em mídia social),
engajamento emocional com os consumidores, maior
credibilidade do mercado em relação à empresa,
motivação dos funcionários que gostam de se envolver em
ações socials, entre outros.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

- Plataforma de troca de ajuda entre amigos e vizinhos,
segmento pessoas físicas. - Patrocínio de empresas e
estabelecimentos que se envolvem com o propósito de
melhorar a sua imagem e engajamento com o seu público
de uma forma emocional. Utiliza o Happy Help como
ferramenta de marketing.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Gamificação

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

TimeRepublik e Beliieve. Nenhum deles tem a
funcionalidade de criar a sua rede de apoio. Nenhum
deles oferece recompensa em forma de experiências e
brindes aos usuários, tampoco desconto e promoções em
estabelecimentos da cidade. Happy Help é mais voltado a
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pequenas ajudas do dia-a-dia, enquanto os outros focam
mais em ajuda profissional.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Esperamos principalmente networking, fazendo parcerias
em que as corporates ofereçam / financiem experiências
ou brindes em retorno de visibilidade da sua marca.
Parceria com as corportates para que se tornem um Happy
Place (aos que tiverem estabelecimentos). - Mentoria em
como expandir o negócio e captar parceiros. Mentoria na
área financeira e de liderança.
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Digitalk (05/11/20)

Setor de Atuação: "Reconhecimento de Voz,

Serviços e tecnologias de

telecomunicação, Inteligência

Artificial/ Machine Learning /

Deep Learning,

Desenvolvimento Web,

Computação em Nuvem,

Business Intelligence,

Chatbot, Automação de

Processos"

Site: www.digitalk.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://bit.ly/Digitalk_Pitch3min

utos

QUAIS AS APLICAÇÕES

Vemos potencial para atuação nos 4 desafios da Unimed.
Nossa plataforma poderá:
- Substituir o CRM atual, importando os dados para a
Digitalk e integrando com os outros sistemas legados. No
perfil de cada cliente, poderemos armazenar documentos
(ex. NF) e criar novos campos para armazenamento de
novas informações, ampliando a visão 360,
personalizando ainda mais o atendimento e criando um
CRM definitivo e com alta facilidade de acesso às
informações;
- Armazenar todos os documentos compartilhados em
conversas com o cliente realizadas pelas diferentes áreas,
nas diferentes etapas da jornada e pelos diferentes canais
(ex WhatsApp, telefone, email, chatbot, chat online,
ReclameAqui, SMS, chats de redes sociais,
vídeo-chamada, Telegram, entre vários outros) em um
timeline integrado de atendimento com visão por cliente.
Os dados ficarão em nuvem, armazenados em servidores
AWS, e acessíveis por desktop, tablet ou smartphone. A
Unimed terá todo o registro de conversas por telefone,
WhatsApp, etc e não perderá mais o histórico das
informações quando houver troca de funcionários.
- Permitir gestão do funil de vendas desde a captação do
lead em websites e redes sociais ( já conectados ao CRM)
até o envio de campanhas de comunicação pelo nosso
Smart Flow. Será possível guiar o cliente etapa a etapa do
processo de venda e inclui-lo em campanhas omnichannel
que combinarão canais em uma esteira inteligente e
automatizada. Será possível aplicar inúmeros filtros ao
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CRM, criando diversos clusteres específicos e
colocando-os em réguas automatizadas para vendas dos
planos e dos novos produtos.
- Realizar pesquisas após cada atendimento (ex. cSat e
NPS)
- Parametrizar as jornadas de compra, guiando o cliente
etapa a etapa e controlando os SLAs do pré ao
pós-vendas
- Controlar horários e tipos de acesso por usuário, criar
mensagens para uso pelo operador, tabular sentimentos,
criar chats online e landing pages para aplicação em
websites, e muito mais!

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

CRM Omnichannel que permite criar visão 360 do cliente
e fazer gestão da interação em diferentes momentos da
jornada, por diversos canais integrados e conectados a
diversas áreas do backoffice. Tudo com uso de
Inteligência Artificial.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Plataforma omnichannel com CRM, chatbot com I.A. e
diversos canais integrados em ambiente cloud exclusivo
para cada empresa. Em uma mesma licença oferecemos
diversos serviços adicionais como pesquisas de satisfação
automatizadas, campanhas automatizadas, criação de
landing pages ou widgets para inbound marketing, entre
outros. Hoje atendemos diferentes áreas em mais de 13
segmentos diferentes, visto que a nossa solução se

adequa facilmente a projetos com clientes internos,
externos e/ou a projetos com escopo reduzido (ex,
pesquisas, cobrança, etc).

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Rastreabilidade, Reconhecimento
de Voz, Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep
Learning, Digitalização de Documentos, Automação de
Processos, Chatbot, Business Intelligence, Serviços e
tecnologias de telecomunicação, Serviços de software e
TI, Outros, Desenvolvimento Web

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Concorremos com plataformas de CRM e relacionamento
omnichannel. Os maiores concorrentes são Zendesk, RD
Station, SalesForce. A Plusoft também é um concorrente. A
Digitalk se diferencia por oferecer diversos serviços em
apenas 1 licença com uma alta facilidade de uso
reconhecida pelos usuários atuais, com alto nível de
customização para cada cliente e com alto poder de
integração com sistemas legados.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Ter acesso a mais clientes, mas também estamos com
rodada de investimentos aberta.
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Goulmi (25/11/20)

Setor de Atuação: "Reconhecimento de Voz,

Serviços e tecnologias de

telecomunicação, Inteligência

Artificial/ Machine Learning /

Deep Learning,

Desenvolvimento Web,

Computação em Nuvem,

Business Intelligence,

Chatbot, Automação de

Processos"

Site: https://encantrics.goulmi.com

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://drive.google.com/file/d/1

PH5KdIsmxkFpeR7nUS7RKhEG

qnuXwzpw/view?usp=sharing

QUAIS AS APLICAÇÕES

• Cesusc: entendendo a linguagem e o perfil
comportamental de cada público, é possível segmentar
campanhas de marketing específicas e mais assertivas
• CLAMED: trabalhamos com o conceito de SAC para
gestão. Usando o SAC, criando indicadores a partir dele e
centralizando a análise desses indicadores, é possível
obter um engajamento e uma visualização muito melhores
do que atualmente.
• Gov. SC: tendo em vista a falta de sucesso em
estratégias de entrevista e a necessidade de um diálogo
mais adequado, podemos ajudar captando a opinião
espontânea do cidadão que está em toda a rede. Com
isso, há uma centralização dessa análise e a identificação
de como está o sentimento do cliente em relação a cada
política pública ou serviço público.
• Grupo ND: resolver o problema da descentralização das
interações foi o objetivo inicial da criação do Encantrics.
Com a nossa tecnologia, vamos conseguir centralizar toda
essa análise e ainda entregar relatórios segmentados
sobre sentimento, satisfação, motivadores e insights
práticos para melhorar estes indicadores.
• Univen: quem melhor que indicar o perfil de cada cliente
do que o próprio cliente? Com a nossa tecnologia, será
possível mapear o perfil comportamental de cada cliente e
segmentar campanhas efetivas de marketing.
• Unimed: nosso foco é a centralização para fácil acesso a
informações de clientes. Conseguimos ajudar a Unimed na
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medida em que os relatórios e insights sobre a jornada do
cliente estarão em um mesmo lugar, o que facilita o
acesso e ajuda o time de relacionamento com o cliente a
atender melhor e entender melhor quem é aquele cliente.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Integramos com diferentes touch points dos clientes e
utilizamos big data e IA para gerar insights práticos para
melhorar a experiência do cliente.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Chamamos o produto de Encantrics. Explicando melhor o
funcionamento: trabalhamos com o conceito inovador do
SAC para gestão, que é colocar o SAC como elemento
central na tomada de decisão do negócio. O SAC é o canal
mais próximo das empresas com os clientes e muitos
setores estão super distantes dele. Acreditamos que
podemos usar o SAC para logística, SAC para marketing,
SAC para experiência e resumimos isso no SAC para
gestão. Para viabilizar isso, integramos com diferentes
canais de atendimento, como redes sociais, chat, e-mail e,
na medida em que as mensagens vão sendo recebidas,
nosso algoritmo processa e gera relatórios que são
acessados através de um site exclusivo que
disponibilizamos para o cliente. Os relatórios vão desde a
identificação de qual ponto da jornada os clientes mais
reclamam/elogiam e por que, passando por medir o nível
de satisfação de cliente sem precisar aplicar pesquisa até

o perfil comportamental e o tipo de linguagem utilizada
pelos clientes para gerar campanhas de marketing
assertivas, entre outros 30 relatórios relacionados à
experiência do cliente, tanto geral quanto individualizada.

Sobre segmentos de clientes, atendemos:
Empresas de mídia: RBS
Saúde: Fleury, Rede Ímpar e Tomoclínica
Varejo: Paquetá e assistências técnicas autorizadas Apple
Além de já ter feito trabalhos para a Panvel também.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Big Data, Gamificação, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Desenvolvimento Web

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Temos concorrentes bem conhecidos como Google Cloud,
IBM Watson e Microsoft Azure, mas nossos diferenciais
são muito claros: a parte de perfilamento comportamental
de clientes, os retornos que oferecemos são muito mais
visuais e amigáveis, não é necessário conhecimento
técnico para implantar a nossa solução e nós temos nosso
próprio motor de IA em português, o que nos dá uma
liberdade gigante para desenvolver qualquer tipo de
relatório novo que um cliente demande.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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trabalhar em cima da melhoria contínua do produto a partir
da lógica de construir junto com o cliente, identificar novas
oportunidades de mercado e trazer credibilidade para o
negócio visando ter acesso a mais clientes.



Banco de Startups

Mamba Labs (30/09/20)

Setor de Atuação: "Reconhecimento de Voz,

Serviços e tecnologias de

telecomunicação, Inteligência

Artificial/ Machine Learning /

Deep Learning,

Desenvolvimento Web,

Computação em Nuvem,

Business Intelligence,

Chatbot, Automação de

Processos"

Site: mambalabs.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: Nossa solução mais recente:

https://www.youtube.com/watc

h?v=2Msb9v6kQso

QUAIS AS APLICAÇÕES

A ideia é aproveitar as tecnologias já existentes nos
problemas que foram propostos, onde analisamos que há
diversos matchs. Posteriomente, será incrementando as
regras de negócios do cliente, a parte visual e, se
necessário, o incremento do desenvolvimento
tecnológico.

O EIDOC pode ser utilizado em todas as tecnologias
relacionadas a extração de informação, NLP, entendimento
semântico de textos e etc.

O Dycovid/DOMU podem ser utilizados para a parte de
monitoramento de contatos de risco, avaliação de risco de
contaminação, acompanhamento contínuo de usuários
expostos a risco e etc. No caso do DOMU, pode identificar
contatos com objetos e assim rastrear a passagem dele
por áreas, por exemplo.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Mamba Labs desenvolve de tecnologias disruptivas para
soluções de alto impacto na social.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

DYCOVID - DYNAMIC CONTACT TRACING
O contato de infectados com pessoas não infectadas dada
a reabertura de comércios na situação do COVID-19
aumenta a probabilidade de contágio e maximiza o
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número de infectados simultâneos. O aumento de
infectados simultâneos lota leitos de hospitais causando
grandes transtornos sociais e econômicos que afetam a
qualidade de vida das pessoas.

O Dycovid identifica os contatos entre usuarios infectados
e usuários não infectados atribuindo grau de risco deste
contato. Conhecido como contact-tracing, o processo vem
tomando forma em todo o mundo como uma solução para
rankeamento de teste, indíces para taxa de isolamento
social, previsibilidade de região com maior chance de
infecção e etc. A solução encontra-se em produção em
Pernambuco e está em parceria com o Ministério Público
de Pernambuco, Porto Digital, Secretaria de Saúde de
Pernambuco e Amazon. O Dycovid segue critérios de
privacidades globais associados ao que há de mais
recente em contenção do COVID-19.

Cliente: Estado ou grandes empresas.

Atualmente o Dycovid é a única solução em produção da
Mamba Labs.

EIDOC - EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM DOCUMENTOS
O EIDOC é uma plataforma de extração de informação em
documentos com ênfase em documentos do tipo boleto,
notas fiscais, notificações e correlatos. A plataforma ainda
está em desenvolvimento mas a tecnologia conta com a
possibilidade de entender novos universos de
documentos para otimizar a extração. O EIDOC é capaz de
entender a semântica dos campos além da variação da

posição em documentos, lidando assim com documentos
não estruturados.

Cliente: Empresas em geral

DOMU
DOMU é a tecnologia de contact-tracing utilizado no
Dycovid. Com o DOMU é possível identificar contatos de
pessoas com pessoas, pessoas com região e pessoas com
objeto. A tecnologia pode ser embarcada em qualquer
outra aplicação via SDK e o contexto pode variar - é o
caso de aplicações para identificação de escolta,
estimativa de esforço para alocação de segurança em
eventos privados e públicos e etc.

Clientes: Empresas em geral

Existem outras tecnologias em desenvolvimento.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Rastreabilidade, Computação em Nuvem, Wearables,
Reconhecimento de Voz, Internet das Coisas (IoT),
Gamificação, Serviços de software e TI, Visão
Computacional, Chatbot, Desenvolvimento Web, Big Data

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

No caso do Dycovid não tem concorrentes em produção
no Brasil. Há a aplicação da Google e Apple que trabalha
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de forma similar, porém, não atua com GPS, oque não
permite do ponto de vista infectológico entender o
espalhamento e regiões de atuação para diminuir os
impactos do COVID-19.

Outras soluções ainda estão sendo desenvolvidas e serão
divulgadas.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Pretendemos expandir o networking da Mamba Labs,
aprimorar as tecnologias já existentes com as
necessidades do cliente, testar MVP's e, em caso de
match com solução, receber investimento para acelerar a
solução e criar um modelo de implantação.
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Amongst (24/11/20)

Setor de Atuação: Recursos humanos

Site: www.amongst.tech

Maturidade da Empresa: Conceito

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://youtu.be/6FwyQ9DWwr

M

QUAIS AS APLICAÇÕES

O primeiro passo é entender o cenário de cada
corporação; a partir deste momento é feito uma trilha de
desenvolvimento junto ao RH e a diretoria; logo em
seguida é feito a implementação do sistema, inicialmente
entender os colaboradores através dos games; logo em
seguida a implementação do sistema de tarefas onde
cada colaborador recebe o que deve ser feito, e realiza o
envio da mesma. Nesta mesma área é recolhido os
feedbacks de cada tarefa desempenhada, isto avalia tanto
a qualidade do colaborador quando do gestor; através do

seu desempenho e pretenções é indicado o
desenvolvimento do colaborador pra atingir uma
determinada posição.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Amongst é um startup com soluções tecnologicas para
entender e reter os talentos dentro das organizações,
através de análise de dados e gamificação.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

toGether - uma plataforma onde será possível entender o
clima organizacional da empresa de forma eficaz e
descomplicada, entendendo o que motiva o colaborador e
o que a empresa espera do seu desenvolvimento. 
Clientes: empresas com alto indice de rotatividade
situadas na região sudeste.

onTime - plataforma de gestão da cadeia de suprimentos
utilizando metodologias ageis, terá ligação com o modelo
de gestão de tarefas do sistema toGether. Clientes:
empresas que lidam com produção de bens de consumo e
vendas.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Gamificação, Big Data, Gestão empresarial
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QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Atualmente os nosso principais concorrentes são a Gupy,
Solides, Abler, contudo estas três empresas estão focadas
na contratação de pessoal, o foco da nossa empresa é
fazer além da contratação, é conseguir criar uma trilha de
desenvolvimento e de satisfação para que o funcionário
queira continuar naquela empresa e a empresa consiga
indentificar o desempenho do colaborador.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

ceber mentoria, ter acesso a mais clientes, aprimorar
solução, testar o MVP, receber investimento
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Novidá (05/05/20)

Setor de Atuação: Recursos humanos

Site: novida.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/uwjJe4jtE_M

QUAIS AS APLICAÇÕES

Através e sensores inteligentes nos ambientes e com as
pessoas, monitorando a produtividade das equipes de
forma automática.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Gestão automática de equipes operacionais

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Produto é a gestão 360 graus das equipes operacionais,
de forma automatica, via IoT, tracking de precisão e IA.

Temos 3 módulos no sistema: Movimentações,
produtividade e riscos.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Internet das Coisas (IoT),
Rastreabilidade, Wearables

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Start-up de localização via sensores ou startups de
workflow de processos (digitalização de checklist e
atividades). Nosso diferencial é usar essas duas
abordagens, em conjunto, para fazer apontamentos de
alocação, realização de atividades e eficiência das
equipes de forma AUTOMÁTICA, utilizando, além de IoT,
inteligência artificial para achar padrões e identificar
oportunidades de melhoria e tomada de decisão em
tempo real pelos gestores.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aplicação da nossa solução para ajudá-los na eficiência e
gestão das equipes operacionais em fábricas, escritórios,
CDs, etc.
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Mobiliza (04/03/20)

Setor de Atuação: Recursos humanos

Site: Www.mobiliza.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Solucionar problemas de treinamento e desenvolvimento
nas corporates, diminuindo custos, processos, e muitas
vezes viabilizando a capacitação com grande distribuição
geográfica.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Tecnologia B2B para treinamento e desenvolvimento

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Applique - SaaS por assinatura Plataforma - SaaS por
assinatura Estúdio - Contratação por projeto (preço pelo
escopo)

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Chatbot, Inteligência Artificial/
Machine Learning / Deep Learning, Desenvolvimento
Mobile

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

EadBox, Konviva - Atendimento, plataforma automatizada,
gestão de múltiplas ações em um único local, reports com
inteligência (não uma planilha de excel), ferramenta de
produção de conteúdo, time para produção de conteúdo.
CiaTech, Affero - atendimento, simplificação, automação de
processos, usabilidade e visual contemporâneo, temos
app, autonomia em gestao (os concorrentes centralizam
os processos neles).

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Fornecer solução a corporate.
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Sustentati (13/02/20)

Setor de Atuação: Recursos humanos

Site: https://www.facebook.com/sust
entatidesenvolvimento/

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

A princípio, selecionar uma amostra para prova de
conceito. Selecionar alguns líderes e aplicar o teste e a
devolutiva, de forma a avaliar o impacto no trabalho dela
com a empresa e com seus líderes e liderados. Depois,
uma vez validado o valor e o custo-benefício favorável,
montar um roadmap de longo prazo para transformação
das pessoas, sempre buscando a maximização de
performance e a auto-liderança.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Vivemos hoje, um cenário de crescente insatisfação das
pessoas, em relação a grande parte das áreas de suas

vidas, mas principalmente em relação às suas atividades,
resultados e performance. Temos um quadro geral de falta
de clareza em objetivos, propósitos, e especialmente,
autoconhecimento. Estamos vivendo uma epidemia de
pessoas sem paixão ou motivação por suas atividades,
incompletas com o trabalho que executam ou função que
exercem, e insatisfeitas com seus resultados, sejam eles
pessoais ou profissionais. E qual é o caminho mais rápido
para revertermos esse crescente cenário? O uso da nossa
ferramenta que realiza um teste online e na sequência traz
em um relatório completo como atingir os maiores níveis
de performance, pois apresenta como a pessoa pensa e
toma decisões, e seu estilo motivacional. Tudo isso,
através da aplicação, interpretação e análise das mais
avançadas ferramentas de Análise de Perfil Humano.
Durante décadas, diversos Pesquisadores, Estudiosos do
Comportamento Humano, todos eles Doutores, PhDs em
Psicologia, Filosofia, Direito, Matemática, Consultoria e
Tecnologia, por entidades como Harvard, Yale e MIT,
dedicaram suas vidas e seus estudos para criar e validar a
assertividade e a aplicabilidade destas ferramentas que
mensuram diversas características dos perfis de
comportamento humano. Os resultados fornecem
informações avançadas e detalhadas através de
indicadores sobre o potencial de cada dimensão,
conselhos práticos fornecidos na devolutiva do relatório
para os avaliados, a fim de ajudá-los a desenvolver seus
próprios potenciais.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE
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Análise comportamental para empresas de porte SMB.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Solidez, DISC e Etalent, o nosso produto apresentada um
resultado de ferramentas científicas e tecnológicas,
promovendo a melhor solução para a Análise e Gestão
estratégica de pessoas, acelerando o processo de
desenvolvimento da autoconsciência e autenticidade, e
possibilitando aos indivíduos e organizações alcançarem o
Dobro da Performance pela Metade do Esforço.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Validar minha proposicão de valor e meu modelo de
negócios com empresas de diferentes portes, porém com
perfil de abertura para inovar na gestão de pessoas e na
assessoria em High Performance
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KonzTec (12/03/20)

Setor de Atuação: Indústria

Site: www.konztec.com

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Revolucionando e ajudando a corporate a melhorar o
desempenho de sua produção prevendo paradas não
programadas e acompanhando em tempo real.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Monitoramento para sua indústria

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Saas com planos de mensalidade

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Robótica, Blockchain, Business Intelligence, Internet das
Coisas (IoT), Veículos Autonomos, Rastreabilidade,
Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Desenvolvimento Mobile

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Integração com diferentes tipos de máquinas/dispositivos

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Mentoria, validação da solução, acesso aos clientes



Banco de Startups

MSD Sistemas (31/12/19)

Setor de Atuação: Indústria

Site: http://msdconsult.com.br/

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/SEgdlALAFC0

QUAIS AS APLICAÇÕES

A 1a etapa seria apresentar nossa solução para a
corporate, ajudando a identificar potenciais aplicações
que resolvam problemas reais da empresa. A partir desses
problemas podemos fazer uma prova de conceito,
mensurando os ganhos da aplicação. Com a prova de
conceito bem sucedida passamos ao "roll-out" da solução
para as plantas.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Somos uma startup especializada no desenvolvimento de
soluções inovadoras. Identificamos 2 problemas principais
no desenvolvimento de sistemas, especialmente em

sistemas com IOT e BI/Analytics: 1- O custo do
desenvolvimento de software de IOT varia entre R$50 e
250mil, sendo que grande parte deste valor é gasto
"reinventando a roda", ou seja, desenvolvendo blocos de
software que já existem; 2- O foco está em analisar o
passado. Combinando Engenharia de Sistemas,
desenvolvimento baseado em modelos e automação,
criamos aplicações com Digital Twins para melhorar o
projeto de sistemas, facilitar o processo de tomada de
decisão e analisar cenários futuros. Essas aplicações
atendem diversas indústrias, desde agro a aeronáutica,
passando por automação, óleo e gás, energia e gestão,
entre outras. Temos a capacidade de criar aplicações
variadas como modelos matemáticos para
desenvolvimento de sistemas, soluções de automação e
teste, soluções de manutenção preditiva, soluções para
alocação de recursos, análise de qualidade de energia, BI
/ Analytics entre outras. Nossa 1a aplicação é uma solução
para alocação de recursos de equipes de engenharia que
está em execução em nosso cliente lançador. Também
desenvolvemos hardware eletrônico a ser embarcado em
aeronaves.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Criamos aplicações de digital twins. Nosso 1o produto é o
framework "Intelligent-Insights" que pode ser integrado
com os sistemas da empresa cliente, analisando, gerando
relatórios e alertas de forma automática. A 1a aplicação do
framework é na alocação de recursos da Umlaut (antiga
P3-Group). A Umlaut (antiga P3-Group) é uma empresa de
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serviços de engenharia com atuação global. Nosso
framework está em uso para otimizar os resultados de um
time de 30 pessoas distribuídas entre Brasil e Índia,
analisando continuamente as ordens de serviço, gerando
automaticamente relatórios de faturamento, de
distribuição de atividades, alocação de recursos e curva
carga capacidade. Nossos modelos matemáticos ajudam a
Umlaut a estimar quando as atividades serão concluídas.
Também desenvolvemos soluções de hardware
embarcado, projetando controladores digitais e eletrônica
de potência para aeronaves Embraer. Com nosso
processo de desenvolvimento baseado em modelos,
conseguimos otimizar o projeto antes que ele seja
implementado de fato através de simulações. Por fim,
compartilhamos nossa experiência através de consultoria
e treinamentos. Quanto aos segmentos de clientes,
acreditamos que simulação, base dos gêmeos digitais
(digital twins), seja uma "enabling technology", ou seja,
pode ser aplicada em qualquer setor trazendo ganhos
significativos. Assim, trazemos a nossa experiência de
desenvolvimento da indústria aeronáutica com simulação
e aplicamos as demais indústrias como automotiva,
gestão, agro, óleo e gás, "health" entre outras.
Acreditamos que empresas de médio a grande porte (com
30 ou mais funcionários) e projetos complexos tendem a
se beneficiar mais das nossas aplicações.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Digital Twins, Business
Intelligence

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Concorremos com empresas que desenvolvem aplicações
de "analytics" e empresas de serviços de modelagem e
simulação. No Brasil, nosso concorrente principal seria a
Opencadd, contudo o foco da Opencadd é vender
licenças de Matlab/Simulink, com mínima representação
no mercado de serviços de modelagem e simulação.
Empresas com soluções de Analytics como Element e
Sight Machine também não possuem representatividade
no Brasil, e focam em analisar dados do passado. Como
diferenciais, principais, destacamos que nossas aplicações
permitem automatizar análises e analisar cenários futuros
antes de implementar as soluções, reduzindo
significativamente os custos com homem-hora de
engenharia.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Estamos na fase de aplicar nossa solução em múltiplos
setores. Assim, gostaríamos de criar "cases" aplicando
nossa solução em cada empresa, validando a solução e
posteriormente fornecendo `' corporate.
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Edm2 (10/12/19)

Setor de Atuação: Indústria

Site: https://www.edm2.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Pode auxiliar e muito alguns processos internos e também
pode nos ajudar a desenvolver melhor nosso serviço

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Assessoria de marketing focada em indústrias com a
finalidade de resolver gaps de comunicação com melhor
custo/benefício e uso de tecnologias como big data e AI
para atividades diárias

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Marketing 360 para Indústrias

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Big Data, Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep
Learning, Automação de Processos

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Algumas agências porém somos um híbrido de consultoria
e execução.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Desenvolver melhor a oferta de serviços e agregar mais
valor aos Deliverables
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Routeasy (07/12/20)

Setor de Atuação: Logística e transporte

Site: www.routeasy.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=7DeBpf3iuvw

QUAIS AS APLICAÇÕES

Ambev - Com um processo otimizado de entregas e
coletas que reduz custos e ainda possibilita que o cliente
avalie e rastreie seu pedido, a empresa além de deixar seu
cliente mais satisfeito e próximo, irá lucrar ou apresentar
uma margem de lucro muito maior para outros
investimentos focados no cliente.

ArcelorMittal - aqui temos a solução ideal, uma vez que
como resposta técnica, daremos a exata configuração de
veículos e conseguimos configurar o sistema para

aumentar a taxa de ocupação dos veículos. Nosso melhor
case neste quesito(taxa de ocupação) é na operação da
Royal Canin.

Koerich - Nosso sistema, permite rastrear todos motivos de
ocorrÊncias de pedidos que foram finalizados e estão em
transportes para o cliente final. Sendo assim, além da
economia gerada na operação, a Koerich pode tomar
decisões estratégicas através do mapeamento de
indicadores da operação.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Recebemos um conjunto de pedidos/coletas/serviços a
serem realizados e indicamos a melhor configuração de
veículos e rotas para atender esta demanda.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Roterizador, Torre de Controle e
Dashboards/ETA/Avaliação do Cliente.

Segmentos: Industria, E-commerce, Serviços,
Transportadoras/distribuidoras, Varejo.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Rastreabilidade, Inteligência
Artificial/ Machine Learning / Deep Learning, Digitalização
de Documentos, Serviços de software e TI
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QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Cobli, Roadnet, Pathfind, Routific

EXPECTATIVA DA EMPRESA

As expectativas neste momento são:
- conexão com mais clientes de grande porte,
- aprimorar nossa solução e continuar sendo a melhor
solução técnica em otimização logística.
- lançar um mvp para operação dinâmica;
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Arcelog (20/10/20)

Setor de Atuação: Logística e transporte

Site: arcelog.com

Maturidade da Empresa: Conceito

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

ArcelorMittal tem necessidade de motoristas para realizar
seus fretes, nos conectamos ela a esta rede de motoristas,
com maior segurança e propondo veículos proporcionais a
demanda.
Reduzindo custos da ArcelorMittal com equipe de
contratação e emissão,

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Inovar e facilitar o mercado de fretes no Brasil e no
Mercosul, promovendo fretes justos e com maior
segurança.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Banco de dados com 66 mil motoristas;
Tracking dentro de nossa plataforma;
Facilidade de utilização do usuário, com menus iterativos,
simples e completos;
Cargas conforme a Geolocalização do motorista;
Suporte ao motorista e embarcadores;
Integração entre embarcador e motorista;
Compromisso econômico-ambiental com redução de
poluentes;

Nossos segmentos de clientes são da parte da agricultura
assim como na indústria.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Logística e transporte, Veículos Autonomos

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Temos como concorrente a Cargo x, Truck Pad e Freto,
porém somos a única que realizara fretes internacionais
como importação e exportação.
Visamos transformar o transporte rodoviário de cargas,
aproveitando os ganchos da logística 4.0.
Pretendemos facilitar a vida de nosso clientes, para que
em escassez de veículos, possamos ter mais assertividade
em negócios fechados.
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EXPECTATIVA DA EMPRESA

Gostaríamos de testar nossa solução nas empresas,
receber investimento dos clientes e expandir nosso
número de clientes.
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Point Sistemas (19/10/20)

Setor de Atuação: Logística e transporte

Site: www.pointsistemas.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Utilização das nossas soluções de mercado, MyTracking e
MyService diretamente como plataforma de gestão, ou
utilizando delas como bases tecnológicas para criação de
modulo especifico para a dor das corporates.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Entregamos uma solução para gestão logística, com uma
plataforma Saas altamente configurável.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

MyTracking, é uma solução de software em nuvem no
modelo Saas para o setor logístico. A plataforma é
modular, e as partes são totalmente integradas:
- Roteirização ágil, Planejamento e formação de cargas
- Rastreamento Mobile, Gestão de Viagem, Tracking de
pedidos, Gestão de Temperatura
- Torre de Controle Logística, gestão de ocorrências,
pendências e aprovação
- Interação com o cliente via SMS, Whatsapp, Link de
acompanhamento

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Serviços de software e TI, Serviços e tecnologias de
telecomunicação, Desenvolvimento Mobile

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Grandes empresas com grande operação utilizam nossa
plataforma, e esses CASEs mostram as empresas com
operações mais simples e menores que é possivel
incorporar tecnologia no setor de logística. Nós provamos
que é possivel atender grande companhias sendo ágeis e
versáteis.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

A aproximação com as empresas, aléns de ser fontes
claras de faturamento e geração de negócios com nossas
plataformas, podem nos fazer enxergar novas
possibilidades, como por exemplo entendermos seus
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mercados e criarmos configurações especifica das nossas
soluções para o seu nicho.
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OpTime (16/10/20)

Setor de Atuação: Logística e transporte

Site: www.optimerotas.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

No caso das indústrias podemos (1) Realizar a otimização
dos processos de transporte - entrega e coleta de
produtos (c/ engenharia reversa), (2) Propor uma
redistribuição de produtos em centros de distribuição
visando maior aproveitamento de espaço e velocidade no
carregamento dos veículos e (3) otimizar os veículos para
transporte de funcionários, quando for o caso.
No caso do poder público, podemos otimizar o transporte
de pessoas - transporte escolar e portador de
necessidades especiais.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Planejamos e otimizamos rotas de transporte, para coleta
ou entrega de produtos, minimizando custo e dando mais
eficiência para o setor logístico.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

1 - Estudo da eficiência atual da distribuição de carga para
transporte
2 - Integração com software de otimização sob demandA

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Logística e transporte, Business Intelligence

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Axiodis e RoadNet - permitem adaptação das regras de
negócio do otimizador, mas o custo é muito alto. Nós
conseguimos atuar mais na cauda longa.
Cobli, iTrack e outras - são empresas cujo foco é torre de
controle e não a otimização, então entregam um
otimizador padrão no qual a empresa adapta-se ao
modelo.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Como somos uma empresa jovem, o desenvolvimento da
governança (através de mentorias) é um ponto importante.
Ter clientes de tal porte darão mais autoridade para
captarmos novos clientes. A necessidade das empresas
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pode gerar novos produtos e aumentar o valor agregado
oferecido pela OpTime.
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Go on (13/10/20)

Setor de Atuação: Logística e transporte

Site: www.sougoon.com

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/l7b1N8n3Vfo

QUAIS AS APLICAÇÕES

O Go on é um app de transporte, logística, com plataforma
editável, trará facilidade na busca do carro mais próximo e
adequado ao transporte de uma determinada mercadoria,
mudança ou guincho.
TODOS OS VEÍCULOS da plataforma são editáveis.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Go on é um startup que busca agilidade, segurança e
praticidade para o transporte de um determinado bem.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

O app Go on é um facilitador que encontra o motorista
mais próximo do cliente para fazer uma entrega. É uma
inovação na logística em transporte.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Logística e transporte, Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Não há concorrente direto no estado em termos de app.
Atualmente, a maioria dos freteiros, utilizam do Facebook,
Olx e whatsapp para vender seu serviço.
O Go on é uma revolução, pois dá tanto ao cliente quanto
ao motorista a informação completa.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Mentiria,Testar mvp e receber investimentos
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Urban Hub (30/07/20)

Setor de Atuação: Logística e transporte

Site: www.urbanhub.me

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: Em desenvolvimento. Será um

prazer apresentar a solução via

reunião direta.

QUAIS AS APLICAÇÕES

Nosso ERP ficará pronto em Nov/20, quando poderemos
iniciar os primeiros pilotos UrbanHub.

COMO FAREMOS?
- Cada Hub é funciona em 1 Container de 20" (6 metros),
atendendo um raio aproximado de 5km.
- Identificaremos em conjunto com as corporates o melhor
local que otimize o uso do Hub.
- Para o piloto teremos 2 entregadores visando 20 a 40

entregas por dia.
- Todo reporte será compartilhado diariamente.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Hub Urbano de Crowdshipping para entregas LastMile
B2B (Varejo) e B2C (e-commerce) com rastreabilidade e
alto impacto social, ambiental e de negócio (redução de
custo x aumento eficiência x sameday delivery).

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Problema de mercado
Resolveremos diversos problemas na Logística LastMile:
- Viabilizaremos às empresas que abastecem o varejo e

e-commerce a utilizar modais leves e mais baratos.
- Respeitaremos a mobilidade urbana reduzindo a

circulação de veículos pesados contribuindo com a
redução de ruído e trânsito.

- Reduziremos drasticamente o impacto ambiental na
emissão de CO2 substituindo cada Van por 2,5 Bikes.

- Daremos dignidade ao entregador garantindo seus
direitos e CLT.

Mercado-alvo
Nosso mercado alvo é bem definido e será 80% vindo do
EMPRESAS e 20% dos LOJISTAS próximos a cada hub:

- EMPRESAS B2Varejo: de bens de consumo com
entregas granuladas e recorrentes e de baixo volume.

- EMPRESAS B2C: entrega oriunda de CD's próprio
diretamente ao consumidor final.
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- LOJISTAS: onde houver a instalação dos Hubs, como
Farmácias, Supermercados, ...

Clientes
Nossos clientes são INDÚSTRIAS e LOJAS, que buscam
alternativas para sua logística LastMile, levando em
consideração:
- MULTIMODALIDADE: modais mais leves para entregas

urbanas.
- MENOR CUSTO: redução dos custos operacionais.
- MAIOS VELOCIDADE: sameday deliver com garantia e

rastreabilidade.
- IMPACTO AMBIENTAL: redução na emissão de CO2 e

uso de papel.
- IMPACTO SOCIAL: reconhecem seu papel perante a

sociedade, buscando contribuir ativamente.

Produtos e serviços
O Urban Hub garante as entregas de produtos
disponibilizados até as 14hs no mesmo dia (SAMEDAY
DELIVERY), com total rastreabilidade e confiabilidade:
- Os clientes (empresas ou logistas) vão operar conosco
sob contrato, firmando um mínimo de entrega garantido,
para o melhor dimensionamento e garantia do
cumprimento dos SLA's.
- Haverá rastreabilidade total em todo fluxo de
movimentação do produto a ser entregue: via Leitor ID +
Etiquetagem + APP.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Wearables, Rastreabilidade, Internet das Coisas (IoT),
Economia Compartilhada, Business Intelligence,
Automação de Processos, Desenvolvimento Web,
Desenvolvimento Mobile, "Tecnologias sem fio (Beacons,
RFID, Wi-fi, NFC)", Sócio-ambiental, Veículos Elétricos,
Logística e transporte

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

CONCORRENTES
Temos diversos concorrentes, mas todos com
características diferentes:
- APPs ENTREGA = IFood, Rappi, UberEats, Loggi,
DeliveryCenter:
Prós: baixo custo.
Contra: baixa qualidade (sem uniforme, padrão),
entregadores sem direitos, não operam largamente B2B.
- COOPERATIVAS MOTOTAXI:
Prós: velocidade.
Contra: baixa qualidade (sem uniforme, padrão),
entregadores sem direitos, não 100% sustentáveis.
- CORREIOS:
Prós: abrangência
Contra: velocidade.

VANTAGEM COMPETITIVA
Possuímos algumas vantagens competitivas:
- Hub Físico: dimensionado em Container de 20".
- Plataforma ERP: sistema de gestão que une expertise de
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WH (WareHouse) e CD (Centro de Distribuição).
- Controle BIOMÉTRICO: o acesso ao Hub e a retirada de
cada entrega é feita mediante confirmação biométrica da
digital, reduzindo riscos de desvios.
- Impacto SOCIOAMBIENTAL: garantimos o direito dos
entregadores e reduzimos a emissão de CO2 e uso de
papel.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Testar MVP, aprimorar a solução e viabilizar melhor local
para instalação do UrbanHub piloto, que maximize o
impacto na redução de custos das corporates e viabilize o
sameday dalivery.
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RotaExata (06/07/20)

Setor de Atuação: Logística e transporte

Site: www.rotaexata.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=6__R35jYUBo&list=PLTWH

P8yE1pt1vd_fA2_4GuvEbpVvfo

ZkD&index=2

QUAIS AS APLICAÇÕES

Imaginamos construir juntos uma solução que resolva
problemas relacionados a gestão logística, principalmente
no que está relacionado a gestão veicular e suas
operações.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Simplificar a gestão veicular e operações logísticas de
entregas e serviços está em nosso DNA!

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Utilizamos uma tecnologia própria de monitoramento e
controle ativo que identifica pontos de perda e eficiência
dos veículos e condutores a partir de dados de
comportamento em tempo real, nossa tecnologia
contempla tudo o que é necessário para planejar, controlar
e fiscalizar veículos, entregas e serviços de forma
automatizada e a partir de qualquer lugar.

Com mais de 1 mil clientes (B2B), atuamos em todo
território nacional atendendo clientes de diversos
segmentos (Comércio, Prestação de serviços, Indústria
etc...).

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Internet das Coisas (IoT), Logística e transporte,
Rastreabilidade, Inteligência Artificial/ Machine Learning /
Deep Learning, Big Data

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Existem diversos concorrentes indiretos mas poucos
diretos.
Em relação a diferencial, posso citar 3:
1º Modelo de Negócio
Não tratamos o nosso cliente como um idiota. Talvez
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somos a única empresa do segmento que não amarra o
cliente via contrato.

2° Tecnologia
Utilizamos o que há de mais moderno para desenvolver
sistemas e hardwares. Transformamos o complexo em
algo simples e intuitivo.

3º Nicho/Segmento
Focamos em um nicho de mercado onde a maioria não
está (pequenas frotas e operações).

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Esperamos gerar valor para grandes corporações, hoje
nosso foco está em pequenas e médias empresas, porém,
nossa intenção é aprimorar a solução para grandes
companhias.
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Amplifique.me (07/01/21)

Setor de Atuação: "Marketing, Comercial.

Vendas"

Site: www.amplifique.me

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=9Z_xxFfAqCI

QUAIS AS APLICAÇÕES

Fort Atacadista:
- Diminur o custo de aquisição de clientes através de
marketing de indicação.
- Gestão da Experiência do Cliente

Cesusc:
- Acompanhamento de indicadores para previnir evasão
de alunos através de nossa ferramenta de Gestão da
Experiência do Cliente.

- Adquirir novos clientes/alunos através de programas de
marketing de indicação.

CLAMED:
- Upgrade do Clube de Pontos da Drogaria Catarinense
- Gestão da experiência do cliente, marketing de indicação
e gestão da reputação online.

Governo do Estado de Santa Catarina:
- Coletar opinião dos cidadãos em relação aos serviços
públicos utilizados
- Ferramenta de Gestão da Experiência do
Clientes/Usuário.
- Ferramenta de Gestão da Reputação Online

UNIMED:
- Capilarizar a venda online do portfólio de produtos
adicionas (em estágio de lançamento) melhorando a
experiência do cliente e diminuindo a interferência
humana no momento da compra.
- Centralizar as operações de vendas e Customer Success
de todos os Canais.
- Nossas ferramentas de Gestão da Experiência do Cliente
e Programa de Marketing de Indicação podem ajudar a
solucionar estes problemas.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA
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Somos uma plataforma de gestão da experiência do
cliente e marketing. Experiência do Cliente + Marketing de
Indicação + Reputação Online

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Produtos:
- Gestão da Experiência do Cliente (NPS - Net Promoter
Score)
- Programas de Marketing de Indicação
- Gestão da Reputação Online (Avaliações Online/Reviews)
Nossos clientes podem comprar os produtos
individualmente ou em conjunto.
Segmentos:
- Qualquer empresa que queira realizar a gestão da
experiência do cliente com pesquisas de satisfação etc.
- Qualquer empresa que precise adquirir novos clientes e
reduzir o seu CAC (Custo de Aquisição) através de
marketing de indicação.
- Qualquer empresa que precise realizar a gestão da sua
reputação online.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Publicidade e Mídia, Serviços de
software e TI, Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Track.co
Binds
Harmo.me
Buzzlead
ViralLoops
ReviewPro
Medallia

Nosso diferencial:
Nossos concorrentes vendem soluções de NPS, MKT de
Indicação, Gestão da reputação online separadamente -
Nós inventamos o conceito de "Gestão da Experiência do
Cliente e Marketing juntos". Conforme o cliente do nosso
cliente da feedback de suas experiências de compra é
possível solicitar de maneira automática para os clientes
"promotores" para que eles indiquem no programa de
indicação ou que façam avaliações online. Nós inventamos
esse conceito/modelo.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

- Apresentar nossas soluções/produtos para novos
clientes
- Aprimorar nossas soluções/produtos
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Trakto (27/10/20)

Setor de Atuação: "Marketing, Comercial.

Vendas"

Site: www.trakto.io

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=AsFuVhyelSA&t=1s

QUAIS AS APLICAÇÕES

O nosso editor é white label e pode se adaptar totalmente
às necessidades da empresa. Na Trakto, é possível
centralizar todo o material de comunicação, permitindo a
edição de forma super fácil, por quantos associados a
empresa preferir. Os templates com os modelos de
documentos, comunicação, redes sociais (e o que mais
precisar) fica acessível em um link exclusivo da empresa.
Designers e não designers podem ter acesso e modificar
como acharem melhor.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Trakto é uma startup que foca na criatividade e acredita
em boas ideias.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

No B2B, temos três produtos: integração via API, white
label e Trakto Button. Além do serviço de criação e
desdobramento de artes para empresas. Com o white
label, as empresas possuem um editor, com seu branding,
que facilita a comunicação interna e externa. Nossos perfil
de clientes: grupos educacionais, startups, gráficas online,
franquias, agências e empresas com equipe de
design/marketing, no geral. No B2C, o Trakto oferece
milhares de templates prontos para edição fácil. Nosso
foco são os pequenos empresários, freelancers,
profissionais liberais e criadores de conteúdo online.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

"Sites (Desenvolvimento, Hospedagem)", Serviços de
software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

A nível mundial, tem o Canva, empresa australiana. Nosso
principal diferencial é a experiência do usuário, pensada
para ser fácil para leigos, ao mesmo tempo que completa
o suficiente para designers. O usuário tem acesso a



Banco de Startups

funcionalidades exclusivas do nosso editor, como filtros
duotone e remoção de fundo de imagens com apenas um
click. Além disso, temos atendimento em tempo real e em
português. Nosso editor é o único no mercado 100%
adaptável e white label. Sendo do Brasil, nós fazemos
artes bem mais direcionadas para nosso mercado.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Queremos mostrar como nossa solução pode simplificar
todo o processo de comunicação e marketing de uma
empresa.



Banco de Startups

Human AI (12/11/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: https://gethumanai.com/

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Cada corporate que selecionamos possuem desafios de
negócios diferente ligados à identificação, ao
engajamento, ao atendimento, à comunicação, à gestão
e/ou à experiência de clientes que envolvem
personalização e podem ser respondido através da
aplicação da nossa tecnologia de machine learning
automática aos dados da corporate.
Através de 5 passos, divididos entre Implementação e
Monitoramento, acreditamos poder identificar a fundo as
perguntas que cada corporate busca responder e usar os
seus dados e o nosso modelo de machine learning
automático para gerar respostas de forma contínua e a
partir delas ajudar no orquestramento de ações de

negócio .
IMPLEMENTAÇÃO: 30-90 dias
1. Estudo de caso
Estudo do caso de negócios/desafio, participantes e
dinâmicas de acesso.
2. Integração e análise da base de dados
Criação de grupos e limpeza dos dados.
3. Seleção automática do modelo e feature engineering
Com a ajuda da tecnologia Human Brain para machine
learning automatizado.
4. Testes e ajustes finos
Incluí on-boarding do time e relatórios de customização.
CONTÍNUO (Relatórios semanais)
5. Monitoramento de modelos e otimização da
performance do modelo.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Human usa AI para prever o comportamento de clientes,
personalizar a comunicação com eles e capturar mais
valor.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

PRODUTO DA HUMAN AI:
A Human trás o potencial da análise preditiva e machine
learning para equipes de marketing e permite a empresas
personalizar a comunicação com os seus clientes por meio
de um app que entrega previsões e orquestra campanhas
de marketing e interações com o cliente.
1. Gere previsões sobre o futuro usando os seus modelos
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atuais ou a nossa solução de machine learning automática
que se integra a sua base de dados ou solução de
comércio. Explore e compartilhe nossos insights sobre
retenção, demanda e LTV.
2. Personalize sua comunicação e segmente suas
campanhas com base nessas previsões. Ofereça
descontos para clientes com baixa chance de recompra,
crie combos para aumentar vendas cruzadas, etc.
3. Compare a performance de diferentes campanhas e
descubra a melhor maneira de atender, reter ou interagir
com cada tipo de cliente.
Para entender melhor o nosso app, que pode entregar os
seus resultados diretamente na sua solução de comércio,
navegue essas 3 telas (Basta arrastar o mouse).
SEGMENTOS DE CLIENTES:
Produtos e serviços recorrentes. O nosso produto foi
criado com times de CRM em mente.
Devido à flexibilidade do nosso modelo de machine
learning, a importância de personalização da interação
com consumidores em diferentes negócios e a nossa
capacidade de adaptar a nossa solução às necessidades
do cliente, trabalhamos com empresas de produtos e
serviços diferentes segmentos, dentre eles, varejistas,
ecommerces, D2Cs, atacadistas, fintechs, serviços de
internet e empresas de software.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Big Data, Business Intelligence, Publicidade e Mídia

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

A Human traz para o mercado um produto único que
apenas grandes empresas de tecnologia conseguiram
implementar internamente. Empresas fora do setor
high-tech dependem normalmente de serviços de
consultoria terceiros para desenvolver in-house a
tecnologia de marketing preditivo que nós oferecemos
através de um produto feito. Por isso nossas maiores
concorrentes são grandes empresas de consultoria que
cobram milhões de dólares para oferecer.
O diferencial da Human é a tecnologia de machine
learning automatizada fruto de pesquisa na Yale SOM, que
é fácil e rápida de implementar e necessita de poucos
ajustes iniciais para atingir performance semelhante a de
modelos feitos durante meses in-house ou por firmas de
consultoria de data science.
Essa capacidade analítica aliada ao ferramental para
orquestramento de campanhas e interações com o cliente
torna a Human uma poderosa solução para a aplicação de
insights de data science na personalização e humanização
de interações com clientes.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Formar uma relação de parceria, por meio da qual
podemos solucionar outros desafios que podem ser
resolvidos para a corporate com dados e receber
feedback para aprimorar a nossa solução.
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Integrapass (27/08/20)

Setor de Atuação: Outros

Site:

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Gestão do vt, melhorar o processo de rabalho do
profissional de rh que trabalha com a finalidade do vt,
diminuição de custos, centralização de atividades.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Um sistema de gerenciamento de vale transporte para
empresas e pessoas, agregando valor e diminuindo custos
.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Sistema web de gerenciamento (incluindo compra e
recarga)de vale transporte

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

"Sites (Desenvolvimento, Hospedagem)", Pagamentos
Digitais, Business Intelligence, Automação de Processos

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Empresa 1 e Alelo.
O nosso diferencial busca ser uma integralização dos
serviços, sem ter que o cliente acesse mais de uma
plataforma ou tenha que se deslocar para fazer recarga de
cartões e sem retirar o cartão do funcionário.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aprimorar a solução, testar o mvp, receber investimento
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Smart Vision (29/07/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: www.quebeck.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Mentoria assistida e utilização de imagem para melhoria
de processos e captura de dados efetiva melhorando fluxo
de processos

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Transformação de imagens em dados na melhoria de fluxo
de informações, colaboração e eficiência de processos

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Drones, visão estendida, óculos imagem estendida e
comandos por voz

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Wearables, Internet das Coisas (IoT), Rastreabilidade,
Automação de Processos, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, AR/VR

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Transformação através da melhoria de processos
aumentando as informações necessárias ao operador para
tomada de decisões, e também através de uma mentoria
assistida atraves de imagens incluindo os setores de
saude , industria , serviços.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Mentoria, aprimorar solução , expansao do ecossistema e
colaboração para atendimento de resultados
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Clinical Up Sistemas Ltda (21/07/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: www.clinicalup.com

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Acreditamos ser um um elo de integração importante
entre Operadoras de Plano de Saúde e Clínicas Médicas,
provendo automação de processos à verificação
automatizada de benefícios e requisições de clientes e
assegurados, bem como toda validação informatizada
destes workflows. Para as farmácias estamos inciando o
envio de receituários eletrônicos com certificação digital e
também utilizando conceitos de deep learning para
orientações médicas e prescrições. Nesse contexto
acreditamos na sinergia para desenvolvimento destes e
outros desafios.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Nosso sistema é totalmente desenvolvido e hospedado
dentro da Plataforma Azure DevOps, sendo que o
conceito do nosso negócio é Saas. Temos com única
diferença uma primeira abordagem técnica consultiva que
pode ser local ou remota para avaliação de todos os
pontos e dúvidas para o cliente e seus colaboradores.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Sistema de Gestão de Clínicas Médicas

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Desenvolvimento Web, Gestão empresarial, Computação
em Nuvem, Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep
Learning

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Estamos em um ambiente com muita competição,
acreditamos que os maiores concorrentes são os
sistemas: Tazy, MV, HiDoctor, e IClinic. Acreditamos que
conseguiremos tração através do design convidativo e
amigável da ferramenta e sua integração entre os
processos administrativos das clínicas bem como todos os
seus stakeholders, tais como: Cooperativas de Saúde,
Operadoras de Planos de Saúde, Governos, Seguradoras,
Farmácias, e demais.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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Esperamos primeiramente aumentar nossa rede de
network, e entender melhor os desafios de cada setor,
empresa ou comunidade. Com ajuda de mentores
queremos nos aprofundar nas habilidades necessárias
para o crescimento do negócio dentro do nosso roadmap.
Oportunidades para MVP e ajuda na possível tração do
nosso negócios serão fundamentais.
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MSD Sistemas (19/07/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: http://msdconsult.com.br/

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/cXmXufYgEC8

QUAIS AS APLICAÇÕES

Nosso objetivo é ter as corporates como usuárias da
nossa solução após a realização de projetos piloto. Assim,
imaginamos que as corporates tenham alguns desafios já
identificados. Com isso definiremos os objetivos a serem
cumpridos no projeto piloto, disponibilizaremos nossa
solução com todo suporte necessário para customização e
inclusão de novas funcionalidades. Cumprindo os
objetivos definidos para o piloto, esperamos que a solução
seja adotada pela corporate.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Criamos gêmeos digitais funcionais com algoritmos
customizados para automatizar coleta de dados, análises e
visualizações em dashboards.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Temos 2 tipos de soluções:
Soluções mais simples que chamamos de light
applications e soluções sob medida. As light Aplications
possuem execução na nuvem, algoritmos desenvolvidos
em python, controle de acesso, suporte a IoT, e
dashboards com atualizações automáticas.
Já as soluções sob medida, geralmente são mais
complexas, e realizamos cotações de acordo com cada
projeto.
Nosso mercado alvo são empresas de todos os portes e
segmentos.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, "Sites (Desenvolvimento,
Hospedagem)", Internet das Coisas (IoT), Inteligência
Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Desenvolvimento Mobile, Business Intelligence, Digital
Twins, Big Data, Automação de Processos, Serviços de
software e TI, Desenvolvimento Web

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Temos concorrentes que resolvem parte dos problemas
que endereçamos. Do ponto de vista de produto, a nossa
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arquitetura é escalável e customizável, permitindo inclusão
de novos algoritmos de acordo com a necessidade de
cada cliente. Isto significa que nossos clientes não
necessitam de um time de TI para utilizar nossa solução,
pois temos capacidade para ajudar desde a identificação
das necessidades até a instalação e customização da
solução final. Por fim, a solução foi pensada para que
sejam cobrados apenas os recursos utilizados, o que
reduz significativemente o custo da solução para o
consumidor final.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Nós estamos interessados em expandir nosso network,
criando conexões e melhorando nossa solução com os
feedbacks das corporates. Assim, esperamos conseguir
mais clientes e ter acesso a investimento.
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TOODO (16/07/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: https://toodo.com.br/

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=PpsTJ0kFWMI&feature=em

b_logo

QUAIS AS APLICAÇÕES

Co-criar e promover o processo de digitalização das
corporates, através de soluções inovadoras para a gestão
de despesas e viagens corporativas.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Plataforma para simplificar a gestão de despesas e
viagens corporativas com foco em eficiência,
produtividade e redução de custos.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A Toodo atua com dois módulos de serviços:

1) Gestão de despesas e reembolsos:
Que atua na otimização, digitalização e automação dos
processos de reembolso, através de plataforma
web/mobile para uma eficaz e eficiente prestação de
contas, integrada ao sistema financeiro da empresa para
reduzir em média de 80% o tempo dedicado a processos
manuais e burocráticos de prestação de contas. Além de
controlar reembolsos de quilometragem com tracking por
GPS, evitando fraudes ao longo do processo. Tudo é
realizado seguindo o compliance da empresa e fluxos
automatizados em uma experiência fácil e ágil.

Aplica-se a todo tipo de segmento que em sua operação
necessita deslocar pessoas, desde prestadores de serviço
a grandes corporações que necessitam ter total controle
de seus gastos.
Segmentos como: TI, Varejo, Consultoria,
Distribuidores/Atacadistas, Advocacia, Indústrias

2) Gestão de viagens:
Diferentemente de sistemas fornecidos pelos
fornecedores para vender serviços, a Toodo posiciona-se
como uma plataforma para que o cliente "compre bem",
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tendo a total flexibilidade em relação a quantos e quais
fornecedores de serviços de viagens deseja integrar,
tendo assim o controle e gestão sobre todas as suas
compras, aplicando concorrência entre fornecedores com
a praticidade de pesquisar, comparar, reservar e emitir
tudo em uma única tela, gerando uma redução de custos
na média de 27,5% na compra de seus serviços.
No módulo de viagens todas as funcionalidade da gestão
de despesas e reembolsos estão contempladas.

Aplica-se a empresas que possuem recorrentes viagens
que envolvem serviços (aéreo, hotel, carros...), e buscam
controle de seus gastos, gestão das compras e
fornecedores, bem como querem um processo único para
viagens e despesas.
Segmentos como: TI, Varejo, Consultoria,
Distribuidores/Atacadistas, Advocacia, Indústrias

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Rastreabilidade, Digitalização de
Documentos, Desenvolvimento Mobile, Automação de
Processos, Gestão empresarial, Logística e transporte,
Serviços de software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Reserve, ArgoIT, Lemontech, Concur.

Somos uma plataforma que está ao lado do cliente lhe

dando condição para gerenciar em um único lugar tudo
que envolve um deslocamento.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Além de co-criar para encontrar soluções para problemas
na logística e controle dos deslocamentos das pessoas,
gerar network e atender a corporate como cliente,
gerando visibilidade a Toodo.
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Inspect One Soluções Ltda. (16/07/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: www.inspect-one.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

http://www.inspect-one.com.br/

pitchLinkLab/

QUAIS AS APLICAÇÕES

A infraestrutura tecnológica da Inspect-One chama-se
Formfeed e caracteriza-se como uma plataforma de
desenvolvimento denominada no-code, onde o
desenvolvedor não desenvolve soluções escrevendo
código fonte em alguma linguagem de programação, mas
sim desenvolvendo modelos (ou formulários) executáveis
que ficam disponíveis em plataformas desktop, web e
mobile. É esta tecnologia que possibilita atuar num
espectro maior de demandas para os quais nos
candidatamos a atender neste evento.

Esta tecnologia permite também que rapidamente o
produto seja customizado para atender demandas
especificas dos clientes. Em função disto, caracterizamos
algumas das nossas propostas como MVP pois a
customização é uma característica que reforça o potencial
da tecnologia que estamos desenvolvendo.
A tecnologia também permite que as corporates
desenvolvam seus próprios MVPs agilizando o processo
de introdução de novas tecnologias e/ou introduzindo
soluções rápidas para questões que permanecem no
backlog de demandas das mesmas.

DESCRITIVO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS:
a) Para a empresa SCHULZ:
• Desafio: Gestão de pátio - dificuldade no controle
de caminhões dentro da empresa. Descarregamento e
carregamento. Solução proposta: Uso do sistema
TrackField-One para rastreamento de veículos e previsão
de demanda de chegada.
• Desafio: Morosidade no atendimento técnico em
campo devido a falta de informações em tempo real.
Solução proposta: Uso de aplicativo mobile/web Checklist
para manutenção remota baseado no ciclo PDCA e 5W1H
(MVP).
• Desafio: Localizar pessoas e empresas que
possuam compressores de ar. Solução proposta: Sistema
mobile/web de Survey para cadastro de compressores
instalados (web) e interação com o cliente (MVP)

b) Para a empresa BROGNOLI:
• Desafio: Transformação digital. Solução proposta:
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sistema baseado no ciclo PDCA e 5W1H de requisição de
serviços pelo cliente/ativação e monitoramento de
equipes de campo (com georeferenciamento)/ciclo de
aprovação pelo proprietário/ registro de encerramento dos
serviços (mobile/web).

c) Para a empresa ARCELLORMITTAL:
• Desafio: Gerenciamento de Riscos de Saúde e
Segurança. Solução proposta: Sistema de checklist
mobile/web de acompanhamento de Gestão de Riscos de
Saúde e Segurança (MVP);

d) Para o PORTO DE ITAPOÁ:
• Desafio: Simplificação de processos
administrativos e operacionais. Solução proposta: Uso de
sistema mobile/web baseado em PDCA e 5W1H para
levantamento de ativos e registro e acompanhamento de
não conformidades (MVP) e uso do sistema
TrackField-One para rastreamento de veículos no pátio e
em deslocamento em direção ao Porto.

e) Para a empresa WEG:
• Desafio: Gestão de Recursos e Projetos. Sistema
de gestão de projetos baseado no ciclo PDCA e 5W1H que
permite a integração das comunicações entre
empresa/terceirizados/contratante, decisões de projeto e
acompanhamento da evolução dos projetos registrados
em infraestrutura de blockchain para auditorias. Produto
customizado para o cliente  (MVP).

f) Para o GOVERNO DO ESTADO DE SANTA

CATARINA:
• Desafio: Realidade aumentada para PMSC.
Não atendemos a demanda registrada, mas apresentamos
as seguintes propostas:
• IML: controle de exame pericial cadavérico e
exame pericial de lesão corporal baseado no ciclo PDCA e
PDCA e 5W1H (web/desktop/mobile).
• Sistema de registro de acidentes de trânsito com
viaturas do governo do estado baseado no ciclo PDCA e
5W1H (web/mobile)
• Sistema de chamada 190 (web/mobile) para
registro de ocorrências com identificação de origem e
fotos.
• Sistema de registro de transporte e
acompanhamento de sinais vitais para ambulâncias
(mobile) com rastreamento de ambulancias.

g) Para a empresa TIGRE:
• Desafio: Área de Riscos. Solução proposta:
Implementação do sistema RiskBusiness One que
possibilita o levantamento de ativos e a gestão de riscos
corporativos associado à gestão de não-conformidades.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

We think ahead and we are doing it now!

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

- TrackField-One: sistema para rastreamento de veículos e
previsão de demanda, aplicável a diversos segmentos.
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- Checklist para manutenção remota (mobile/web) baseado
no ciclo PDCA e 5W1H (MVP), aplicável a fabricantes de
máquinas e equipamentos com assistência técnica em
todo o país ou no exterior.
- Sistemas de Survey (mobile/web) para cadastro de
máquinas e equipamentos instalados (MVP).
- Checklist de serviços de manutenção em campo
(mobile/web) baseado no ciclo PDCA e 5W1H com
workflow.
- Sistema de checklist (mobile/web) de acompanhamento
de Gestão de Riscos de Saúde e Segurança (MVP);
- Sistema mobile/web baseado em PDCA e 5W1H para
levantamento de ativos e registro e acompanhamento de
não conformidades com workflow (MVP);
- FieldRecord-One: gestão de projetos (mobile/web)
baseado no ciclo PDCA e 5W1H que possibilita o
desenvolvimento de formulários dinâmicos para coleta e
registro de dados em campo baseado em  workflow, que
permite a inclusão de fotos/vídeo/som e documentos para
uma definição mais completa de uma tarefa, e que inclui o
gerenciamento de atividades de equipes, com fácil
monitoramento de pendências e o disparo de alertas aos
respectivos envolvidos (MVP).
- IML: controle de exame pericial cadavérico e exame
pericial de lesão corporal baseado no ciclo PDCA e 5W1H.
- Sistema de registro de acidentes de trânsito com viaturas
do governo do estado baseado no ciclo PDCA e 5W1H.
- Sistema de chamada 190 para registro de ocorrências
com identificação de origem e fotos.
- Sistema de registro de transporte e acompanhamento de
sinais vitais para ambulâncias.

- RiskBusiness One: possibilita o levantamento de ativos e
a gestão de riscos corporativos associado à gestão de
não-conformidades.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Rastreabilidade, Internet das
Coisas (IoT), Desenvolvimento Mobile, Blockchain,
Desenvolvimento Web, Serviços de software e TI, Saúde,
Engenharia e construção

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Na área de no-code/low-code computing existem grandes
players no Mercado tais como Kony, Appian, Salesforce,
K2, Google Inc., AgilePoint,Bizagi, Appian Corporation,
Caspio, Inc.,Mendix, Microsoft Corporation, MatsSoft Inc. e
OutSystems.
O Formfeed compartilha a maioria das características dos
grandes players do mercado diferenciando-se em dois
aspectos principais:
- blockchain nativo e
- follow-me das aplicações.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Somos uma startup em growth stage, ou seja, já temos
definido nosso modelo de negócio e procuramos tracionar
o produto tendo acesso ao mercado e buscando ser
respaldados por grandes corporates. Além disso
buscamos estabelecer um relacionamento duradouro com



Banco de Startups

os parceiros levando-os a perceber que nossa proposta
de valor é diferenciada o que permitirá a ampliação do
leque de oportunidades de negócio para a empresa.
Um outro aspecto importante a destacar é que a relação
com as corporates trará benefícios à nossa empresa uma
vez que poderemos assimilar modelos de negócio,
protocolos e formas de atuação no mercado que
contribuirão para a maturação da cultura empresarial da
nossa startup alavancando um crescimento mais robusto e
estruturado.
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Luctech (07/07/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: www.luctech.com

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

- "Ambev - Identificação de Anomalias no Palete de
Cerveja": Treinamento de modelos baseados em deep
learning para reconhecer paletes dentro e fora do padrão
por visão computacional.

- "ArcelorMittal - Rastreabilidade de
pessoas/Monitoramento de acessos. " Reconhecimento
facial e cruzamento com informações sobre áreas
autorizadas.

- "ArcelorMittal - Vigilância de saúde e segurança de
pessoas."
Identificação de utilização de EPI em determinada área e

monitoramento de espaços de armazenamento de EPI
para identificar ausência de equipamentos.

- CLAMED - InStore - Reconhecimento facial com
informações de idade, sexo, raça e emoção do cliente,
bem como a sua frequência no local.

- "Fort Atacadista - Controle de carrinhos de compras e
extravios."
Visão computacional: delimitação de barreiras virtuais com
identificação de carrinhos e geração de alertas no caso de
ultrapassagem. Registro de pessoas com histórico de
vandalismo e emissão de alertas quando as pessoas
estiverem na área.

- "Teltec - Monitorar a temperatura de pessoas em
ambiente público":
Sensor térmico acoplado ao smartphone, permitindo a
captura de imagens da pessoa monitorada, fornecendo
idade, sexo, raça e frequencia no cliente utilizando IoT e
ferramentas de visão computacional.

- "Youcast! - Soluções em segurança / videomonitoramento
(patrimonial, residencial, Smart Cities)."
Reconhecimento facial, barreiras virtuais, monitoramento
de objetos, reconhecimento de placa.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA
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A Luctech vem antecipar o futuro dos filmes de ficção
científica com alta tecnologia, interface arrojada e
acessível. Bem-vindo à Luctech: seu futuro chegou!

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Ferramenta web de visão computacional com
reconhecimento de mútiplas faces simutaneamente para
ponto eletrônico e segurança. Está em desenvolvimento a
identificação de objetos, barreira virtual, reconhecimento
de placas e levantamento demográfico, como idade, sexo
e raça. Também desenvolvemos projetos com IoT sobre
Raspberry Pi e Arduino e, em breve, faremos a integração
com essa tecnologia de reconhecimento de imagem.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Visão Computacional, Desenvolvimento Web, Serviços de
software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Hikvision - Empresa chinesa com expertise em sistemas
de circuito fechado de TV. Possui equipamentos com
várias funcionalidades de reconhecimento de imagem
além da facial. Sistema depende de hardware específico
para funcionar. O nosso é web.

NEC - Empresa japonesa com expertise em
telecomunicações. Possui uma solução com alta acurácia.

Preço alto. O nosso possui valores menores e
proporcionais ao volume de consumo.

Saffe - Empresa brasileira com expertise autenticação de
aplicações por reconhecimento facial. Ficou entre as 15
melhores do mundo em reconhecimento facial (2019).
Foco no mercado de autenticação de aplicações, não
concorrendo diretamente no momento. Reconhecimento
facial individual. O nosso reconhece várias faces e objetos
ao mesmo tempo.

Fullface - Empresa brasileira com expertise em
reconhecimento de imagem. Não precisa armazenar
imagem. Voltada para reconhecimento de face individual.
O nosso reconhece várias faces e objetos ao mesmo
tempo.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Tter acesso a mais clientes, aprimorar solução, testar o
MVP, receber investimento.
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Dooile Tecnologia (06/07/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: www.dooile.com

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Instalar nosso sistema (em algumas unidades) da
corporate e alinhar as necessidades e desenvolver as
soluções durante um tempo. Com o sistema mais maduro,
fazer abertura com clientes dos corporates.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Monitoramento em tempo real de variáveis ambientais e
transporte de insumos para clínicas, laboratórios clínicos e
hospitais.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Dooile é uma solução completa para monitorar ativamente
ambientes e equipamentos.

Usamos dispositivos IoT plug and play que captam e
enviam informações através do protocolo Bluetooth em
tempo real para gateways. Estes então enviam os dados
para nosso banco de dados hospedado na nuvem,
disponibilizando os dados para acesso de qualquer
computador ou smartphone. 

Os softwares, fácil de configurar e usar, geram relatórios e
permitem verificar informações importantes e relevantes
para a tomada de decisões. Os relatórios permitem a
visualização e exportação de todos os eventos registrados
em documentos automatizados para as diretrizes exigidas.
O sistema gera notificações em tempo real em caso de
não-conformidades para possibilitar ações rápidas e
pró-ativas dos nossos usuários. Desta forma
economizamos tempo de equipes em funções
estratégicas, reduzindo custos operacionais e evitando
perdas de produtos armazenados.

Oferecemos uma versão do software para navegadores
mais focado como Dashboard, permitindo configuração e
controle centralizado por parte de gerentes de qualidade.
Oferecemos também um app mobile ios/android para
controle - uma versão resumida do dashboard - para o
mesmo público. A notificação neste caso é feito pelo
WhatsApp.

Além disso, criamos um app ios/android que capta e envia
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a informação dos sensores usando o aparelho celular
onde o app está instalado, para monitoramento fácil de
transportes.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Internet das Coisas (IoT),
"Tecnologias sem fio (Beacons, RFID, Wi-fi, NFC)", Logística
e transporte, Automação de Processos

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

O principal concorrente é o POP, ou Procedimento
Operacional Padrão realizado de forma manual. Este é de
longe o mais recorrente e é onde ocorrem a maioria das
falhas.
No Brasil vemos como principais concorrentes a
Sensorweb e a Nexxto. Eles estão no mercado há mais
tempo e no caso da Sensorweb atendem principalmente a
hospitais de grande porte e repartições públicas. No caso
da Nexxto o foco é em supermercados.
O equipamento da Dooile é um diferencial grande, por ser
totalmente sem fio, de alta qualidade e precisão e
facilmente instalado. Damos autonomia para nossos
clientes, o que no caso dos concorrentes não é o caso.
Outros diferenciais são o software, que em ambos os
casos é mais complexo, e os custos, já que a Sensorweb
pode chegar a ser 5 vezes mais caro. Isso inviabiliza a
compra por parte de SMBs. O custo alto também provoca
uma dificuldade de pivotar e atender a demandas

rapidamente, tanto no modelo de negócio quanto na
solução de hardware e software.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Entender as necessidades do corporate - do ponto de
vista da gestão e dos clientes -, aprimorar a solução
baseado nestas informações, aprimorar o nosso modelo
de negócio e ajustar o pricing com mentoria. Com tudo
bem encaixado ter acesso aos clientes e filiais.



Banco de Startups

Ochain (26/06/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: www.ochain.com.br

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=e47bhx6yF_E

QUAIS AS APLICAÇÕES

Fornecer rastreabilidade, transparência de informações e
segurança dos produtos. Nossas etiquetas possuem
tecnologia RFID, NFC e QRCode, possibilitando, além de
possibilitar a organização de posicionamentos dos ativos,
permite que os consumidores consultem informações
relevantes com seu próprio smartphone

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Transformamos produtos comuns em produtos
inteligentes, seguros e mais engajados. Possibilitamos ao
consumidor adquirir mais confiança nos produtos.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

O Ochain DL é uma Digital Label que permite cadastrar
informações importantes dos produtos para que seus
consumidores possam consultar e interagir com a marca. É
ideal para:
-  Campanhas publicitárias
-  Gerar confiança na marca
-  Certificar a qualidade de fabricação
-  Gerar engajamento com o consumidor
-  Coletar avaliações dos produtos
Ochain Tracker é uma Trackeable ID que permite rastrear,
cadastrar informações importantes dos produtos, transitar
documentos e reforçar o compliance na cadeia de
suprimentos. É ideal para:
-  Rastrear o produtos de forma unitária na cadeia de
suprimentos
-  Transitar documentos específicos de cada produto
-  Controle de posse e propriedade de produtos
-  Campanhas publicitárias
-  Gerar confiança na marca
-  Certificar a qualidade de fabricação
-  Gerar engajamento com o consumidor
-  Coletar avaliações dos produtos
Ochain X é a plataforma mais eficiente do mundo de
autenticidade, possui todos os recursos dos módulos
Ochain DL e Ochain Tracker, além da nossa inovadora
tecnologia patenteada para autenticidade de produtos. É
ideal para:
-  Identificar produtos originais e falsificados
-  Rastrear o produtos de forma unitária na cadeia de
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suprimentos
-  Transitar documentos específicos de cada produto
-  Controle de posse e propriedade de produtos
-  Campanhas publicitárias
-  Gerar confiança na marca
-  Certificar a qualidade de fabricação
-  Gerar engajamento com o consumidor
-  Coletar avaliações dos produtos

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Blockchain, Rastreabilidade, Internet das Coisas (IoT),
Digitalização de Documentos, Desenvolvimento Mobile,
Business Intelligence, Big Data

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Temos como concorrentes as empresas que fabricam
lacres de autenticidade, mas a concorrência mais
semelhante é somente fora do Brasil, como a empresa
realitems e scantrust.
Nosso principal diferencial é a solução de identificação de
ativos utilizando material reciclado, onde temos o pedido
de patente.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Possibilidade de operar um piloto e expandir nossa
operação.
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4intelligence (24/06/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: 4intelligence.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Temos soluções para estimação de demanda que
funcionam para gestão orçamentária e cenários (CISA) e
também para otimização de estoques (SCHULZ). Temos
também soluções de inteligência operacional (CLAMED),
plataforma para visualização de dados georeferenciados
(GOVERNO DE SC), e podemos desenvilver soluções
customizadas que envolvam tratamento e análise de
dados (CODE7, WEG e WHIRLPOOL)

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A 4intelligence é uma startup de ciência da decisão,
fazemos isso a partir de um algorítmo proprietário que
escreve algorítmos para tomada de decisão.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Estimação de demanda - grandes empresas dos mais
variados segmentos, incluindo indústria e serviços
Inteligência Operacional - grandes empresas do varejo
Inteligência Georeferenciada - grandes indústrias

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Business Intelligence, Big Data

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Datarobot. Nosso diferencial é fazer estimação em escala
agregando camadas de microeconomia aplicada e bases
de dados proprietárias e públicas

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Agregar soluções baseadas na análise de dados a
diversos problemas enfrentados pelas empresas.
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Habitat (03/06/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: www.habitat.com.vc

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/20sliGCm0Dw

QUAIS AS APLICAÇÕES

Grupo Nexxera - Desenvolvimento de módulo de
pagamento sem contatos através de qrcode nos
aplicativos dos clientes, de forma a mitigar os efeitos da
COVID19 em lojas e ambientes físicos E sistema para
rastreamento da COVID19 no ambiente das lojas.

Ambev - Desenvolvimento de aplicativos para pagamento
da bebida sem necessidade de contato através de qrcode,
bem como rastreamento da COVID19 no ambiente da
fábrica.

ArcelorMittal - Sistema para rastreamento da COVID19 no
ambiente da fábrica.

Brognoli - Pretendo desenvolver o aplicativo desta grande
empresa.

Catarinense Pharma - Pretendo desenvolver aplicativo
com funções de Onmichannel com autoatendimento
através de geomarketing com cercas eletrônicas e virtuais,
funcionalidades de pagamento através do qrcode
evitando contato, um sistema de recomendação baseado
em machine learning para e-mail marketing, por exemplo,
bem como tags para disposição de preços dinâmicos nas
prateleiras das lojas, bem como sistema para rastreamento
da COVID19 no ambiente das lojas.

Cesusc - Podemos desenvolver um programa de
aceleração dos projetos dos alunos em que validados os
planos de negócios, transformamos a ideia em landing
page com aplicativos e lógicas de negócio e também
sistema para rastreamento da COVID19 no ambiente da
empresa.

CISA - Sistema para rastreamento da COVID19 no
ambiente da fábrica.

Clamed - Pretendo desenvolver aplicativo com funções de
geomarketing através de cercas eletrônicas e virtuais,
funcionalidades de pagamento através do qrcode, um
sistema de recomendação baseado em machine learning
para e-mail marketing, por exemplo, bem como tags para
disposição de preços dinâmicos nas prateleiras das lojas e
sistema para rastreamento da COVID19 no ambiente das
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lojas.

CTG Brasil - Sistemas e aplicativos para rastreamento da
COVID19 no ambiente da fábrica.

Dimas - Pretendo desenvolver aplicativo com funções de
Onmichannel com autoatendimento através de
geomarketing com cercas eletrônicas e virtuais,
funcionalidades de pagamento através do qrcode
evitando contato, um sistema de recomendação baseado
em machine learning para e-mail marketing, por exemplo,
bem como sistema para rastreamento da COVID19 no
ambiente das lojas.

Engie - Sistema para rastreamento da COVID19 nos
ambientes da empresa.

FCDL - Pretendo iniciar desenvolvendo o aplicativo desta
grande corporação.

Flex - Aplicativos em geral para mitigar a Covid19.

Fort Atacadista - Pretendo desenvolver aplicativo com
funções de Onmichannel com autoatendimento através de
geomarketing com cercas eletrônicas e virtuais,
funcionalidades de pagamento através do qrcode
evitando contato, um sistema de recomendação baseado
em machine learning para e-mail marketing, por exemplo,
bem como tags para disposição de preços dinâmicos nas
prateleiras das lojas e sistema para rastreamento da
COVID19 no ambiente das lojas.

Governo de Santa Catarina - Sistema para rastreamento da
COVID19 baseado em Geolocalização.

Hippo - Pretendo desenvolver aplicativo com funções de
Onmichannel com autoatendimento através de
geomarketing com cercas eletrônicas e virtuais,
funcionalidades de pagamento através do qrcode
evitando contato, um sistema de recomendação baseado
em machine learning para e-mail marketing, por exemplo,
bem como tags para disposição de preços dinâmicos nas
prateleiras das lojas e sistema para rastreamento da
COVID19 no ambiente das lojas. Intelbras - Aplicativos em
geral para mitigar a Covid19.

Koerich - Pretendo desenvolver aplicativo com funções de
Onmichannel com autoatendimento através de
geomarketing com cercas eletrônicas e virtuais,
funcionalidades de pagamento através do qrcode
evitando contato, um sistema de recomendação baseado
em machine learning para e-mail marketing, por exemplo,
bem como tags para disposição de preços dinâmicos nas
prateleiras das lojas e sistema para rastreamento da
COVID19 no ambiente das lojas.

Marisol - Pretendo desenvolver aplicativo com funções de
Onmichannel com autoatendimento através de
geomarketing com cercas eletrônicas e virtuais,
funcionalidades de pagamento através do qrcode
evitando contato, um sistema de recomendação baseado
em machine learning para e-mail marketing, por exemplo,
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bem como tags para disposição de preços dinâmicos nas
prateleiras das lojas assim como sistema para
rastreamento da COVID19 no ambiente das lojas.

Orbenk - Pretendo iniciar desenvolvendo o aplicativo
desta grande corporação.

Porto Itapoá - Sistema para rastreamento da COVID19 no
ambiente da empresa.

Realize - Sistema para rastreamento da COVID19 no
ambiente da empresa.

Seta Engenharia - Sistema para rastreamento da COVID19
no ambiente da empresa.

Schulz - Pretendo iniciar desenvolvendo o aplicativo PWA
desta grande corporação e sistema para rastreamento da
COVID19 no ambiente da empresa.

Tigre - Pretendo desenvolver aplicativo com funções de
Onmichannel com autoatendimento através de
geomarketing com cercas eletrônicas e virtuais,
funcionalidades de pagamento através do qrcode
evitando contato, um sistema de recomendação baseado
em machine learning para e-mail marketing, por exemplo,
bem como tags para disposição de preços dinâmicos nas
prateleiras das lojas e sistema para rastreamento da
COVID19 no ambiente da empresa.

Unimed Grande Florianópolis - Pretendo desenvolver

aplicativo com funções de Onmichannel com
autoatendimento através de geomarketing com cercas
eletrônicas e virtuais, funcionalidades de pagamento
através do qrcode evitando contato, um sistema de
recomendação baseado em machine learning para e-mail
marketing, por exemplo, além de sistema para
rastreamento da COVID19 no ambiente da empresa.

WEG - Sistema para rastreamento da COVID19 no
ambiente da empresa.

Whirlpool - Pretendo desenvolver aplicativo com funções
de Onmichannel com autoatendimento através de
geomarketing com cercas eletrônicas e virtuais,
funcionalidades de pagamento através do qrcode
evitando contato, um sistema de recomendação baseado
em machine learning para e-mail marketing, por exemplo,
e sistema para rastreamento da COVID19 no ambiente da
empresa.

YOUCAST - Pretendo desenvolver aplicativo com funções
de Onmichannel com autoatendimento através de
geomarketing com cercas eletrônicas e virtuais,
funcionalidades de pagamento através do qrcode
evitando contato, um sistema de recomendação baseado
em machine learning para e-mail marketing, por exemplo,
e também sistema para rastreamento da COVID19 no
ambiente da empresa.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA
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Habitat desenvolve aplicativos marca branca com
backoffice para administrar cupons de desconto, qrcode
para pagamento e, principalmente, para rastreamento
epidemiológico de contatos de testados positivo para
COVID19 no ambiente de trabalho das empresas usando
dados do GPS e Bluetooth para o gestor de crises enviar
notificações aos contatos avaliarem os sintomas ou
fazerem os testes e acompanhamento diário no app.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Empresas - Aplicativos marca branca que ajudam a
combater a Covid19, mantendo os negócios ativos,
funcionando e até abertos através de pagamentos por
proximidade, por exemplo, drive-thru e aplicativos que
demandam ZERO contato com o lojista, feirante, etc.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Serviços de software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

No campo do rastreamento da Covid19 não tenho
concorrentes que usam GPS. Também, nossa estratégia é
formar uma rede de negócios que implementam
tecnologias para combate a Covid19 como ponto de
partida desse negócio. O rastreamento social da Covid19
ainda está em desenvolvimento mas já conseguimos
implementar funcionalidades de pagamentos através de
qrcode na loja do aplicativo, cercas eletrônicas que avisam

sobre promoções nas proximidades da loja, clubes de
vantagem, cupons de desconto, lojas virtuais e qualquer
outra lógica podemos desenvolver também!

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Poder contribuir com esta grande iniciativa dessas
empresas que vão à luta contra o Covid19, buscando
meios de mitigar qualquer adversidade!
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PicBee (02/06/20)

Setor de Atuação: Outros

Site: picbee.co

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=ha_VUNOwICg

QUAIS AS APLICAÇÕES

- Todas empresas precisam de conteúdo digital para fazer
o seu marketing. - Gostaria de um parceiro que saiba
como escalar a ideia e ter os contatos necessários para
difundir nossa solução dentro de seus respectivos
serviços prestados. Tenho a convicção que podemos usar
o dinheiro investido pelas corporates selecionadas da
seguinte maneira: - Gostaria de usar grande parte do
dinheiro (75%) no marketing para registrar mais pessoas
em nossa solução. - Gostaria de investir 15% na estrutura

da plataforma, talvez desenvolver um aplicativo. - Alocar
10% do dinheiro para financiar nossa equipe.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Rede social para expor, vender e entregar fotos e vídeos
de maneira simples, segura e sustentável.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Plataforma escalável, desenvolvida modularizada em um
ambiente seguro, arquitetura testada e integrada as redes
sociais. Usamos tecnologia atual, inteligência artificial para
reconhecimento das fotos e aprovação automatizada para
evitar conteúdo indesejado. Nossa plataforma é
especializada para os fotógrafos, no site eles preenchem a
região que atuam e nós disponibilizamos estes contatos
para pessoas e empresas que buscam por esse serviço
em sua região.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Sócio-ambiental

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

-PicSize -ShutterStock -SurfMappers (BR) Usando a BEE o
fotógrafo não precisa aguardar o cliente. Ele pode ir para
rua fotografar: prática de esportes, turismo, comércios e
pessoas. Após realizar as fotos o profissional pode
oferecer suas imagens através do site de maneira mais
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profissional, aumentando a chance de vender a foto e
fazer um cliente.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Precisamos de orientação, qual o caminho a seguir para
dimensionar de maneira mais eficaz e barata nossa idéia
para o mundo. Além disso, dicas de marketing digital e
fluxo de trabalho são bem-vindas.
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Midas  (26/11/20)

Setor de Atuação: Educação

Site:

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Conexão de parceiros em rede.. para resolução de
problemas complexos.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

App para ensino pedagógico, interativo e arrojado de
educação financeira.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

App, venda de cursos, market place.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Gamificação, E-learning, Games, Serviços e tecnologias de
telecomunicação

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Não tem.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Mentoria, investimentos. Teste.
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TecZelt - FazGame (04/11/20)

Setor de Atuação: Educação

Site: https://www.fazgame.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://youtu.be/rc2wxKCXmgM

QUAIS AS APLICAÇÕES

Expandir a implementação do FazGame como uma
metodologia engajadora nas Universidades.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O FazGame implementa Educação 4.0 para aprendizagem
de Língua Portuguesa através da criação de games
narrativos de conteúdos diversos.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

O FazGame é associado a Trilhas de Aprendizagem de
Língua Portuguesa para o Ensino Básico, tendo como
público alvo escolas públicas e privadas.
Possui trilhas de aprendizagem para o público de 15 a 25
anos, podendo ser implementado para jovens em projetos
de capacitação profissional.
Nossos clientes são o Governo através das Secretarias de
Educação, ONG´s que possuem como foco a melhoria da
Educação e empresas que investem através de suas áreas
de ESG na ODS 4 (Educação de Qualidade).
Realizamos projetos em 200 instituições educacionais,
gerando impacto em 24.000 alunos, principalmente de
escolas públicas. Estamos iniciando a comercialização do
FazGame para escolas privadas.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Desenvolvimento Mobile,
Desenvolvimento Web, E-learning, Games,
Sócio-ambiental

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Portais de games (Xmile/Joystreet) - não colocam o aluno
no centro do processo como autor.
Engines de criação de games (Scratch/Kodu) - são
ferramentas de difícil integração ao conteúdo curricular e
difícil aplicação pelos professores de disciplinas diversas.
Ferramentas de produção textual (Redação online) -
automatizam um processo existente, sem trazer inovação
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para a aprendizagem dos alunos.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Ter acesso a clientes do Ensino Universitário e aprimorar o
FazGame para esse mercado.
Ter contato com o Governo de Santa Catarina, para
apresentação do FazGame para a Secretaria Estadual de
Educação, Secretarias Municipais de Educação do Estado
de Santa Catarina. E para empresas que tenham sinergia
com a ODS 4.
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Startup Realize (10/07/20)

Setor de Atuação: Educação

Site: www.startuprealize.com.br/ferr
amenta

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=a9gqnHLz8Ns

QUAIS AS APLICAÇÕES

No caso da CESUSC acreditamos que nossos produtos
podem ter maior aderência, pois já rodamos em um centro
universitário.
No caso da Orbenk, podemos atuar como consultores
para desenvolver um programa de fomento a inovação,
conforme já atuamos em um centro de inovação.
Para a WEG temos experiências em gestão de Recursos e
Projetos e podemos analisar em específico o que eles
tem.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Somos uma EdTech com soluções para Instituições do
Ensino Superior, Empresas e Governo

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Produto 1 : Programa inovador para Instituições do Ensino
Superior acompanhado de metodologia própria e on-line
para implantar inovação, tecnologia e empreendedorismo
de forma prática em todos os alunos de todos os cursos,
transformando TCC em startups. Segmento: Instituição do
Ensino Superior.
Produto 2 : Metodologia própria e inovadora para avaliar a
maturidade de startups através de plataforma on-line e
indicações de tarefas a serem realizadas. Segmento:
Ambientes de Inovação.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Gamificação, E-learning, Gestão
empresarial

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Os concorrentes são empresas de consultoria para IES,
porém, nosso diferencial é a metodologia on-line.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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Esperamos entender mais e melhor os desafios e buscar
futuros parceiros para eles dentro do networking que
também possuímos.
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newspass (30/12/19)

Setor de Atuação: Educação

Site: www.newspass.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=qrigdtYuoic&feature=youtu.

be

QUAIS AS APLICAÇÕES

Com a Cesusc, podemos atuar como estratégia de
marketing para que a faculdade se conecte aos alunos do
ensino médio. Com a Teltec, podemos ser uma solução
para que a empresa ofereça aos seus clientes da área
educacional, contribuindo para a sua digitalização. Com o
Governo do Estado de Santa Catarina, podemos ter
acesso às escolas públicas de ensino médio para
validação da solução.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Cada vez mais, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
e os vestibulares exigem conhecimentos de atualidades.
Ao mesmo tempo, os estabelecimentos de ensino
enfrentam desafios para trabalhar esses temas junto aos
seus alunos. Os conteúdos mudam a cada ano e a
complexidade do estudo das atualidades cresce à medida
em que aumenta o volume de informações disponíveis
instantaneamente por diversos canais, as fake news e o
cenário de desinformação e polarização. O propósito da
Newspass é conectar as pessoas à informação de
qualidade, para que elas tomem as melhores decisões
para si e para o mundo. Nosso primeiro produto é uma
plataforma online que ajuda as escolas de ensino médio e
os cursos pré-vestibular a ensinar atualidades. Utilizando a
inteligência artificial e machine learning, aumentamos o
consumo de notícias de qualidade entre os alunos e
contribuímos para elevar os índices de aprovação nos
vestibulares e no Enem.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

O primeiro produto da Newspass é uma plataforma de
curadoria de notícias que utiliza inteligência artificial para
oferecer conteúdos personalizados, interativos,
diversificados, gamificados e contextualizados para alunos
e professores do ensino médio e cursos pré-vestibular.
Amentamos o consumo de notícias de qualidade e
contribuímos para elevar os índices de aprovação das
escolas e dos cursinhos nos vestibulares e no Enem. Com
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a Newspass, as instituições de ensino oferecem um
serviço tecnológico, com acesso mobile para professores
e alunos e que pode ser utilizado dentro e fora da sala de
aula. Um de nossos diferenciais é utilizar inteligência
artificial e machine learning para entregar exatamente o
conteúdo de atualidades que o professor e o estudante
precisam. Outro diferencial são as parcerias com os
principais veículos de comunicação, que nos permitem
disponibilizar para os professores e alunos conteúdos
normalmente disponíveis apenas para assinantes. Tanto
escolas quanto veículos de comunicação podem acessar
relatórios em real time sobre a utilização da plataforma. Os
benefícios que proporcionamos aos clientes resolvem as
principais dores apontadas em nossas pesquisas
qualitativas: • Facilitamos a vida do professor, simplificando
a preparação das aulas de atualidades e trazendo notícias
de qualidade com diferentes pontos de vista; • Atraímos os
alunos com uma solução rápida e prática, sem fake news e
com uma seleção de notícias em vários formatos (texto,
áudio e vídeo) e com contexto. A Newspass cria valor para
escolas de ensino médio, cursos pré-vestibular,
professores e alunos. Nossos principais segmentos de
clientes são as escolas privadas de ensino médio e os
cursinhos. Para validá-los, realizamos 43 entrevistas
presenciais em profundidade com gestores de instituições
de ensino, coordenadores pedagógicos, professores,
alunos e veículos de comunicação; e 121 questionários
online com alunos. As escolas e cursinhos consideram as
atualidades muito importantes para as provas (Enem e
vestibulares) e para a vida dos alunos. Em uma escala de
relevância de 0 a 10, a nota média atribuída foi 9. As

maiores dores relatadas envolvem o professor, que
precisa de muito tempo para pesquisar e preparar as aulas
e deve ter cuidado com o viés político dos temas. Ele
considera os passivos, sem profundidade, interesse e
concentração. Já os alunos entrevistados descreveram
como dores as fake news, o viés político das matérias
jornalísticas, o excesso de informação e a falta de
contexto. Escolas e alunos estão alinhados quanto à
solução ideal: ela deve atrair e facilitar a vida dos jovens.
Deve ser rápida e prática, interativa, colaborativa, trazer
desafios, debates e vivências. O material precisa ser
curado, curto e falar a linguagem dos jovens. Das 14
instituições de ensino entrevistadas, 11 demonstraram
interesse em adquirir a solução da Newspass. Nossos
primeiros clientes são os cursinhos Pró Floripa e Método
Medicina, onde testaremos o MVP.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Desenvolvimento Mobile, E-learning

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nossos principais concorrentes são as plataformas
educacionais online que atuam nos mercados B2B e B2C:
Descomplica, Geekie e Guten. Nossos diferenciais são o
foco exclusivo em atualidades, o uso da inteligência
artificial e as parcerias com os veículos de comunicação.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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Esperamos validar nossa solução por meio do acesso aos
clientes.
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Aleph  Soluções em Engenharia Mecânica e
Aeronáutica (08/11/20)

Setor de Atuação: Energia

Site: https://www.alephengsol.com/

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

https://youtu.be/GOXcc8NLpN

E

QUAIS AS APLICAÇÕES

Através da aplicação de metodologias ágeis, oferece-se o
estabelecimento de comunicação online entre os sistemas
da ENGIE e GHG PROTOCOLO BRASIL, realizando a
definição, interpretação e transformação dos dados de
acordo com as estruturas e especificações dos serviços
expostos pelo GHG PROTOCOLO BRASIL. Dessa forma,
garante-se a rastreabilidade e consistência dos dados
entre os sistemas fonte e destino, bem como a definição
das políticas e critérios de segurança que serão aplicados
ao modelo de solução. Com isso, os processos envolvidos
na operação serão otimizados, garantindo a consistência

dos dados e contribuindo para a melhoria de tecnologias
de informação com foco no monitoramento e controle
ambiental.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Empresa de base tecnológica que oferece soluções de
engenharia através dos conceitos da indústria 4.0 como
simulação computacional e otimização.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

 Nosso principais produtos e serviços são:
- Simulações Numéricas CFD-FEM-CAA
- Projeto de Sistemas de Aproveitamento Energético
- Soluções computacionais de sistemas de informação
- Engenharia reversa e Otimização
- Projeto de Máquinas Industriais e Turbomáquinas 
- Projeto de Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos 
- Assessoria em Manutenção de Aeronaves 
Os segmentos de clientes são:
Indústria de energia, Indústria de manufatura, indústria
aeronáutica. 

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Visão Computacional, Engenharia e construção, Energia

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES
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Nossos concorrentes: TauFlow, ATS Aerothermal
Solutions.
Nossas Vantagens Competitivas:
- Conceito da indústria 4.0;
- Nicho de atuação: pequenas e medianas indústrias;
- Serviço especializado;
- Áreas de atuação abrangentes;
- Soluções tecnológicas sustentáveis;
- Monitoramento contínuo de soluções implementadas;
- No setor de aproveitamento energético, existe uma
lacuna no projeto de componentes hidromecânicos e
eólicos de micro e nano turbinas, sendo que no Brasil não
existem até o momento empreendimentos focados nessa
tecnologia.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Receber mentoria, ter acesso a mais clientes, receber
investimento.
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NEX Energy (15/07/20)

Setor de Atuação: Energia

Site: www.nexenergy.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Infelizmente nenhum destes Corporates manifestou nos
desafios busca por redução de custos, economia de
energia elétrica, ou ainda outros serviços relacionados
com o setor elétrico. No entanto, enxergamos em alguns
dos parceiros bom potencial para desenvolvimento de
soluções inovadoras em conjunto:

Koerich e Clamed são potenciais clientes que podem se
beneficiar aderindo à NEX, uma vez que suas lojas se
encaixam no perfil de consumidor ideal. Uma rede de 20
lojas por exemplo, pode economizar cerca de R$
150.000,00 por ano na fatura de energia apenas aderindo
à plataforma digital de aluguel de miniusinas renováveis

da NEX. Um piloto com uma ou duas lojas pode ser
iniciado, e crescer para as demais unidades das redes.

O Governo de Santa Catarina também pode ser um
cliente, utilizando a plataforma para reduzir a fatura nos
prédios públicos. Além disso, pode se tornar um parceiro
na disseminação deste serviço, no fomento à geração
renovável, e na implantação de programas de
desenvolvimento social por meio da geração de energia.
Santa Catarina é o principal estado onde a NEX atua
atualmente.

Por fim, a ENGIE também atua no setor energia e existe
uma possibilidade grande de trabalhos conjuntos, dentre
elas a participação da NEX na gestão dos consumidores
de suas usinas na Geração Distribuída, ou também o
desenvolvimento conjunto de uma plataforma para
atender o Mercado Livre, no futuro, uma vez que a
legislação prevê a abertura e inclusão de novas faixas de
consumo nos próximos anos ao mercado.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A NEX utiliza uma plataforma digital para gerenciar o
aluguel de usinas geradoras de energia renovável para
pequenas e médias empresas no varejo.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Os clientes da NEX são pequenos e médios negócios do
varejo, como farmácias, restaurantes, padarias,
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minimercados, clínicas de estética, salões de beleza,
postos de combustível, lojas de eletrônicos, etc.
Ao aderir à plataforma NEX estes clientes, passam a obter
parte da sua energia elétrica de minigeradores parceiros
(pequenas hidrelétricas, solar, eólica), e com isso obtém
economia de até 20% na sua fatura de energia em
comparação à concessionária.
Para esta adesão não é necessário nenhum tipo de
investimento ou alteração de estrutura, diferentemente da
instalação de painéis solares por exemplo.
Para o gerador da energia, a vantagem em contar com a
NEX para conectá-lo aos consumidores é poder se
beneficiar da estrutura de prospecção de clientes,
marketing, plataforma digital, pós-venda, serviço de SAC,
etc.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Pagamentos Digitais, Chatbot, Economia Compartilhada,
Business Intelligence

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

A NEX traz ao mercado principalmente a descentralização
do mercado de energia, oferecendo aos consumidores a
possibilidade de obter sua eletricidade no modelo de
geração distribuída.
Se destacando de outras empresas do setor, que também
atuam na GD (como Cogecom, Gedisa, Gasoil), a NEX
investe no desenvolvimento e na digitalização deste
processo, entregando seus serviços ao mercado na forma

de uma plataforma digital. Para tal, aplica tecnologias
como adesão por contratos digitais, automatização do
cálculo de créditos de energia, boleto split, chatbot, área
do usuário com UX/UI, automatização dos processos
fiscais, etc.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

A corporate ENGIE é a que oferece maior possibilidade de
ações, incluindo mentoria, aprimoramento da solução
atual, acesso a novos clientes. A parceria abre portas
também para o desenvolvimento de novas soluções em
conjunto: Mercado Livre de energia, smartgrids, Virtual
Power Plant; e também para possível aporte no futuro.

As parcerias com Koerich e Clamed têm viés mais
comercial, com o objetivo de oferecer os serviços NEX e
ajuda-los a adotar a solução inovadora para redução de
seus custos.

Com o Governo de Santa Catarina, além da ação
comercial, existe a possibilidade de trabalho conjunto para
criação de políticas de fomento à geração de energia e de
inclusão social e geração de renda por meio da
microgeração de energia em comunidades rurais.
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ATLAS POWER (24/04/20)

Setor de Atuação: Energia

Site: www.atlaspower.net

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=an8v3A7nVmk

QUAIS AS APLICAÇÕES

Para validar a solução e implantar um projeto piloto,
poderíamos desenvolver e instalar um sistema de
armazenamento de energia em baterias específico para
cada empresa (corporate) interessada. Para acessar novos
clientes e encontrar oportunidades para escalar a
produção, poderíamos costurar parcerias com as
indústrias (corporates) interessadas.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Energia e sustentabilidade unidas em um sistema de
armazenamento de energia limpa em baterias de segunda
vida.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Nossos produtos são sistemas de armazenamento de
energia em baterias de lítio de primeira vida (novas) e de
segunda vida (usadas), que são modulares e escaláveis.
Desenvolvemos um sistema de gestão das baterias (BMS -
Battery Management System) com hardware e software
próprios e customizáveis. O BMS garante uma operação
segura e eficiente das baterias, o que aumenta sua
longevidade, e pode ser aplicado em diferentes soluções
de armazenamento de energia. Já temos protótipos da
nossa solução de armazenamento de energia em baterias
de primeira e de segunda vidas, para sistemas
fotovoltaicos fora da rede (off-grid) e estamos
desenvolvendo um protótipo para conexão com a rede
(on-grid). Nossos segmentos de clientes são inicialmente
comerciais e industriais, e futuramente também
residenciais.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Outros, Veículos Elétricos, Internet das Coisas (IoT),
Computação em Nuvem

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES
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No mercado global de armazenamento de energia, temos
alguns concorrentes: Tesla Powerwall tem muitas
funcionalidades, porém ainda não está disponível no
mercado brasileiro e não utiliza baterias de segunda-vida;
Nissan Xstorage utiliza baterias de segunda-vida do
Nissan Leaf, porém tem menos funcionalidades e também
não está disponível no mercado brasileiro; BYD B-Box
chegou recentemente ao mercado brasileiro, porém tem
menos funcionalidades e não utiliza baterias de
segunda-vida. No mercado brasileiro, o que predomina
ainda é o uso de geradores de energia elétrica movidos a
diesel ou gasolina, que emitem elevados índices de gás
carbônico e poluentes. Nossa solução é mais ecológica
por ter zero emissão de poluentes e utilizar baterias de
segunda vida, e mais econômica por ter tecnologia e
manufatura totalmente brasileiras.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Esperamos com essas conexões estabelecer parcerias
para validação da solução e implantação de projetos
pilotos. Além disso, poderíamos acessar novos clientes e
encontrar oportunidades para escalar a produção.
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SunR - Reciclagem Fotovoltaica (05/02/20)

Setor de Atuação: Energia

Site: www.sunr.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=aW6Dvly8iRQ&t=30s

QUAIS AS APLICAÇÕES

Parceria para recebimento de módulos, reduzindo o custo
de descarte e propor uma imagem ecológica para a
corporate.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Com a crescente demanda por energia solar no Brasil,
também aumenta o descarte de módulos e outras partes
de sistemas fotovoltaicos. Seja por acidentes, má
instalação, defeito de fábrica ou danos naturais, muitos

módulos fotovoltaicos acabam parando em aterros
brasileiros. A SunR - Reciclagem Fotovoltaica trabalha com
a logística reversa e reciclagem desses módulos por todo
o Brasil, facilitando e barateando processos de descarte
dos módulos, além de torná-los realmente sustentáveis.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

O foco do nosso trabalho é a parceria estratégica com 4
tipos de empresa do setor fotovoltaico: Integradoras,
Distribuidoras/Importadoras, Fábricas/Montadoras e
Seguradoras.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

A SunR é a primeira (e única) recicladora fotovoltaica da
América Latina, por isso não existem concorrentes diretos.
Hoje, concorremos com outros tipos de descarte, como
tratadoras de resíduos sólidos, aterros etc. Que cobram
preços similares. Porém com a parceria com essas
empresas, elas ganham com a cobrança do serviço e a
SunR, com o recebimento dos materiais. Oferecemos o
diferencial ecológico, além do financeiro.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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Parcerias sólidas, prestando serviço à eles, recebendo
módulos para reciclagem. Além de possíveis mentorias,
acesso a clientes e parceiros.
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ZBrazil (16/10/20)

Setor de Atuação: Engenharia e construção

Site:

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Trabalhar junto ao Governo de SC, e ajudar no
crescimento dos Municípios do Estado.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A plataforma promove transparência e velocidade no
estudo de uso e ocupação do solo, operando tecnologias
de informação avançadas para administração municipal,
investidores e cidadãos.
Tecnologia sustentável para o desenvolvimento de
cidades inteligentes.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Ferramenta 1: Buscador por atividade econômica em
qualquer cidade ((A partir do  cadastramento da Cidade)
Ferramenta 2: Consulta de viabilidade de instalação por
endereço (A partir do  cadastramento da Cidade)
Segmentos: Imobiliários e construção civil, que são
centralizados pela secretária de planejamento e obras de
cada Município.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Serviços de software e TI, Desenvolvimento Web,
Engenharia e construção

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

O concorrente é a própria prefeitura, todavia queremos
ser parceiros.
O diferencial é que em menos de 15 segundos qualquer
pessoa poderá saber se pode ou não pode instalar sua
atividade econômica dentro de sua Cidade.
E também pode pesquisar pela atividade e saberá dentro
do Município as áreas que são permitidas, permissíveis e
proibidas.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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Apoio na visibilidade da Startup, Apoio para estar presente
em todos os Municípios do Estado, para ajuda-los a
crescer no ramo imobiliário.
Além de mentoria, aprendizado e reconhecimento.
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Burless (08/08/20)

Setor de Atuação: Engenharia e construção

Site: https://www.burless.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Através da plataforma é possível realizar a gestão dos
processos de qualidade na execução da obra.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Gestão dos dados originados pelo processos de
engenharia referente à controle geotécnico e tecnológico
do concreto registrando e validando em bases de
Blockchain.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

É uma plataforma desenvolvida com a tecnologia
Blockchain que atua no controle geotécnico e tecnológico
do concreto garantindo a gestão e confiabilidade dos
dados originas nestes processos.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Blockchain, Automação de
Processos

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Não encontramos nenhum concorrente direto, porém em
alguns processos executados pelos laboratório mas que
podemos atuar como parceiros ou possíveis clientes.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Buscamos aumentar as conexões, melhorar a validação do
MVP e buscar investimentos.
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iSurf (22/10/20)

Setor de Atuação: Entretenimento

Site: appisurf.com

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

o iSurf está diretamente ligada ao turismo. Santa Catarina
é um dos paraísos do surf no Brasil. Vê-se muitos atletas
profissionais nas praias e nas mídias, mas não se vê por
onde começa, o que tem que fazer, o que tem que saber.
Queremos fomentar a prática!

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Tornar o surf mais divertido e acessível para todos que têm
curiosidade ou vontade de aprender; além de tornar os
processos de gestão mais tecnológicos.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Entregaremos agilidade e independência na escolha e
agendamentos de aulas de surf para os alunos
interessados, que podem ser turistas, moradores locais ou
de regiões próximas ao litoral e escolas de ensino
fundamental que utilizam o surf como alternativa na
educação física.
Para as escolas de surf já existentes, levaremos uma
agenda automatizada junto à plataforma administrativa de
controle de fluxo e de caixa.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

"Sites (Desenvolvimento, Hospedagem)", Pagamentos
Digitais, Automação de Processos, Desenvolvimento
Mobile, Business Intelligence

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

o iSurf é pioneiro nessa solução. Algumas escolas
possuem seu site próprio, mas dependem da divulgação
do mesmo.
Nosso diferencial será o fomento do marketing nas redes.
Utilizaremos diversos canais: Instagram, Facebook e até
um canal no youtube, afim de levar a informação
necessária para que as pessoas tenham coragem e
vontade de se jogar no mar.
Com essa instiga, a nossa plataforma estará a disposição
para ela localizar a praia que deseja e agendar onde quer
fazer sua aula de surf.
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EXPECTATIVA DA EMPRESA

Ter acesso às Escolas de Surf regularizadas com a
federação estadual, aprimorar a solução, ter visibilidade
confiável e apoio.
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aFarma (03/11/20)

Setor de Atuação: Farmacêutico e pesquisa

médica

Site: www.afarmapopular.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://drive.google.com/file/d/1

6q09J8gj9KJtQse5URpjSHXzA

ekV3YwW/view?usp=sharing

QUAIS AS APLICAÇÕES

Nossa startup impacta diretamente na redução de
internações e mortes precoces, aumentando a expectativa
de vida de brasileiros com diabetes, hipertensão e asma.

O maior motivo para interrupção do tratamento é o custo
do medicamento, o que viabilizamos de forma gratuita e
com a comodidade do recebimento por delivery.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O aFarma Popular visa fornecer medicamentos gratuitos
com entrega em domicílio para doenças crônicas como
hipertensão, diabetes e asma.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Intermediamos o recebimento de medicamentos gratuitos
para hipertensão, diabetes e asma com recebimento na
casa do paciente, garantindo a continuação do tratamento.
Somos B2B2C, tendo como clientes B2B as farmácias e
B2C pessoas que possuam ao menos uma dessas três
doenças.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Saúde

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Em nosso produto aFarma Popular, que estamos
inscrevendo nossa startup, a legislação foi alterada
recentemente, portanto somos pioneiros nesta solução e
não identificamos nenhuma outra startup atacando esse
problema.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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Ampliar nossa solução para impactar o maior número de
vidas possível e receber mentorias para melhorar nossa
startup.
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Rodrigo Júnio Silva (13/07/20)

Setor de Atuação: Farmacêutico e pesquisa

médica

Site:

Maturidade da Empresa: Conceito

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Clamed: as vending machines podem aumentar as vendas
de artigos farmacêuticos diversos (como medicamentos
isentos de prescrição - MIPs, cosméticos, fraldas,
preservativos) pela maior exposição e presença em locais,
onde não há drogarias físicas.

Unimed: as máquinas automáticas podem proporcionar
aos clientes a experiência do autocuidado (compra de
MIPs), além de contribuírem para a prática da prevenção
quaternária, diminuindo consultas médicas desnecessárias

e consequentes intervenções, potencialmente prejudiciais
(exames e medicações inapropriados).

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Venda de artigos farmacêuticos, por meio de vending
machines, 24h por dia, nos mais diversos locais

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Serviço de venda de artigos farmacêuticos em geral ao
público em geral e aos clientes de drogarias e farmácias.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

FazFarma Express.
O diferencial: as empresas vão decidir o que vender.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Receber o máximo de contribuições possíveis (mentorias,
acesso a clientes, aprimoramento de solução, testar o
MVP, investimentos, parcerias, incorporar membros para
equipe)
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Yellow Panda Games (03/07/20)

Setor de Atuação: Games

Site: yellowpanda.games

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=zoKy90AUuCw

QUAIS AS APLICAÇÕES

Iremos fornecer as nossas soluções à corporate,
especialmente projetos em Realidade Virtual(VR) e
Realidade Aumentada(AR), para campanhas publicitárias, e
se for necessário as soluções de uma Agência de
Marketing em conjunto com as nossas soluções, alguma
de nossas parceiras pode atender esta demanda.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Soluções em jogos e gamificação, com foco em Realidade
Virtual e Aumentada. Também desenvolvemos sites e
aplicativos de celular e computador

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Produtos: Projetos em Realidade Virtual(VR) e Realidade
Aumentada(AR) Segmentos de clientes: Construtoras(para
projetos de visualização de futuros empreendimentos com
estas tecnologias) e Agências de Marketing(para
campanhas publicitárias) Produto: Advergames( jogos para
publicidade) Segmento de cliente: Agências de Marketing
Produto: Aplicativos para celular e computador Segmento
de cliente: Agências de Marketing Produto: Serious
Games( jogos cujo objetivo principal não é entretenimento,
voltados geralmente à educação e treinamentos) e
Gamificação Segmento de cliente: Instituições de ensino,
empresas no geral que desejam ensinar algo a seus
colaboradores de forma inovadora, empresas de Recursos
Humanos, empresas que oferecem cursos e/ou
treinamentos.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

AR/VR, Desenvolvimento Mobile, Desenvolvimento Web,
E-learning, Gamificação

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Concorrentes: Aquiris, Webcore e Cafundó. Diferencial:
Por possuir uma equipe enxuta temos todos os setores de
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desenvolvimento hiper engajados em cada projeto, o que
facilita a gestão de resultados e correção de estratégias
no desenvolvimento e execução. Isso nos permite ter
muita agilidade mantendo a qualidade.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Mentoria, fornecer a solução à corporate e acesso aos
clientes
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Dootax (01/10/20)

Setor de Atuação: Gestão empresarial

Site: https://www.dootax.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=w55uLMg2ESA

QUAIS AS APLICAÇÕES

Automação no processo para emissão e pagamento de
tributos (inclusive GNRE) e também para gerenciamento
de certidões negativas.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Simplificamos a emissão e o pagamento de tributos das
empresas.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Pagamento de Tributos - Automação para emissão e
pagamento de tributos, voltado para empresas do lucro
real ou presumido que sofrem com multa, juros,
duplicidades ou muito trabalho humano envolvido no
processo.
Gestão de Certidões - Controla as certidões negativa de
suas empresas e fornecedores ideal para monitorar o
status de sua empresa em frente ao governo.
Caixa Postal Fiscal - Centralização de todas as notificações
de DTe em um único local, focado para empresas que
precisam monitorar as notificações Federais, Estaduais e
municipais que suas empresas e filiais podem sofrer do
governo.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Pagamentos Digitais,
Digitalização de Documentos, Automação de Processos

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Somos a única plataforma que contempla as 3 esferas
tributárias brasileira (Federais, Estaduais e Municipais), no
Dootax, mensalmente são processados R$ 2 bilhões de
impostos mensalmente e já atuamos em empresas do
mais variado segmento.
Em 2020 fomos selecionados como uma das 100 Startups
to Watch da PEGN.

EXPECTATIVA DA EMPRESA
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Solucionar problemas e desafios da corporate,
simplificando o departamento fiscal e financeiro, evitando
erros e reduzindo o FTE das áreas envolvidas.
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Mastersys Tecnologia De Gestão (30/04/20)

Setor de Atuação: Gestão empresarial

Site: http://app.bimachine.com.br/pr
esentations/public/AAAAAAAA
ALM=.spr

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Acreditamos que sendo possível uma conexão com uma
dessas corporação podemos atende-las da forma que já
trabalhamos hoje. Criamos um projeto um Kick-off das
especificidades da necessidade do cliente, e construímos
a solução de acordo com o que foi planejado entre as
partes.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Informações Gerenciais para a Tomada de Decisão

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

1) Transportadoras: Com nosso Business intelligence para
o setor de Transportes, podemos trazer inúmeras
vantagens para a Gestão da Empresa, através das
Informações Geradas pelo seu ERP. Tais como: Visão de
Passado, Presente e Futuro; Mês Atual, Trimestre Atual e
Ano Atual; Mês Anterior, Trimestre Anterior, Ano Anterior;
Tendência de Faturamento, Matriz e Filiais; Tendência de
Faturamento por Veículos; Ranking de Faturamento por
Veículos; Ranking de Faturamento por Motoristas; Ranking
de Médias Combustível; Ranking de KM Rodados; Metas
Faturamento por tipo de Veículos; Metas de Faturamento
por Filial; Quantidade de Viagens Veículos e Motoristas;
Peso Transportado; Qtde de Ordens de Serviços Abertas:
Custo e Lucratividade por Veículos; Preços por Postos de
Combustíveis; Mapa de Localização dos Postos;
Alterações de Preços; Redução de Custos com
Combustíveis; Contas à Receber; Redução da
Inadimplência; Contas à Pagar; Redução de Imprevistos;
Fluxo de Caixa; Demonstração de Resultado do Exercício;
DRE e Muito Mais; 2) Distribuidora: Com nosso Business
intelligence para as Distribuidoras, podemos trazer
inúmeras vantagens para a Gestão da Empresa, através
das Informações Geradas pelo seu ERP. Tais como: Visão
de Passado, Presente e Futuro; Mês Atual, Trimestre Atual
e Ano Atual; Mês Anterior, Trimestre Anterior, Ano Anterior;
Tendência de Faturamento, Matriz e Filiais; Tendência de
Faturamento, Ranking de Faturamento por Cliente;
Ranking de Faturamento por Vendedor, Representante;
Margem de Contribuição, Custos Fixos, Custos Variáveis,
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Metas Faturamento por tipos de produtos, Metas de
Faturamento por Filial; Quantidade de Vendas; Ticket
Médio Geral, Ticket Médio por Cliente, Custo e
Lucratividade por produto e clientes; Mapa de Localização
dos Clientes sem Compras; Prazos Médio de Pagamentos,
Prazos Médios de Recebimentos, Prazos de Entrega,
Contas à Receber; Redução da Inadimplência; Contas à
Pagar; Redução de Imprevistos; Fluxo de Caixa;
Demonstração de Resultado do Exercício; DRE e Muito
Mais;

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Computação em Nuvem,
Desenvolvimento Mobile, Desenvolvimento Web, Business
Intelligence

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Criamos um modelo de Business Intellingence, que
podemos replicar para todos os modelos de negócio, de
fácil compreensão para empresário e o Gestores, fácil
elaboração para equipe de desenvolvimento, metodologia
de implantação. E principalmente a Expertise de 19 anos
de consultoria que permite um visão sistêmica da
Organização e da Gestão da empresa.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Da mesma forma que hoje estamos em busca de clientes
para a nossa empresa, esperamos uma oportunidade de

fornecer nossa solução e expertise para uma dessas
corporate selecionada.
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BIX Tecnologia (13/12/19)

Setor de Atuação: Gestão empresarial

Site: https://bixtecnologia.com.br/ho
me/

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Os projetos de análise de dados podem ser desenvolvidos
para a a formulação de estratégias e conquista de
melhores resultados nos mais diversos setores de uma
empresa.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A BIX Tecnologia é uma consultoria de Business
Intelligence (análise de dados para formulação de
estratégia e tomada de decisão) e Advanced Analytics
(análise de dados para previsão de tendências). Com
nossos conhecimentos, ajudamos empresas de todos os

segmentos a conquistar melhores resultados em seus
vários setor. Nos primeiros cinco anos, realizamos mais de
250 projetos, prestamos 30000 horas de consultoria e
treinamos mais de 5000 alunos.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A BIX Tecnologia presta serviços de consultoria ligados a
Análise de Dados. Desenvolvemos projetos de Business
Intelligence ou Advanced Analytics para ajudar nossos
clientes a conquistar melhores resultados em quaisquer
setores de empresas dos mais diversos mercados. Além
disso, também ofertamos treinamentos on-line e
presenciais nas principais ferramentas de Business
Intelligence do mercado.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Business Intelligence, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

As concorrentes da BIX são outras empresas de análises
de dados com foco em negócios. O grande diferencial da
BIX em relação a elas é que não temos software próprio
ou qualquer modelo de implementação pré-definidos.
Nosso processo envolve a escolha da ferramenta ideal
para o perfil de cada cliente e a definição dos melhores
fluxos para a obtenção dos resultados desejados
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EXPECTATIVA DA EMPRESA

Desenvolver projetos para as corporates
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e-licencie (05/11/20)

Setor de Atuação: Indústria

Site: http://e-licencie.com.br/

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=Q4p5scIsH6A

QUAIS AS APLICAÇÕES

Implantação de nosso sistema nos setores de engenharia
e sustentabilidade dentro das empresas.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Compliance das licenças e condicionantes ambientais das
empresas.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Plataforma online com interfaces WEB e APP.
Atendemos empresas de construção civil, industrial,
escritórios de engenharia e consultorias ambientais.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Gestão empresarial, Engenharia e construção

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

ecosoftware, iusnatura, onegreeen, licencia.

Nosso diferencial é possuímos um aplicativo de acesso
offline, permitido a gestão mesmo em áreas isoladas ou
pátio de obra.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Ater acesso a mais clientes.
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S3nano (29/10/20)

Setor de Atuação: Indústria

Site: https://s3nano.com/

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Vemos duas frentes de trabalho para a solução do desafio
de corrosão da Schulz. Inicialmente, um novo aditivo
nanotecnológico sendo desenvolvido pela S3nano pode
ser testado nos metais e produtos que atualmente
apresentam o problema em questão, e sua eficiência pode
ser avaliada perante testes de corrosão. Espera-se que
esse aditivo auxilie na expulsão e prevenção do contato e
permanência de água e umidade sobre os produtos
tratados. Além dessa aplicação mais pontual e prática,
podemos desenvolver através de uma parceria entre
S3nano/Nanogreen e Schulz alguma outra solução para o
problema através de um projeto de pesquisa. A expertise
combinada das equipes deve apontar alternativas

técnicas, factíveis e escaláveis para o desafio, a serem
desenvolvidas durante a duração do projeto. Para uma
melhor definição da tecnologia utilizada, caminhos a
serem seguidos e opções de desenvolvimento são
necessárias mais informações técnicas sobre o problema
existente hoje, materiais e produtos a serem melhorados e
outros dados como os ambientes de produção, estocagem
e transporte, que se espera poder obter diretamente do
time da corporate.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A S3nano desenvolve e produz aditivos industriais
inteligentes para fornecimento em grande quantidade.
Nossa linha de produtos inclui antivirais, antimicrobianos,
anti-UV, entre outros.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Nossos aditivos já atendem indústrias têxteis, cerâmicas,
cosméticas, de polímeros, de tintas e revestimentos, entre
outras. Dentre nossos produtos, temos no mercado como
carro-chefe insumos antivirais, antimicrobianos,
antifúngicos e antiodor, além de fazermos a
comercialização de aditivos anti-UV e antipoeira, por
exemplo. Com a cultura de pesquisa, desenvolvimento e
inovação forte na empresa, novos desenvolvimentos já
estão em andamento, como aditivos hidrofóbicos e
biodegradáveis, e estamos sempre abertos a nova ideias e
formulações.



Banco de Startups

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Nanotecologia, Biotecnologia

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

A S3nano possui 2 concorrentes diretos do seu produto
principal no mercado brasileiro, que trabalham com
aditivos industriais semelhantes ao nosso. Já no mercado
internacional, encontramos alguns concorrentes diretos,
mas o participante mais forte no mercado externo é uma
empresa que utiliza uma tecnologia de íons de prata, que
é basicamente uma geração anterior a nanotecnologia
utilizada por nós. Isso nos coloca numa posição bastante
interessante no quesito custo, especialmente por causa da
situação cambial (que de maneira geral sempre favoreceu
o real para exportação, e no atual momento mais que
nunca) e funcionalidades do produto. Nossa empresa se
diferencia das competidoras diretas primeiro pela
formulação e estabilização própria, obtida através de
cuidadosa pesquisa, mas principalmente pelo foco desde
o início da empresa em uma produção em alta escala.
Esse foco nos permitiu desenvolver produtos estáveis e
em volume suficiente para entrar em clientes grandes
como um fornecedor forte mesmo com somente um ano
de funcionamento.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Esperamos que a solução do desafio da corporate
inicialmente já sirva como um teste e validação do nosso

MVP do mencionado aditivo sendo desenvolvido, de
maneira a desenvolvermos desde já uma aplicação e
possível cliente para esse produto. Além disso, podemos
avaliar e testar a aplicação de outros produtos já
desenvolvidos pela S3nano em outras linhas e produtos
da corporate, considerando que vemos uma boa sinergia
entre nossas áreas de trabalho. De maneira geral uma
abertura do canal de comunicação para futuros projetos e
para que a S3nano possa, esperamos, figurar como uma
fornecedora oficial da Schulz.
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F2J Soluções - Hefx (26/10/20)

Setor de Atuação: Indústria

Site: www.hefx.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://vimeo.com/469102305

QUAIS AS APLICAÇÕES

Fazer implantação do Hefx para validação dos processos
das corporates.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Somos uma empresa de tecnologia, que prioriza criar
soluções simples para problemas complexo.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

HEFX que trará para sua empresa ferramentas e
processos que o auxiliarão na conversão de seus custos
de manutenção corretivos em preventivo e preditivo.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Desenvolvimento Web

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Engeman, Fracttal
temos uma solução de integração API com hardwares de
conectividade para Industria 4.0 e além de preços que
estamos praticando para o mercado por causa de solução
mais leve no fase de implantação.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Fazer network, validação da solução em grandes
parceiros.
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Manfing (16/10/20)

Setor de Atuação: Indústria

Site: https://manfing.com/

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=dL4ezj0VRzg

QUAIS AS APLICAÇÕES

Entender a fundo a dor, e testar a nossa ferramenta de
analise de dados dentro dos dados da empresa, para
agregar valor ao processo.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Ajudamos as empresas a ter previsibilidade de vendas e a
facilitar a recompra dos clientes.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Geramos insight e ampliamos as suas possibilidades de
vendas.
A Manfing tem ajudado varejistas, indústrias e empresas
do agronegócio a conhecer melhor os seus clientes da
base.
A partir da coleta de dados, os clientes Manfing passam a
influenciar a decisão de consumo de seus clientes. Com o
uso de tecnologias de Forecast, entendemos o valor de
cada consumidor e ajudamos a desenvolver estratégias
para aumentar as vendas.
Com isso, as empresas passam a conhecer as atividades
do seu cliente, ciclo de compra, potencial de venda, e
necessidades.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Big Data

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Propz, Sales force, smarthint, cresce vendas, possuem
ótimos CRMs e BIs, que auxiliam empresas de grande
porte a conhecer melhor seus clientes. Estes CRMs,
apenas segmentam grupos de pessoas, nós indicamos
especificamente quem é o cliente. N

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Testar o MVP, validar a solução em empresas grandes.
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Sense+ (07/08/20)

Setor de Atuação: Indústria

Site: https://senseplus.com.br/

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

A abordagem proposta encontra aplicação em indústrias
extrativas, indústrias de bens de produção e de bens de
consumo, na construção civil, no setor de energia elétrica,
óleo & gás, telecomunicações, transporte, serviços de
manutenção, suporte a eletroeletrônicos, militar, naval,
entre outras.
O seu uso é previsto para supervisores, líderes técnicos,
responsáveis por instalações, técnicas, operários e
trabalhadores com atividades em campo de qualquer
natureza, visando atender a demanda por conhecimento e
facilidade de acesso à informação com mínima interação
humana.
Além de contribuir com o aumento da produtividade para

estes clientes, a solução busca reduzir erros na realização
das atividades. Dentre as principais causas de acidentes
de trabalho no Brasil está a falta de conhecimento técnico
para a realização de atividades. A solução proposta possui
a capacidade trazer conhecimento para as equipes de
campo, colaborando com a redução de incidentes. Desta
forma, considera-se que esta solução possui a capacidade
promover o aumento de segurança do trabalho, assim
como da qualidade das atividades do trabalhador.
Contribuindo com redução de estresse causado pela
ausência de conhecimento, experiência e auxílio em
ambientes críticos.
Ademais, o aplicativo Learn+ encontra aplicação no setor
de educação, complementando a forma de aprendizado
com experiências virtuais e interativas.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Aumento de produtividade, assertividade e retenção de
conhecimento por meio de produtos e serviços com
tecnologia de Realidade Aumentada e Smart Glasses.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A Sense+ apresenta a Plataforma SenseXR um conjunto
de aplicações com objetivo de instruir, colaborar e treinar
usuários em atividades a partir de fotos, vídeos, texto,
vídeo chamadas e Realidade Aumentada. Estas aplicações
são:
Instruct+: Aplicativo mobile para instrução passo-a-passo.
Apresenta fluxos de trabalho e checklists com instruções
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baseadas em imagens, vídeos, texto, objetos 3D e
Realidade Aumentada. Possui também a captura de
imagens para a verificação posterior de erros em
atividades, assim como o checklists preenchidos.
InstructCreator: Aplicação de drag and drop sobre a
engine Unity que permite a usuários que não possuem
conhecimento em programação, criar fluxos de trabalho
com imagens, vídeos, texto, objetos 3D e Realidade
aumentada. O uso do InstructCreator flexibiliza a criação
de procedimentos e a disseminação de conhecimento,
seu uso alimenta o Instruct+ com fluxos de trabalho. Desta
forma, clientes não necessitam da Sense+ para a criação e
a atualização de conteúdo.
InstructManager: Aplicação Web que gerencia os usuários
do Instruct+, acompanhando o acesso à procedimentos,
verificando a conclusão de processos, armazenando o
conteúdo de dados coletados em campo como os
checklists preenchidos e as fotos retiradas pela câmera do
dispositivo. Permite também a atribução de acesso à
conteúdo de procedimentos para usuários específicos. No
InstructManager são armazenados os procedimentos
criados e as mídias de cada fluxo de trabalho.
Assist+: Aplicativo de colaboração remota que permite
vídeo chamadas com Realidade Aumentada entre
dispositivos móveis, no qual um supervisor ou especialista
pode orientar profissionais em campo e desenhar de
forma “aumentada” no ambiente real, aumentando a
precisão e a eficiência na comunicação entre
colaboradores remotos. Anotações podem ser na forma
de desenho a mão livre, setas, objetos 3D, círculos e
caixas de texto. Estas anotações se mantem conectadas

ao ambiente real, mesmo com a movimentação do usuário.
Mesmo com perda da visão da cena por pequenos
deslocamentos, ao retornar, as informações continuam
presentes.
Learn+: Aplicativo de educação que permite aos usuários
visualizar lições com objetos 3D apresentados no mundo
real por meio de Realidade Aumentada. Os alunos ou
treinandos interagem com o aplicativo por meio de
interação como caixas de texto, trechos de áudio,
manipulação do objeto 3D, visualização de animações,
 raio X de objetos, vídeos, questões com quatro
alternativas e questões de localização de partes de
objetos.
Todos os aplicativos podem ser acessados por
dispositivos com Sistema Operacional Android. Aplicativos
Instruct+ e Assist+ estão adaptados para uso com Smart
Glasses (Óculos Inteligentes), em especial, para modelos
HMT-1 e HMT-1Z1 da fabricante RealWear.
O emprego da solução é abrangente e encontra aplicação
em diversos segmentos como indústrias extrativas,
indústrias de bens de produção e de bens de consumo, na
construção civil, no setor de energia elétrica, óleo & gás,
telecomunicações, transporte, serviços de manutenção,
suporte a eletroeletrônicos, indústria militar, naval, entre
outras.
O aplicativo Learn+ apresenta impactos também no
segmento de educação, permitindo a apresentação de
conteúdo de forma lúdica e distribuída para sobre
diferentes temas, desde treinamentos profissionais sobre
equipamentos a matérias como Matemática, Artes,
Biologia, entre outras.
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A Sense+ também promove as tecnologias de Realidade
Aumentada e Virtual podendo desenvolver soluções
específicas ou cocriar novos produtos junto à clientes.
Possui ampla experiência no desenvolvimento de projetos
de inovação e mecanismos de fomentos com o P&D
ANEEL, P&D Arsesp, Programa PIPE da FAPESP e Edital de
Inovação da Indústria.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

AR/VR, Wearables, Visão Computacional

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

A Sense+ concorre com outras empresas que
desenvolvem aplicações de Realidade Virtual e
Aumentada para negócios B2B. Ela apresenta o diferencial
de conhecer atividades de campo, da indústria e do setor
de energia elétrica, facilitando a adoção de seus produtos
de forma impactante para as empresas. Se necessário,
pode preencher a lacuna de conhecimento e criar
conteúdo relevante para as aplicações. Ao mesmo tempo,
permite a liberdade das empresas criarem seu conteúdo
próprio e manterem a sua base de conhecimento
atualizada, apresentando maior flexibilidade do que seus
concorrentes.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Testar MVPs, co-desenvolvimentos, Pesquisa &
Desenvolvimento, aprimorar soluções e ter acesso a mais
clientes.
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Ok2Work (05/08/20)

Setor de Atuação: Indústria

Site: www.ok2work.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: Seria um prazer podermos

apresentar a solução aos

parceiros interessados.

QUAIS AS APLICAÇÕES

Apresentar a solução e implementação, viabilizando
pilotos prévios.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Ok2Work é uma STARTUP INOVADORA que tem como
propósito impactar positivamente na qualidade de vida
dos trabalhadores reduzindo os riscos de acidentes e
salvando vidas!! Nossa SOLUÇÃO garante uma verificação

robusta em campo (geolocalizada), rápida e confiável, no
momento da execução de uma tarefa.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A SOLUÇÃO impacta diretamente na Gestão de Pessoas e
na SSMA das empresas:
-Centraliza todas as informações relevantes quanto a
saúde e treinamento dos colaboradores.
-Centraliza todas as informações de validade dos EPI’s e
Veículos, permitindo inclusão de CheckLists.
-Permite verificações em campo dos trabalhadores e EPI’s
e Veículos através de leitura rápida em NFC.
-Permite uso de BAFÔMETRO homologado em nossa
plataforma.

Nossos usuários são COLABORADORES da
INDÚSTRIA/HOSPITAIS e EMPRESAS de todos os portes,
que buscam alternativas para gestão dos trabalhadores.
- GESTORES: poderão acompanhar qualquer desvio em

campo.
- TÉCNICOS DE SSMA: poderão liberar trabalhadores sem

dúvidas e com registro geolocalizado ontime.
- TRABALHADORES, MÈDICOS, PROFISSIONAIS DA

SAÚDE: poderão fazer sua autogestão à distância.
- IMPACTO SOCIAL: preservação da saúde dos

trabalhadores atuando na prevenção.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA
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Computação em Nuvem, Wearables, Rastreabilidade,
Internet das Coisas (IoT), Automação de Processos,
"Tecnologias sem fio (Beacons, RFID, Wi-fi, NFC)"

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Possuímos importantes diferenciais e vantagens
competitivas:
- Tecnologia NFC: permite transformar pessoas, EPI’s e
veículos em IoT.
- Plataforma Ok2Work: sistema de gestão que centraliza
todas as informações importantes e possibilita criação de
checklists.
- APP de Campo: usado em celular simples com leitor de
NFC, possibilita geolocalizar e verificar ontime todos os
dados cadastrados.
- BAFÔMETRO: possibilidade de incluir verificação
alcoólica em campo.
- Operação OFFLINE: possibilidade de operar em locais
sem sinal de internet/rede, com última sincronização no
APP.

Atualmente a gestão de documentos é feita pela própria
empresa de forma descentralizada, ou por empresas
terceirizadas. Não há ferramenta viável para confirmar
inloco a situação dos trabalhadores (Exames,
Treinamentos, EPI’s...), liberando com segurança a
execução de uma tarefa.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aprimoramento conjunto da solução e MVP, que será
disponibilizado em Nov/20.
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Cadenza Tecnologia (18/06/20)

Setor de Atuação: Indústria

Site: cadenzatecnologia.com.br

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch: https://vimeo.com/430198030

QUAIS AS APLICAÇÕES

Iremos trabalhar em conjunto com a expertise buscando
finalizar o produto, por o mesmo no mercado, validando a
solução, atraindo clientes e ajudando o maior número de
pessoas possível, sempre foi o nosso objetivo.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Nós tornamos a tecnologia inovadora acessível.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

A PulSec é um dispositivo de segurança residencial
destinado a surdos. Utilizando um sistema desenvolvido
com microcontroladores e um sensor de presença, o

sistema principal, que fica instalado na casa do utilizador,
detecta possíveis invasores em sua residência, e o avisa
diretamente por meio de uma pulseira que contém um
motor de vibração vibracall. É algo 100% remoto e utiliza
conexão Wi-Fi, 100% segura. Os nossos clientes são os
deficientes auditivos ou totalmente surdos. Reconhecendo
uma carência na área de segurança residencial para estes
indivíduos, desenvolvemos o nosso produto. A nossa ideia
é captar o máximo de clientes para termos um bom
potencial de mercado, já que o produto é totalmente
escalável.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Desenvolvimento Mobile, Desenvolvimento Web, Internet
das Coisas (IoT)

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

A nossa concorrência está entre empresas de tecnologia
que desenvolvem produtos e serviços assistivos. Entre
elas estão: HandTalk, Livox, Ava, Revo. O nosso diferencial
de todas essas empresas, é que seremos a primeira
empresa a focar em desenvolvimento tecnológico de uma
área potencialmente carente no Brasil, a segurança para
pessoas com deficiência auditiva ou totalmente surdas.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Capital financeiro, mentoria, validação de nossa solução e
acesso a possíveis clientes.
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Keyrus S/A (17/03/20)

Setor de Atuação: Indústria

Site: www.keyrus.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Inumeras aplicacoes. Desde algoritmos de computer vision
para identificacao de uso de EPIs na fabrica, até
algoritmos de forecast de demanda para eliminar ruptura
na cadeia de distribuicao.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Uma grande start-up

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Desenvolvimento de projetos de inovacao para industria.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

AR/VR, Chatbot, Automação de Processos, Business
Intelligence, Computação em Nuvem, Big Data,
Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Agnostico. Trabalhamos os conceitos independete de
tecnologia. Parceiro dos principais players de mercado.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Apresentar casos de usos de projetos de inovacao de
Advanced Analytics para as empresas avaliarem se
aplica-se a realidade delas.
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DECODE DATA MARKETING S.A. (26/11/20)

Setor de Atuação: "Automação de Processos,

Inteligência Artificial/ Machine

Learning / Deep Learning,

Business Intelligence, Big

Data"

Site: https://decode.buzz/

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Desenvolvimento de soluções de dados, tecnologia e
marketing digital para aumentar a geração de receita,
leads e insights para a corporate.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Decode usa inteligência de marketing e estratégias de
ciência de dados para entregar o produto correto para o
cliente adequado, gerando aumento de leads e
maximizando a receita para nossos clientes e parceiros.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Possuímos uma área de Ciência de Dados e atuamos com
os seguintes produtos/serviços:
1) Criação de modelagem estatística para os mais variados
segmentos
(bancos/financeiro/automotivo/seguradoras/negócios/com
unicação);
2) Criação de modelagem de crédito
(credit/behavior/collection scoring);
3) Criação de análises e estudos.

Possuímos uma área de Engenharia de Dados e T.I. e
atuamos com os seguintes produtos/serviços:
1) Criação de DataLake em qualquer ambiente;
2) Estruturação e tabulação de dados;
3) Criação de API;
4) Backend/Frontend;
5) Devops;
6) Segurança.

Possuímos uma área de marketing digital e atuamos com
os seguintes produtos/serviços:
1) Criação de conteúdo e design (desenvolvimento de
sites, Landing pages, peças de mídia, peças de e-mail e
redação);
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2) CRM (com criação e execução de estratégias Outbound
e Inbound);
3) Planejamento estratégico (estudo e benchmark de
mercado, com análises atreladas ao funil completo de
vendas);
4) Mídias sociais (desenvolvimento de estratégia de Social
englobando conteúdo e influenciadores digitais);
5) Mídia de performance;
6) Mídia de afiliados;
7) SEO;
8) Inbound Marketing;
9) Criação de estratégias de marketing institucional;
10) Campanhas de conversão.

Possuímos uma área de Research e atuamos nos
seguintes produtos/serviços:
1) Monitoramento de redes sociais e reports para tomada
de decisão estratégica;
2) Desenvolvimento de metodologias proprietárias de
pesquisa digital;
3) Produção de pesquisas e análise de tendência de
comportamento social, econômico e de consumo;
4) Desenvolvimento de sistemas de monitoramento de
marcas, notícias e novas mídias e plataformas;
5) Produção de dashboards e visualização de dados em
tempo real com foco em inteligência de negócios.

Alguns de nossos clientes:
Banco BTG Pactual;
Banco BTG Pactual Digital;
Banco BTG+;

Banco PAN;
Revista Exame;
BigDataCorp;
TargetData;
IEPTB;
Instituto Avon;
Embracon;
Too Seguros;
Nivea do Brasil;
Grupo Abril;
CNN Brasil;
Estapar;

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
"Sites (Desenvolvimento, Hospedagem)", Business
Intelligence, Big Data, Desenvolvimento Web, Serviços de
software e TI, Bancos e finanças, Publicidade e Mídia,
Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Red Ventures;
Palantir;
B4B;
Mckinsey;
Bain&Company;
Ernst & Young (EY);
BCG;
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Accenture;
BRQ Digital Solutions;

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aumentar a relevância da empresa parceira no cenário de
dados e tecnologia no Brasil.
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Fourcicle (25/11/20)

Setor de Atuação: "Automação de Processos,

Inteligência Artificial/ Machine

Learning / Deep Learning,

Business Intelligence, Big

Data"

Site: www.fourcicle.com.br

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://youtu.be/UgOmq0iRhd

Q

QUAIS AS APLICAÇÕES

Nossa plataforma SaaS tem como base a tomada de
decisão automatizada e embasada nos processos de
negócios e com isso eliminar muito do trablaho
burocrático repetitivo das operações e Back-offices.
Dentro do que entregamos, está o entendimento do

processo atual, seu redesenho e automação do todo ou
de etapas, além de integrarmos nosso software com
plataformas legadas e de uso de nossos clientes,
privilegiando a obtenção das informações e dados através
de integração sistêmicas. Nós temos dentro de nossa
plataforma ferramentas de Automação de processos, de
Robotic Process Automation de Gestão de arquivos e
ativos digitais, integramos nossa plataforma a sensores da
indústria, coletamos todos os dados, normatizamos,
enriquecemos e tomamos a decisão. Em vários dos
desafios que escolhemos, temos certeza e experiência
nos processos, afinal nossa startup tem 2 anos, mas os
sócios já estão nesse mercado a mais de 15 anos

Temos essa solução já desenvolvida que pode ajudar
aUniven: https://www.fourcicle.com.br/case-smartrules

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Nós somos uma Regtech

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Nós somos uma plataforma de tomada de decisão
automatizada e embasada, eliminamos os processos sem
valor agregado de Back-offices e Operações. Atendemos
clientes Governo, Finanças, Prestação de Serviços, Varejo
e Educação.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA
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Automação de Processos, Computação em Nuvem,
Digitalização de Documentos, Rastreabilidade,
Desenvolvimento Web, Serviços de software e TI, Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Idwall, Serasa Experian, Konduto, todos eles codificam
suas regras de negócios na "unha" como se diz por aí
quando faz tudo na mão e no código, nós temos uma
plataforma central para gestão de todas as regras de
negócios não necessitando de codificação, mas somente
parametrização.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Buscamos clientes e estamos abertos para receber
investimento, temos certeza de nosso potencial e já
atendemos clientes de missão crítica como Governos e
bancos.
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Everest Solução em Informática (24/11/20)

Setor de Atuação: "Automação de Processos,

Inteligência Artificial/ Machine

Learning / Deep Learning,

Business Intelligence, Big

Data"

Site: New-Midia.com

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://youtu.be/gx94HnN-E_Y

QUAIS AS APLICAÇÕES

Entender melhor a necessidade da empresa, avaliar o que
já temos construído, quanto eventualmente precisaríamos
investir para adequação e alinhar uma proposta de
parceria.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Desenvolvemos soluções de Tecnologia envolvendo: IoT,
Inteligência de Dados e comunicação digital.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

GAPI é uma “catraca virtual” com o objetivo de monitorar
acesso e rastrear a movimentação de pessoas em
espaços monitorados. Controla o acesso e a
movimentação de pessoas em ambientes diversos, por
segurança ou aquisição de conhecimento. Dificuldade
existente em qualquer lugar onde seja necessário
monitorar o fluxo de pessoas: condomínios, empresas,
hotéis, escolas, clínicas, eventos, etc.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Wearables, Rastreabilidade,
Internet das Coisas (IoT), Desenvolvimento Mobile,
Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Big Data, Automação de Processos, Visão Computacional,
Serviços e tecnologias de telecomunicação, "Tecnologias
sem fio (Beacons, RFID, Wi-fi, NFC)"

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nossos concorrentes diretos seriam os fabricantes de
obstáculos físicos (catracas, torniquetes ou cancelas, tais
como Digicon, Madis, Telemática, entre outros).

Nossa solução proporciona muito mais do que um
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controle de acesso:
- SEGURANÇA APOIADA POR TECNOLOGIA: Sensores IoT
múltiplos e integração aplicativos;
- SEM CONTATO FÍSICO: Diminui risco de contágios;
- INSTALAÇÃO SEM INTERVENÇÃO ESTRUTURAL: Ex:
alvenaria, sistema elétrico, cabeamento, etc;
- CONHECIMENTO: Captação, transformação,
armazenamento e análise de dados coletados em tempo
real. Ações baseadas em indicadores através da
identificação de padrões e tendências (Ex: Fluxo ou
concentração de pessoas, indícios de evasão escolar,
índices de permanência, produtividade, etc).

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Receber investimento para aprimorar e testar um MVP
aderente à necessidade da Empresa, que possa evoluir
inclusive para outros mercados.
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Sentimonitor (08/11/20)

Setor de Atuação: "Automação de Processos,

Inteligência Artificial/ Machine

Learning / Deep Learning,

Business Intelligence, Big

Data"

Site: http://www,sentimonitor.com

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Governo do Estado de SC: nosso core business é coletar e
estruturar opiniões, dores e desejos, em canais abertos e
fechados, com cases em eleições e administração pública.
Além de estruturar opiniões da web, podemos processar e
estruturar o que o governo recebe via SAC, 0800, e-mail
e demais fontes textuais e de pesquisa.
Porto Itapoá: nossa CX Intelligence Suite pode

naturalmente integrar as diversas fontes de dados, e
apresentar insights de cada rede e também novos insights
só evidentes ao visualizarmos todas as redes ao mesmo
tempo - com atualização em tempo real.
Unimed: nossa CX Intelligence Suite pode naturalmente
integrar as diversas fontes de dados, e apresentar insights
de cada rede e também novos insights só evidentes ao
visualizarmos todas as redes ao mesmo tempo - com
atualização em tempo real.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Pesquisa e Insights via Inteligência Artificial aplicada sobre
dados abertos (blogs, fóruns e redes sociais) e fechados
(SAC, 0800, pesquisas, NPS, SCAT) para CX, CMI,
Produtos e Políticas Públicas.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

CX Intelligence Suite: Dados de atendimento(SAC, 0800)
e pesquisa(NPS, CSAT,etc) unificados em uma única base,
com toda a inteligência e cruzamentos da plataforma
Sentimonitor para entendimento em tempo real e em
escala das principais dores, problemas, oportunidades e
tendências presentes no SAC. Usada por times de
experiência do cliente(CX/CS), atendimento, produtos,
inovação, e CMI de médias e grandes empresas.
CMI Intelligence Suite: dados sobre uma indústria ou
geografia de interesse(cidade, estado,etc), capturados de
mais de 1.200.000 sites, jornais e redes sociais, e
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estruturados de acordo com as demandas daquela vertical
de indústria ou esfera de governo. Usada por times
corporativos de CMI, Inovação, P&D e Produtos, e pelas
secretarias de governos para elaboração de políticas
públicas e descoberta e acompanhamento de demandas
da população.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Business Intelligence, Big Data,
Serviços de software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

CX Intelligence Suite: Somos um complemento à soluções
de SAC, NPS e CSAT - destravamos os insights contidos
em cada uma estas soluções, e os unificamos em um só
local de fácil compreensão.
CMI Intelligence Suite: nos diferenciamos de institutos de
pesquisas tradicionais e de startups de pesquisa via
painés por entragarmos insights espontâneos, baseados
no que as pessoas falam sem estímulo, em vez de
perguntarmos.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aprimorar a solução e ter acesso a mais clientes.
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4intelligence (06/11/20)

Setor de Atuação: "Automação de Processos,

Inteligência Artificial/ Machine

Learning / Deep Learning,

Business Intelligence, Big

Data"

Site: www.4intelligence.com.br

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

A solução técnica proposta pela 4intelligence está em
combinar conceitos tecnológicos relacionados à Big Data
e Data Analytics com inteligência econômica, alcançando
os melhores resultados do que conseguem as consultorias
econômicas tradicionais, ou mesmo as empresas focadas
em Data Analytics.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A 4intelligence desenvolve plataformas de inteligência
competitiva B2B para suporte na tomada de decisões
estratégicas e táticas.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Estimação de Demanda - Plataforma de Augmented
Analytics que une aprendizado de máquina automático e
dados alternativos para criar soluções de inteligência
totalmente customizadas e que escalam. Otimização de
recursos, interpretabilidade de resultados. Permite drástica
redução de tempo e energia para execução de rotinas
ligadas a inteligência de negócios.
FaaS – Plataforma desenvolvida para empoderar
corporações de todos os segmentos para criarem seus
próprios modelos Machine Learning para séries temporais
para responder perguntas críticas de negócios. Tudo isso
sem a necessidade de estruturação de grandes áreas de
ciência e engenharia de dados.
Dashboard Macroeconômico - um canal integrado com
atualização diária e instantânea dos principais indicadores
econômicos domésticos e mundiais, além de importantes
insights, análises e projeções da equipe.
Geomarketing – Plataforma de inteligência geoespacial,
ajudando a responder perguntas críticas de negócios
sobre previsão de vendas, otimização de preços e
otimização geográfica de operações para o mercado e
análise de clientes.
A 4intelligence desenvolve dashboards para empresas de
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diversos setores, entre eles bens de consumo e varejo,
bens de capital, instituições financeiras, construção civil,
agronegócio, commodities minerais e metálicas.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Business Intelligence, Big Data,
Automação de Processos, Gestão empresarial

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Concorrentes: Elint, Intuition Technology, Data Robot e
H2O.ai.
As empresas de Data Analytics possuem uma solução
incompleta, já que são oferecidas ferramentas, mas não se
chega na geração de insights competitivos. A proposta da
4intelligence é unir tecnologia à inteligência econômica
(dentre nossos sócios, temos doutores e mestres em
economia). Dessa forma, impulsionamos a geração de
insights competitivos relevantes para as corporates.
Acreditamos que nosso maior impacto é proporcionamos
aos clientes plataformas com total automação às rotinas
relacionadas à construção de inteligência de negócios,
além de embarcar os mais modernos algoritmos preditivos
disponíveis no mundo, permitindo aos profissionais
ligados a planejamento focar no que realmente importa,
construir e interpretar cenários. Totalmente modularizada,
nossa plataforma web permite customização em larga
escala.
Temos uma das mais modernas soluções de aprendizado

de máquina automático para séries temporais do mercado.
Nossa plataforma, baseada em AutoML e dados
alternativos, garante que para qualquer série temporal
econômica ou financeira, conseguimos gerar os melhores
modelos matemáticos possíveis para sua previsão no
horizonte de tempo desejado. Esta solução, base para
todos os sistemas desenvolvidos pela 4intelligence, é
composta por três camadas principais que contam com
nossa tecnologia proprietária: Feature Store + Feature
Selection + AutoML.
Feature Store: A Feature Store da 4intelligence consiste
em um repositório de dados econômicos, financeiros,
regionais e climáticos, públicos e privados, e com
curadoria própria. Este repositório conta tanto com dados
históricos quanto com projeções econômicas criadas pelo
time da 4intelligence para até 50 anos à frente, nos casos
de variáveis comumente utilizadas em trabalhos de
projeção de demanda e faturamento. O objetivo da
Feature Store é municiar com possíveis variáveis
explicativas os modelos que serão criados para prever
cada fenômeno apresentado pela nossa plataforma
Algoritmo de Feature Selection: Nosso algoritmo de
Feature Selection nada mais é do que uma fórmula
matemática criada por nossa equipe e aplicada em larga
escala com a incumbência de, para cada série
apresentada para a plataforma, encontrar na nossa
Feature Store aquelas que são as candidatas mais fortes a
encaixarem com sucesso nos modelos que serão
construídos. Esta etapa é necessária uma vez que
queremos uma análise totalmente automática e
considerando que temos dezenas de milhares de
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candidatas a variáveis explicativas na Feature Store.
Algoritmo de AutoML: Os algoritmos proprietários da
4intelligence de modelagem automática maximizarão a
probabilidade de sucesso dessa etapa ao garantir que a
estimação se dê em larga escala, exaurindo o conjunto de
técnicas e combinações possíveis de forma agnóstica e
automática. Nesse sentido, serão testados amplo conjunto
de modelos pertencentes à diversas classes, desde
modelos estatísticos tradicionais, passando por técnicas
de machine learning e chegando em abordagens de
ensemble. Dentro de cada família de modelos, testaremos
todas as possíveis combinações de parâmetros de
controle e exógenos, de forma a maximizar a acuracidade
das estimativas.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

A 4intelligence procura ter a oportunidade de mostrar as
corporates as diversas soluções que possuímos para a
otimização de seus negócios.
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KPEyes (03/11/20)

Setor de Atuação: "Automação de Processos,

Inteligência Artificial/ Machine

Learning / Deep Learning,

Business Intelligence, Big

Data"

Site: www.kpeyes.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=AiBvJ-jZP-U&t=222s

QUAIS AS APLICAÇÕES

Antes de começar a falar da nossa solução, quero fazer
alguns destaques importantes da nossa empresa. Nós já
tivemos e temos a oportunidade de trabalhar com grandes
parceiros e nomes importantes no cenário nacional e
internacional como Arcos Dorados, Ford Credit, Ford,

Ajinomoto, Energisa, TecBan, Orientaltec, Três irmãs,
Siemens Healthineers, BWA e Luft Logistcs. Também vale
ressaltar que para todos os desafios em que nós
escrevemos e para todos os nossos clientes, temos uma
preocupação enorme com a segurança das suas
informações, por isso pensando na alta responsabilidade
que temos de contar com os dados das empresas e se
adequar as leis da LGPD, nós somos auditados por duas
big four do mercado, que nos auxiliam em tornar nossa
plataforma, produtos e serviços o mais seguro possível
para nossos clientes, além disso, recentemente
começamos o processo de implementação da ISO27001
onde nossos colaboradores ja estão em constante
treinamento para atender da melhor forma possível nossos
clientes.

Analisando os desafios propostos podemos notar algumas
dificuldades comuns que as empresas encontram
internamente, como operações e processos lentos e não
automatizados, inúmeras fontes de dados, falta de
comunicação interna, dificuldade em transformar dados
em informações relevantes, dificuldade em coletar dados,
informações descentralizadas, processos manuais,
utilização inadequada de planilhas para gerir o negócio,
diversas ferramentas tecnológicas e sistemas internos que
não tem integração entre si e muitos outros problemas.

Com todos os clientes citados anteriormente pudemos
encontrar esses problemas citados e todos eles a KPEyes
em conjunto com seus colaboradores conseguiu
transformar internamente a empresa e promover a



Banco de Startups

digitalização completa de seus processos e gestão
corporativa. Por isso para os desafios propostos nós
temos a missão de promover a transformação digital das
corporates como um todo, a KPEyes vai trabalhar para
que seus dados operem em conjunto e em tempo real,
fornecendo valores e informações importantes que
auxiliam em tomadas de decisões, automatização,
integração com diversos sistemas de mercado, produtos
exclusivos, um ambiente tecnológico, inteligente e com
comunicação e integração para todas as áreas desejáveis,
além da automatização de processos e operações que
antes tomavam muito tempo e geram alto custo para a
empresa.

Nós trabalhamos com três diretrizes, a captação dos
dados, a transformação dos dados e a apresentação dos
dados, onde através da nossa plataforma vamos
disponibilizar as principais informações através de
ferramentas eficientes como dashboards, workflow, mapas
de calos, modos comparativos, modo de apresentação,
GED, assinaturas digitais, biometrias e muitas outras que
vão auxiliar as empresas em tomadas de decisão e
visualizar seus planos de ação e informações em tempo
real, sejam elas de funcionários, áreas específicas,
produtos, clientes, concorrentes e assim vai. A Plataforma
KPEyes, assim como todos os produtos KPEyes citados
anteriormente, permite integração com qualquer outro
sistema, plataforma ou ferramentas que a empresa ja
utiliza internamente, a nossa intenção é que nossos
clientes tenham o seu máximo desempenho e que tornem
a sua gestão o mais eficiente e lucrativa possível de

acordo com seus modelos de gestão, organização e
necessidades.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Solução completa para empresas de todos os tamanhos
que querem entender o que está acontecendo com a sua
organização e melhorar seu desempenho.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Por se tratar de uma tecnologia inovadora e por termos
muita experiência de mercado os nossos clientes são
divididos em:

Indústria, Comércio, Serviços, Saúde, Construção,
Finanças, Mineração, Franquias, Fast Food e etc

Descrição dos produtos: 

KPEyes é uma solução completa para empresas de todos
os tamanhos que querem entender o que está
acontecendo com a sua organização e melhorar seu
desempenho. Em conjunto com os colaboradores e
gestores dos nossos clientes a KPeyes trabalha para
fornecer serviços completos que vão auxiliar no máximo
desempenho estratégico e tecnológico. Para isso
oferecemos serviços especializados, produtos exclusivos
e uma plataforma de alto rendimento tecnológico que vai
ser a chave para a transformação corporativa e digital da
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sua empresa.

Plataforma KPEyes: 

Plataforma poderosa que reúne funcionalidades únicas no
mercado para otimizar todo o fluxo de dados da empresa.
Integramos grandes softwares de mercado, sistemas
legados e geramos novas informações com agilidade,
performance e inteligência de dados em uma única
plataforma que garante total estabilidade, automatização,
versatilidade e comunicação para toda empresa. 

Integrando diversas fontes e fluxos de dados, sejam eles
de qualquer origem, como planilhas, sistemas legados,
documentos, CRM, ERP, inúmeros sistemas ou softwares
de mercado e etc. Seu formato de construção permite a
integração entre os setores da empresa, resultando em
uma comunicação efetiva com  processos fluidos, rápidos
e consistentes, ou seja, tudo o que for importante para a
gestão da empresa estará em um único lugar!

Por se tratar de o que a de mais moderno no mundo
tecnológico a plataforma KPEyes consegue se adequar a
todas as necessidades que uma empresa possa ter,
relacionando novas informações a ferramentas únicas
como  workflows, modo apresentação, modo comparativo,
dashboards desenhados com exclusividade, formulários,
checklists e comunicação direta com aplicativos mobile e
produtos KPEyes.

Produtos KPEyes:

SHE    -    A plataforma “SHE” (Safety, Health and
Environment) foi desenvolvida com o intuito de permitir a
consolidação das informações de equipes de Saúde,
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente (SSMA). Nela é
possível consolidar e realizar a gestão dos principais
dados referentes a SSMA, contribuindo assim para uma
gestão dinâmica, segura e eficiente. Você poderá
acompanhar em tempo real dados como gestão de
acidentes, saúde ocupacional, gestão de EPI, controle de
funcionários, atestados, controle de resíduos, planos de
ação, auditoria, áreas e gestão de riscos, gestão de
treinamentos e muito mais, tudo sendo visualizados pelas
principais ferramentas que a tecnologia KPEyes propõe,
como Dashboars, modos comparativos, modo
apresentação, geração de PDFs, checklists, formulários,
workflows e muito mais. 

Workforce Manager    -    O Workforce Manager promete
entregar uma maneira mais prática e rápida de
acompanhar o desempenho e a efetividade de todos os
seus colaboradores. Promete entregar estimativas de
todas as atividades necessárias para o planejamento da
sua equipe como,  estimativas de curto, médio e longo
prazo de decisões referente a todos os funcionários da
corporação, analisar indicadores de número de
colaboradores, necessidades futuras, sazonalidade,
demanda, turno de trabalho, férias, métricas e
desempenho de cada operador, turnover, aposentadorias,
atestados, acompanhamento de horas extras e muitos
outros indicadores essenciais para um dimensionamento
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otimizado da força de trabalho do seu time. Assim como
todos os produtos KPEyes ele pode contar com as nossas
principais ferramentas como por exemplo dashboards e
workflows. 

EPI Biometric Manager    -    Com o EPI Biometric Manager
sua empresa terá o controle absoluto de entrada, saída e
estoque de todos os seus equipamentos de segurança.
Através de um aparelho biométrico, fornecido pela
KPEyes, será possível controlar a ação de seus
funcionários referente a quando, onde e para que foi
retirado determinado equipamento de segurança, além de
um maior controle referente ao seu estoque de
equipamentos no almoxarifado, onde será possível criar
alertas de quando determinado equipamento precisará de
reposição imediata. - Biometria Facial e digital

Business Intelligence    -     Disponibilizamos e entregamos
informações na maior ferramenta de BI utilizadas no
mercado, o Power BI. Através de um mapeamento de
processos a KPEyes vai integrar e entregar todos os
principais dados, independente da fonte, direto no  Power
BI, economizando tempo de gestores para que consigam
realizar com eficiência a sua principal tarefa de gerir a
empresa.

Desenvolvimento de Aplicativos    -    Desenvolvimento de
aplicativos exclusivos para qualquer sistema operacional e
total integração com a nossa ou outras plataformas web.

Customização da plataforma    -    Levando em

consideração os diferentes segmentos, áreas e processos
que uma empresa pode ter, a Plataforma KPEyes foge do
padrão do mercado no quesito customização e
exclusividade de plataforma, podemos dizer até que é
uma grande vantagem competitiva dentre as demais, onde
a plataforma pode ser facilmente customizada aos critérios
e exigências que uma empresa possa precisar, 
oferecendo assim uma experiência completamente única
e diferenciada que se molda de acordo com as
necessidades do nosso cliente.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Digitalização de Documentos, Rastreabilidade,
Desenvolvimento Mobile, Chatbot, Business Intelligence,
Big Data, Automação de Processos, Serviços de software
e TI, Gestão empresarial, Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Nossos concorrentes são Startups e empresas de
Software focadas em gestão de dados. Podemos citar
alguns diferenciais da KPEyes em relação a eles como:

Entrega - Menos de 3 meses o nosso cliente ja está com o
produto em mãos, ainda podemos diminuir esse tempo
caso a entrega seja faseada.
Número ilimitado de usuários - Não trabalhamos com
cobrança por usuários, independente de pessoas que a
empresa queira que use o produto a KPEyes não cobrará
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por isso.
Integração - Esse é o nosso principal diferencial,
conseguimos integrar nossa plataforma e produtos a
qualquer base de dados , sistemas e softwares do
mercado.
Produtos e customização - Além dos nossos produtos ja
citados anteriormente nós podemos desenvolver do zero
qualquer demanda que o cliente precise, ou seja, não
contamos com um trabalho engessado em que o nosso
cliente fica limitado a um tipo de produto, além disso se
desenvolvermos algo e futuramente precise de melhorias
ou novas ferramentas nós conseguimos customizar e
implementar.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Espero ter acesso a clientes, aprimorar soluções e
desenvolver projetos com as corporates.
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meuWpp (02/11/20)

Setor de Atuação: "Automação de Processos,

Inteligência Artificial/ Machine

Learning / Deep Learning,

Business Intelligence, Big

Data"

Site: www.meuwpp.com

Maturidade da Empresa: Conceito

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

inicialmente seria com um MVP pelo Call Center ( ChatBot
) dando algumas tarefas do Atendimento ao Cliente (
notificação , alertas , FAQ ) , depois se continuaria
adicionado um atendimento humano para eventos mais
complexos

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

call center ao nível do WhatsApp.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Call center (SaaS) pelas marcas e empresas como o
proposito de melhorar o atendimento ao cliente

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Chatbot

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

o call center tradicional é nosso concorrentes.

o nosso diferencial é

o conceito chatBot que vai ser continuamente adaptado
pelo publico brasileiro.

e o uso do WhatsApp Business das empresas como
Channel do Atendimento

EXPECTATIVA DA EMPRESA

testar o MVP , ter acesso a mais clientes , aprimorar
solução
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Luctech (30/10/20)

Setor de Atuação: "Automação de Processos,

Inteligência Artificial/ Machine

Learning / Deep Learning,

Business Intelligence, Big

Data"

Site: www.luctech.com

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Cesusc - Acompanhamento de indicadores para prevenir a
evasão de alunos. Dentre as possibilidades de projeto de
visão computacional, é possível avaliarmos emoções, a
participação do aluno levantando a mão e a atenção ao
professor e ao quadro. Com isso, é possível comparar a
performance dos professores ao longo da aula e entre os
professores. Consequentemente, indicadores de

engajamento são gerados e apoiam a tomada de decisão
sobre a alteração de assunto ministrado, estratégia de
repasse de conteúdo, por exemplo.

Governo do Estado de Santa Catarina - Identificação ágil e
precisa do cidadão, servidor e veículos em unidades do
Governo
Temos soluções de reconhecimento de múltiplas faces por
CFTV e placas automotivas, incluindo reconhecimento
com obstruções, como máscaras e óculos.

Orbenk - Automação dos processos de gestão e da
operação dos serviços de facilities, com foco em asseio,
conservação, segurança privada e soluções em
alimentação
Observando o PPT fornecido, temos várias soluções de
visão computacional para vários casos, como segurança,
monitoramento de terceirizados, EPI, trajetória de
funcionários.

Seta Engenharia - Aumento de eficiência e produtividade
das obras de construção pesada.
Temos uma solução de identificação de EPIs para alertar
sobre risco de acidente de trabalho, monitorar
funcionários por área e nosso know-how em visão
computacional possibilita o desenvolvimento de
rastreabilidade de funcionários, identificando
oportunidade de melhorias de organização.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA
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A Luctech leva soluções de visão computacional em
tempo real não só para segurança, mas também para
melhoria dos serviços e identificação de oportunidades.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Ferramenta web de visão computacional com
reconhecimento de mútiplas faces simutaneamente para
ponto eletrônico e segurança e reconhecimento de uso de
EPIs. Está em desenvolvimento a identificação de objetos,
barreira virtual, reconhecimento de placas e levantamento
demográfico, como idade, sexo e raça.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Visão Computacional, Inteligência Artificial/ Machine
Learning / Deep Learning, Rastreabilidade, Serviços de
software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Hikvision - Empresa chinesa com expertise em sistemas
de circuito fechado de TV. Possui equipamentos com
várias funcionalidades de reconhecimento de imagem
além da facial. Sistema depende de hardware específico
para funcionar. O nosso é web.

NEC - Empresa japonesa com expertise em
telecomunicações. Possui uma solução com alta acurácia.

Preço alto. O nosso possui valores menores e
proporcionais ao volume de consumo.

Saffe - Empresa brasileira com expertise autenticação de
aplicações por reconhecimento facial. Ficou entre as 15
melhores do mundo em reconhecimento facial (2019).
Foco no mercado de autenticação de aplicações, não
concorrendo diretamente no momento. Reconhecimento
facial individual. O nosso reconhece várias faces e objetos
ao mesmo tempo.

Fullface - Empresa brasileira com expertise em
reconhecimento de imagem. Não precisa armazenar
imagem. Voltada para reconhecimento de face individual.
O nosso reconhece várias faces e objetos ao mesmo
tempo.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Receber investimento, ter acesso a mais clientes e
aprimorar a solução.
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Agapys Tecnologia (19/10/20)

Setor de Atuação: "Automação de Processos,

Inteligência Artificial/ Machine

Learning / Deep Learning,

Business Intelligence, Big

Data"

Site: www.agapys.com

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://vimeo.com/469866274

QUAIS AS APLICAÇÕES

Nossas soluções serão apresentadas e podem ser
incorporadas/implementadas rapidamente, por não ser
invasivas, nossas tecnologias se adaptam a qualquer
rotina, sistema, tela ou arquivo, executando a automação
com os robôs digitais em qualquer ambiente.
A partir da aprovação da proposta e o escopo definido,

elaboramos com nossa equipe de projetos o cronograma
de apoio e suporte ponta a ponta.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Permitimos que seja feita toda a automação que um
usuário comum consegue executar, seja na página web,
quebrando captchas, digitando textos, clicando em links,
baixando arquivos, como também dentro do Windows,
abrindo programas, executando ações dentro dos
sistemas de gestão ERP, dentro do próprio Windows,
abrindo pastas, etc.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Plataforma RPAIDEA
Robotic Process Automation

O que um colaborador digital pode fazer?
Planilhas - Cria, edita, salva, aplica, fórmulas, formatações
e gera gráficos;
E-MAILS - Redige, envia, acompanha e extrai anexos;
PASTAS E ARQUIVOS - Cria, altera, exclui e compacta;
INTERNET - Acessa sites, aplicações na nuvem, realiza
autenticações, preenche ou submete formulários, abre
janelas e executa aplicações.

Plataforma e-PUSH FISCAL
Sua empresa conectada com o SEFAZ, controle agilidade
na palma da sua mão
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O que e-PUSH FISCAL é capaz de executar sozinho?
Busca acesso, NFS-e (EMITIDAS/RECEBIDAS), NFe's, CTe's
de fornecedores, resumo, eventos, armazenamento e
manifesto, DIRETO no SEFAZ (automático e em tempo
real);
Valida regras básicas estruturais do XML. com recusa
automática ou manual, (Exemplos: CFOP, CST, NCM,
unidade de medida etc.);
O robô de autoratização e otimização de processos e/ou
tarefas manuais e repetitivas, interage para lançamento
dos documentos fiscais no ERP.

Portal AGAPYS e-PUSH CCT
SEFAZ E SISCOMEX
Trabalhando juntos automaticamente e em tempo real no
comércio exterior (Importação e Exportação.

Diversos setores da Indústria, Agronegócio, Serviço,
Logística, Transporte e Varejo.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Computação em Nuvem, Robótica, Rastreabilidade,
Digitalização de Documentos, Chatbot, Serviços de
software e TI, Automação de Processos, Business
Intelligence, Big Data

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Concorrentes:

UiPATH
WDG - IBM
Automation Anywhere

Diferencial:

Velocidade de implementação 1/3 mais rápido que os
concorrentes;
Bibliotecas de componente 100% proprietários
(Gerenciamento do windows, dashboards dinâmicos e
gravadores de ações mais avançados;
Desenvolvido com linguagem de mercado C-Sharp;
Integração Nativa com portais do Governo e Banco
Central - Sintegra, Correio, Receita Federal, Banco Central
etc.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Além de acompanhar o desdobramento nos colocamos à
disposição para contatos diretos com clientes e
fornecedores que a Corporate julgar importante para
orientação, tudo para proporcionar a melhor experiência
possível. Nossas tecnologias estão inseridas no contexto
de transformação digital e por isso entendemos que o
contato com nossas tecnologias podem gerar interesse,
networking, por isso respeitosamente estamos abertos a
indicações.
Nossos times são orientados ao crescimento e nossas
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plataformas a dados, por isso toda e qualquer formato de
mentoria nós somos totalmente abertos.
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Fracttal (14/07/20)

Setor de Atuação: "Automação de Processos,

Inteligência Artificial/ Machine

Learning / Deep Learning,

Business Intelligence, Big

Data"

Site: https://www.fracttal.com/pt/

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=x5RxWhxgnnU&list=PLD-rD

OoTBCr2WIP6PLXFP3ciZcuYJa

CA4

QUAIS AS APLICAÇÕES

Queremos ajudar empresas a reduzirem as falhas
imprevistas e os custos com manutenção, fornecendo

inteligência na manutenção e gestão de ativos físicos para
empresas de qualquer tamanho e setor produtivo através
do nosso software 100% Cloud e mobile.

Além disso, buscamos ajudar nossos clientes e aumentar a
vida útil de seus ativos e reduzir o tempo de inatividade,
aumentando a vida útil de seus equipamentos e
simultaneamente sua eficiência e eficácia.

Também oferecemos a possibilidade de medir o
desempenho da manutenção através dos nossos
indicadores KPÌs relatórios e grandes avanços em Big
Data, Cloud Computing e especialmente Internet das
Coisas.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Fracttal é um software de gestão de ativos e manutenção
que oferece grandes avanços em Big Data, Cloud
Computing e Internet das Coisas.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Fracttal box x - Produção
Fracttal On board - Gestor de frotas 
Fracttal asset cloud - Gerente de manutenção 
Fracttal mobile - Técnicos de campo ou homeoffice 

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA
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Computação em Nuvem, Rastreabilidade, Internet das
Coisas (IoT), Serviços de software e TI, Automação de
Processos, Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep
Learning, Digitalização de Documentos, Business
Intelligence, Blockchain, Big Data, Gestão empresarial

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Principais concorrentes: Infraespeak, Upkeep, Leankeep,
Auvo

Nosso Diferencial: 100 móvel,100% Suporte no brasil, IoT e
Predição de falhas

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Ter acesso a mais clientes e receber investimento.
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Incodata  (10/07/20)

Setor de Atuação: "Automação de Processos,

Inteligência Artificial/ Machine

Learning / Deep Learning,

Business Intelligence, Big

Data"

Site: http://www.incodata.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch: https://vimeo.com/341877048

QUAIS AS APLICAÇÕES

Através de nossa plataforma de Basket Analysis a
Incodata alimentará a plataforma com os dados de venda
dos produtos destas Corporates, avaliando os resultados
estatísticos analíticos, comparando esses resultados com
eventuais números que as Corporates já tenham, de
forma a validar o grau de certeza pretendido e/ou fazer
ajustes finos nos modelos estatísticos para aumentar o

grau de assertividade dos algoritmos da plataforma.

A plataforma Incodata Basket Analysis também poderá ser
adotada pelas empresas como uma estratégia de Trade
Marketing, numa modalidade onde a empresa-cliente
contrata a plataforma Basket Analysis da Incodata e
oferece a outros membros da cadeia de suprimentos (por
exemplo, uma indústria oferecer a plataforma para analisar
comportamento de compra de seus produtos nos
varejistas da sua rede de fornecimento), gerando um
ganha ganha, onde o varejista com um serviço de
inteligência de varejo sem custo ou com baixo custo
aumenta as suas vendas pois compreende melhor como
se comporta seus consumidores finais nos pontos de
vendas e a indústria aumenta os pedidos de seus
varejistas, possibilitando também compreender melhor
quais os produtos têm maior receptividade e vendas.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Incodata vai muito além da análise dos dados, cria
inteligência organizacional para empresas de todos os
portes, com soluções taylor made e com foco em data
driven.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Incodata Basket Analysis => Varejo de Bens de Consumo,
Indústria de Bens de Consumo e Varejo de Serviços.
Soluções taylor made de acordo com as necessidades de
projeto das empresas públicas e privadas em todos os
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segmentos que desejam ter soluções em Business
Intelligence, Big Data, Data Analytics, Inteligência Artificial,
Processamento de Língua Natural, Automação de
Processos, Machine Learning, Deep Learning, Internet das
Coisas (IoT) e Data Science.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Computação em Nuvem, Internet das Coisas (IoT),
Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Desenvolvimento Mobile, Business Intelligence, Big Data,
Energia, Automação de Processos, Desenvolvimento Web,
Alimentos e bebidas, Bancos e finanças, Engenharia e
construção, Outros, Logística e transporte, Gestão
empresarial, Serviços de software e TI, Saúde,
Sócio-ambiental, Publicidade e Mídia

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Todas as empresas que vendem serviços de Data &
Analytics, e em especial as consultorias de Advanced
Analytics, concorrem conosco neste mercado. Nosso
diferencial é prover uma plataforma pronta, 100% online,
focada para este nicho de mercado, e com os algoritmos
analíticos totalmente automatizados e métodos de Data
Science. O valor do setup é mínimo, e a operação é
simples, não exigindo nem profissionais nem outras
ferramentas altamente especializadas ou caras. Isso reduz
tempo de adoção, reduz custo de propriedade (TCO), e
aumenta o retorno sobre o investimento (ROI) uma vez

que permite obter resultados de forma imediata logo após
sua adoção.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

A Incodata espera conectar-se com corporates que
tenham o desejo de tomar decisões mais assertivas (Data
Driven Business) e aprimorar a sua utilização de
ferramentas de Business Intelligence (BI), com acesso a
soluções personalizadas para gestão de seus negócios
utilizando tecnologias de Big Data, Business Discovery e
Advanced Analytics.

A Incodata busca também aprimorar a sua plataforma de
Basket Analysis, através de Corporates que desejam
investir em conjunto como case de sucesso de aplicação
da plataforma, que tem como objetivo conhecer melhor a
realidade das Corporates e entender o comportamento de
compra de seus produtos por seus clientes.
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Oncase (01/06/20)

Setor de Atuação: "Automação de Processos,

Inteligência Artificial/ Machine

Learning / Deep Learning,

Business Intelligence, Big

Data"

Site: https://www.oncase.com.br/

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Soluções da Oncase: 1) Scora Maintenance - Manutenção
preditiva de ativos com base na análise de dados de
desempenho; 2) Scora Demand: Previsão de demanda
dando suporte a compras, produção e entendendo o
comportamento do mercado, conectando dados
comerciais (sellin, sellout, masterfile, etc.) à produção; 3)
Scora Journey: Suite que aborda toda a jornada do cliente

trazendo inteligência para gestão, execução e tomada de
decisão. O Scora Journey é composto por três módulos
que podem ser utilizados em conjunto ou separadamente:
Scora Leads, Scora 360 e Scora Churn Prediction; 4) Scora
Leads: Captação e enriquecimento de leads de forma
automatizada e recorrente; 5) Scora 360: Analytics em
todo o relacionamento com o cliente dentro do funil de
vendas dando suporte na tomada de decisão para auxiliar
na gestão e aumentar a conversão. Como também o
mapeamento e definição do perfil de cada cliente para
desenvolver ações personalizadas; 6) Scora Churn
Prediction: Analytics para monitorar através de um
ranqueamento a saúde do cliente, com isso conseguir
prever o churn e auxiliar na retenção de clientes; 7) Scora
Risk: Suporte ao controle de risco, conformidades, fraudes
e auditorias em operações; 8) Oncase Gov: Captação,
enriquecimento de dados e recomendação de empresas
para atração de investimentos; 9) Oncase Real Estate:
Previsão de demanda do mercado imobiliário com
inteligência do segmento de produtos mais desejado, SVO
(Vendas sobre oferta), Walkability, entre outros fatores; 10)
Oncase Labs: Integração de dados operacionais para
construção de um repositório inteligente de informação
corporativa para tomada de decisão centralizada. Além
disso, nossa solução permite o enriquecimento com dados
externos a partir de tecnologias de big data. Corporações
que visualizamos sinergias: CTG Brasil: soluções 1 e 10;
WEG: soluções 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10; Unimed: soluções 3, 4,
5, 6, 7 e 10; Tigre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10; Schulz: soluções 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 10; Koerich: soluções 3, 4, 5, 6, 7 e 10;
Intelbras: soluções 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10; Havan: soluções 3,
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4, 5, 6, 7 e 10; FCDL: ser um canal para trazer para o varejo
as soluções 3, 4, 5, 6 e 10; Engie: soluções 1 e 10; Dimas:
soluções 3, 5, 6, 7, 9 e 10; Cisa: soluções 1, 2, 3, 4, 5, 6 e
10; Catarinense Pharma: soluções 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10;
Brognoli: soluções 3, 5, 6, 9 e 10; ArcelorMittal: soluções 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 10; Ambev: soluções 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10;
Realize: soluções 3, 4, 5, 6, 7 e 10; Hippo: soluções 3, 4, 5,
6 e 10; Porto Itapoá: soluções 8 e 10; Marisol: soluções 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 10; Whirlpool: soluções 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10;
Governo do Estado de Santa Catarina: soluções 8 e 10;
Fort Atacadista: soluções 3, 4, 5, 6 e 10; CLAMED:
soluções 3, 4, 5, 6 e 10; Seta Engenharia: soluções 3, 5, 6,
9 e 10.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Startup de Data Analytics que ajuda os clientes a tomar
decisões mais inteligentes a partir de soluções orientadas
por dados.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

-Scora Leads: Captação e enriquecimento de leads de
forma automatizada e recorrente; -Scora 360: Analytics em
todo o relacionamento com o cliente dentro do funil de
vendas dando suporte na tomada de decisão para auxiliar
na gestão e aumentar a conversão. Como também o
mapeamento e definição do perfil de cada cliente para
desenvolver ações personalizadas; -Scora Churn
Prediction: Analytics para monitorar através de um
ranqueamento a saúde do cliente, com isso conseguir

prever o churn e auxiliar na retenção de clientes; -Scora
Journey: Suite que aborda toda a jornada do cliente
trazendo inteligência para gestão, execução e tomada de
decisão; -Scora Risk: Suporte ao controle de risco,
conformidades, fraudes e auditorias em operações; -Scora
Maintenance: Manutenção preditiva de ativos com base na
análise de dados de desempenho; -Scora Demand:
Previsão de demanda dando suporte a compras, produção
e entendendo o comportamento do mercado; -Oktopus:
Governança para acesso e monitoramento dos
dashboards e análises; -Tarantulla: Crawlers para extração
e estruturação de dados públicos e/ou seus dados
internos; -Mareh: Datalake próprio que pode fornecer
informações inteligentes sobre alguns mercados e
temáticas: segmento imobiliário, hunting de clientes,
acompanhamento de processos jurídicos e licitações, etc.
-Data Innovation Lab: Trabalhamos com entregáveis claros
de soluções por sprints para desenvolver toda e qualquer
aplicação de analytics, inteligência artificial e machine
learning; -Treinamentos: Treinamentos para times técnicos
e/ou para incorporar a cultura de dados; -Suporte: Suporte
Oncase para recomendação e implantação, suporte a
produtos, suporte ao desenvolvedor, etc. Atendemos
clientes de praticamente todos os segmentos, pois
trabalhar com Analytics, Inteligência Artificial e Machine
Learning nos posicionam de forma transversal no
mercado. Em outra pergunta exemplifico alguns de nossos
clientes.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA
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Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

O diferencial é que temos soluções que fazem a conexão
com os três pilares, já citados na descrição da startup
(Plataformas de dados, Consultoria e Dados como
negócio) e que potencializam o resultado do trabalho com
dados. Somos um dos poucos players como mais de
década de experiência em Big Data & Analytics,
principalmente com grandes clientes, como: Caixa
Econômica Federal, Eurofarma, Suvinil, Estadão, Marisa,
Mondelez, Close-up, Kraft Foods, CAERN, Cateno, Atos,
Unimed, Coteminas, Serasa Experian, Copel, MPD,
Romarco Construtora, NLB Group, Banco Mundial, etc.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Queremos cada vez mais mostrar o potencial da Oncase
no mercado e expandir a atuação territorialmente, então
visualizamos que o LinkLab e a ACATE podem nos ajudar
bastante nessa jornada. Os principais benefícios ou
pontos-chave que observamos e motivam nossa
participação são: ter diversas empresas de relevância em
um único lugar; pela parceria que pode existir com
algumas instituições que podem funcionar como um canal
das soluções da Oncase para outros atores daquele
mercado; pelas diferentes visões de mercado e
conhecimentos que podem agregar; pela geração de
negócios e parcerias comerciais que podem ser
realizadas.
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Nextcode (04/01/21)

Setor de Atuação: Bancos e finanças

Site: https://www.nxcd.com.br/

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://www.youtube.com/watc

h?v=W_ndA21dVe4

QUAIS AS APLICAÇÕES

A nextcode é especialista em tecnologias para
Onboarding Digital, gestão de risco, identidade e
compliance. Hoje ajudamos empresas como Easynvest,
Havan, Banco BMG e muitas outras enriquecendo com
dados sua área de cadastro, gerando mais segurança ao
Compliance e mitigando possíveis fraudes no sistema.
A partir de um CNPJ ou CPF consigo te devolver um
relatório completo. Acessamos fontes seguras para te
fornecer dados assertivos de histórico do cliente ou
parceiro, além de fazer uma validação completa do

documento pessoal.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Nextcode é especialista em soluções para processos de
KYC, Onboarding Digital e esteiras de validação. Por meio
de APIs seguras e escaláveis, é possível receber imagens
e proporcionar automatização, validação e interpretação
de informações.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

1) Classificação e Análise: PARA QUE SERVE: Como um
filtro inicial na recepção de imagens do Onboarding, e tem
por objetivo único e exclusivo CLASSIFICAR
automaticamente as imagens que o cliente envia.
SEGMENTOS APLICÁVEIS: Fintechs, Bancos, Contas
Digitais, Seguradoras, Mobilidade, Startups, Deliverys,
Transportadoras, Logísticas, Marketplaces, Car Sharing
2) Extração de Dados: PARA QUE SERVE: Para EXTRAIR e
VALIDAR os dados de uma imagem de um documento.
Uma vez que foi recebido um documento de identificação
válido, a imagem é tratada e é feita a extração dos dados.
Nessa extração, já é realizada a validação dos dados
principais: Nome, CPF, Data de Nascimento e nome da
Mãe. Contamos também com extração completa dos
dados (FullOCR); 
SEGMENTOS APLICÁVEIS: Fintechs, Bancos, Contas
Digitais, Seguradoras, Mobilidade, Startups, Deliverys,
Transportadoras, Logísticas, Marketplaces, Car Sharing
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3) Background Check: Realizar uma busca automática de
informações essenciais do cliente para agilizar o processo
de Onboarding Digital, enriquecendo com dados, gerando
mais segurança ao Compliance.
SEGMENTOS APLICÁVEIS: Fintechs, Bancos, Contas
Digitais, Seguradoras, Mobilidade, Startups, Deliverys,
Transportadoras, Logísticas, Marketplaces, Car Sharing
 4) Retorno de informações: Em poucos segundos as
informações são devolvidas, o que permite a tomada da
melhor decisão: aprovar, derivar para análise humana,
pendenciar ou reprovar.
SEGMENTOS APLICÁVEIS: Fintechs, Bancos, Contas
Digitais, Seguradoras, Mobilidade, Startups, Deliverys,
Transportadoras, Logísticas, Marketplaces, Car Sharing
5) Análise e concessão Digital de Crédito - Conhecer o
comportamento de crédito tanto de pessoas físicas quanto
jurídicas pode te proteger de inadimplências e te dar a
garantia de bons negócios. (Bancos e serviços financeiros)
SEGMENTOS APLICÁVEIS: Fintechs, Bancos, Contas
Digitais, Seguradoras, Mobilidade, Startups, Deliverys,
Transportadoras, Logísticas, Marketplaces, Car Sharing
6) Facemath - Reduzir a friccção da autenticação do
usuário. Realizada através da comparação entre duas
faces. Uma recortada automaticamente do documento de
identificação e uma foto (selfie).
SEGMENTOS APLICÁVEIS: Fintechs, Bancos, Contas
Digitais, Seguradoras, Mobilidade, Startups, Deliverys,
Transportadoras, Logísticas, Marketplaces, Car Sharing
7) Mesa de documentoscopia e Grafoscopia - Tem o
objetivo de analisar documentos e assinaturas para reduzir
fraudes e perdas financeiras.

SEGMENTOS APLICÁVEIS: Fintechs, Bancos, Contas
Digitais, Seguradoras, Mobilidade, Startups, Deliverys,
Transportadoras, Logísticas, Marketplaces, Car Sharing

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Automação de Processos, Computação em Nuvem

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

IDWALL;BIGADATACORP;CLEASALE;COMBATEÀFRAUDE -
Nosso diferencial está na tecnologia utilizada para
processar as informações, garantimos maior qualidade e
agilidade nas informações/dados entregue aos clientes.
Também conseguimos flexibilizar os pacotes que
ofertamos, de acordo com a necessidade de cada cliente

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Esperamos conseguir ampliar nossa atuação no mercado,
enriquecer e aperfeiçoar ainda mais nossa tecnologia,
gerando economia de tempo e dinheiro para pessoas e
instituições e promover relações de segurança entre as
empresas e seus clientes.
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JSLBANK  (31/10/20)

Setor de Atuação: Bancos e finanças

Site: nao

Maturidade da Empresa: Conceito

Estrutura: Tenho apenas CTO

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Integração com seus funcionários e seu desenvolvimento
profissional junto a sua educação financeira para melhorar
a qualidade de vida do mesmo.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Banco digital com foco na educação profissional de
funcionários  em regime CLT.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Conta digital,cartao de crédito,trabalhos
freelances,publicidade.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Pagamentos Digitais, "Sites (Desenvolvimento,
Hospedagem)", Blockchain

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

NUBANK
Inter
Neon
Nosso diferencial esta em entregar vantagens e benefícios
que eles nao oferece.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Mentoria,aprimorar soluções,testar meu mvp,receber
investimento.
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BANK2B (29/02/20)

Setor de Atuação: Bancos e finanças

Site: HTTP://BANK2B.COM.BR

Maturidade da Empresa: MVP sem clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

https://youtu.be/2zyQFNHpeEg

QUAIS AS APLICAÇÕES

O Contador cadastra Empresa no Bank2B e mensalmente
realiza o upload dos dados no APP que são criptografados
em um blockchain para criar uma prova de existência dos
dados que foram populados na ferramenta e
transformamos os dados em dashboards com uma analise
de risco e o credit score. A empresa tem acesso as
menores taxas e acesso a varias linhas de crédito,
produtos financeiros e oportunidades para melhorar a
gestão e a reduzir seus custo.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Bank2B é um Marketplace de crédito para
EmpresasConectamos as Empresas a linhas de crédito de
Bancos.Temos um motor que coleta os dados financeiros,
contábeis, tributários, folha, estoque e vendas, indexamos
esses dados em um blockchain geramos
governança(timeline e timestamp), nosso Analytics e
apresenta para a Empresa uma ferramenta simples como
Guia Bolso

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

As Empresas precisam de empréstimos para crescer e as
taxas no Brasil são altas e o processo é muito burocrático
para se cadastrar nos Bancos e outras instituições
financeiras.O Bank2B automatiza a coleta de dados,
realiza analise de risco define um credit score e
acompanha a saúde financeira da empresa para
apresentar as melhores oportunidades de crédito e
produtos financeiros sob medida.Empréstimos mais
baratos e com melhores condições!

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Blockchain, Business Intelligence, Automação de
Processos

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Vantagem competitiva Nosso motor de bigdata automatiza
a coleta de dados e garante uma analise de risco precisa
no momento de detectar a saúde financeira da empresa. A
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AI utilizada é inovadora e preparada para todos os ERPs
do mercado e temos um diferencial tecnológico muito
grande. Bank2B Marketplace de Empréstimos para
Empresas Ind

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Mentoria, validação da solução e fornecer a solução para
teste.
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Aucotus (28/02/20)

Setor de Atuação: Bancos e finanças

Site: https://www.aucotus.com.br/

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Em geral, criar soluções financeiras que poderão agilizar
os processos nas diversas etapas que podem existir em
seus modelos de negócios, além de auxiliar na redução de
custos dessas transações.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Buscamos desenvolver tecnologias em meios financeiros,
para possibilitar que pequenas e médias empresas
também possam fornecer serviços financeiros
customizados para seus usuários e clientes, como meios
de pagamentos whitelabel, plataformas financeiras (BaaS),
integração de PDV mobile, entre outras.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

1) Banking as a service. Plataformas financeiras em formato
whitelabel. Empresas que querem ter mais controle, ou
soluções financeiras mais customizadas para seu negócio.
2) PDV e POS. Sistemas de PDV e POS integrados
whitelabel. Software houses, donos de franquias ou
atacado. Empresas que querem uma solução própria
(whitelabel) em pagamentos físicos com ganhos
recorrentes. 3) Soluções em meios de pagamentos. Várias
tecnologias de meios de pagamentos e financeiros
integradas para uma solução mais robusta.
Médias/Grandes empresas que querem atuar em vários
formatos com meios de pagamentos, plataformas
financeiras e criar uma solução que abranja vários canais,
todos integrados.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Pagamentos Digitais, Desenvolvimento Mobile

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

https://www.bank4.com.br - (BaaS) Temos tecnologias mais
avançadas, potentes e compatíveis
http://www.bbnk.com.br - (BaaS) Nosso time e estrutura de
negócio são mais enxutos, além da melhor gestão e
centralização dos dados dos usuários/transações
ERPs/Software house (automação) - Não achamos outra
opção para um sistema de PDV na plataforma Android,
para CPF e CNPJ que possua emissão de NFe/Cupom
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integrado com um ERP, senão a nossa solução POS Mobile
(MPOS) - Nosso aplicativo e plataforma possuem
flexibilidade tecnológica e de usabilidade para escalar em
outros aparelhos smartphones, ou até trocar a conta de
utilização, usando o mesmo pinpad, sem dificuldades.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Principalmente captar um feedback sincero sobre a
realidade das principais dificuldades que elas sofrem em
relação às transações financeiras nos seus diversos
processos, em suas diversas hierarquias. E também o que
esperam de tecnologias financeiras nos próximos anos.
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313X CiberSecurity (06/12/19)

Setor de Atuação: Cybertech

Site: https://313x.com.br

Maturidade da Empresa: MVP com clientes pagantes

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Projeto à quatro mãos. Algo colaborativo que seja
produtivo para os dois lados.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A missão da 313X é ser a empresa de cibersegurança que
desenvolve e fornece os mais avançados treinamentos,
produtos e serviços de segurança de TI disponíveis
comercialmente. Em nossa essência, há um senso de
dever: o de prezar pela privacidade e proteção dos dados
dos colaboradores e dos clientes das empresas.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

God's Eye - software para monitoramento de redes e
infraestrutura para detecção de ciberataques -
Empresas/setores que desejam monitorar e instrumentar
seus ambientes corporativos. Spider - plataforma
destinada ao auxilio em investigações cibernéticas. -
Peritos particulares e forças policiais HunterDog - Software
que busca e combate payloads de ransomwares em
máquinas windows. - Empresas que tenham softwares
windows sendo executados em alguma de suas máquinas

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Outros

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

No momento ainda não verificamos concorrentes de forma
direta (específicos de segurança cibernética) no Brasil,
tampouco em Santa Catarina. Globalmente temos GIB
(Russia) e Root9B (EUA). Atuamos

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Fornecer soluções à corporate; acesso a clientes; parceria
em complementação de produto/serviço.
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Deepen (07/11/20)

Setor de Atuação: "Desenvolvimento Web, Sites

(Desenvolvimento,

Hospedagem)"

Site: www.deepen.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Consultoria de Big Data e I.A. que aplica as melhores
ferramentas de Machine Learning e Deep Learning para
responder perguntas complexas de forma simples.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

-Consultoria de Big Data, Inteligência Artificial, Machine
Learning, Deep Learning e Analytics.
Indústria, Varejo, Saúde, Financeiro, Governo, Serviços,
Exploração, Energia, Logística, Educação, ...
-SaaS Geomarketing e Visualização de Dados em Mapas
Varejo, Franquias, Industria, Consultorias, Logística
-SaaS Score Financeiro
Varejo, Fintech, Distribuição
-SaaS Mix de Produtos (estoque, predição, ruptura,
simulação de cenários)
Varejo, Indústria, Energia, Logística

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Big Data, Computação em Nuvem, Business Intelligence,
AR/VR, Visão Computacional, Reconhecimento de Voz,
Rastreabilidade, Internet das Coisas (IoT), Gamificação,
Desenvolvimento Mobile, E-learning, Blockchain,
Digitalização de Documentos, Serviços de software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

O sistema de visualização de dados e mapas
desenvolvido pela Deepen internamente não utiliza APIs
proprietárias ou sistemas terceirizados como Microsoft
Power BI, Qlik, Google e Bing (tais APIs enviam dados para
a nuvem das suas companhias em sua maioria), garantindo
alto compliance sobre a integridade e segurança dos
dados e possibilidade processamento de altos volumes de
dados em modelos muito eficientes. Nossos algoritmos
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são desenvolvidos pelo nosso time de P&D, o que nos dá
total controle dos modelos aplicados e possibilidades de
diversas parametrizações para adequar a realidade de
cada mercado, produto ou região.
Requisitos de interatividade, engajamento do usuário,
fluidez de imagens, velocidade de resposta e alto poder
de processamento comuns aos jogos eletrônicos foram
incorporados aos desenvolvimentos tecnológicos das nos
produtos.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aprimorar e Validar soluções já existentes, acesso a novos
mercados e absorção e troca de conhecimentos.
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StartCafé (06/11/20)

Setor de Atuação: "Desenvolvimento Web, Sites

(Desenvolvimento,

Hospedagem)"

Site: www.startcafe.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Desenvolver o sistema web de gestão de informações
com apontamos e controle em app, e alguns a problemas
com automação e aplicação de sensores e clps.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Empresa focada em resolver problemas de processos e
automatização de burocracia levando tecnologia simples
ao cliente.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

Lojas virtuais, Gestão de Seguros, Gestão de Fazendas e
Metabuscadores na área da saúde.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

"Sites (Desenvolvimento, Hospedagem)", Computação em
Nuvem, Pagamentos Digitais, Internet das Coisas (IoT),
Gamificação, Desenvolvimento Mobile, Automação de
Processos, Desenvolvimento Web

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Software house iniciantes são meus concorrentes,
entusiasmados em melhorar processos e automatizar
burocracias.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

O principal foco é ajudar a empresa a resolver um
problema para que ela possa fluir seus trabalhos e
otimizar a perfomance de trabalho e processos, aumentar
nossa carteira de clientes e estamos abertos a receber
investimentos.
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Deepen (20/08/20)

Setor de Atuação: "Desenvolvimento Web, Sites

(Desenvolvimento,

Hospedagem)"

Site: www.deepen.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Extração de Conhecimento dos times, dos dados, do
histórico da empresa, foco na solução de problemas
pontuais, para elaboração de POCs utilizando as
ferramentas e expertises da Deepen em conjunto com o
time da Corporate para entregar soluções que atendam a
demanda individual, mas também seja escalável dentro e
fora da Corporate.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Consultoria de Big Data e I.A. que aplica as melhores
ferramentas de Machine Learning e Deep Learning para
responder perguntas complexas de forma simples.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

-Consultoria de Big Data, Inteligência Artificial, Machine
Learning, Deep Learning e Analytics.
Indústria, Varejo, Saúde, Financeiro, Governo, Serviços,
Exploração, Energia, Logística, Educação, ...
-SaaS Geomarketing e Visualização de Dados em Mapas
Varejo, Franquias, Industria, Consultorias, Logística
-SaaS Score Financeiro
Varejo, Fintech, Distribuição
-SaaS Mix de Produtos (estoque, predição, ruptura,
simulação de cenários)
Varejo, Indústria, Energia, Logística

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Big Data, Computação em Nuvem, Business Intelligence,
AR/VR, Visão Computacional, Reconhecimento de Voz,
Rastreabilidade, Internet das Coisas (IoT), Gamificação,
Desenvolvimento Mobile, E-learning, Blockchain,
Digitalização de Documentos, Serviços de software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

O sistema de visualização de dados e mapas
desenvolvido pela Deepen internamente não utiliza APIs
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proprietárias ou sistemas terceirizados como Microsoft
Power BI, Qlik, Google e Bing (tais APIs enviam dados para
a nuvem das suas companhias em sua maioria), garantindo
alto compliance sobre a integridade e segurança dos
dados e possibilidade processamento de altos volumes de
dados em modelos muito eficientes. Nossos algoritmos
são desenvolvidos pelo nosso time de P&D, o que nos dá
total controle dos modelos aplicados e possibilidades de
diversas parametrizações para adequar a realidade de
cada mercado, produto ou região.
Requisitos de interatividade, engajamento do usuário,
fluidez de imagens, velocidade de resposta e alto poder
de processamento comuns aos jogos eletrônicos foram
incorporados aos desenvolvimentos tecnológicos das nos
produtos.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aprimorar e Validar soluções já existentes, acesso a novos
mercados e absorção e troca de conhecimentos.
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Deepen (18/07/20)

Setor de Atuação: "Desenvolvimento Web, Sites

(Desenvolvimento,

Hospedagem)"

Site: www.deepen.com.br

Maturidade da Empresa: Tração

Estrutura: Tenho CTO e outro(s)

desenvolvedor(es)

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

Extração de Conhecimento dos times, dos dados, do
histórico da empresa, foco na solução de problemas
pontuais, para elaboração de POCs utilizando as
ferramentas e expertises da Deepen em conjunto com o
time da Corporate para entregar soluções que atendam a
demanda individual, mas também seja escalável dentro e
fora da Corporate.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Consultoria de Big Data e I.A. que aplica as melhores
ferramentas de Machine Learning e Deep Learning para
responder perguntas complexas de forma simples.

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

-Consultoria de Big Data, Inteligência Artificial, Machine
Learning, Deep Learning e Analytics.
Indústria, Varejo, Saúde, Financeiro, Governo, Serviços,
Exploração, Energia, Logística, Educação, ...
-SaaS Geomarketing e Visualização de Dados em Mapas
Varejo, Franquias, Industria, Consultorias, Logística
-SaaS Score Financeiro
Varejo, Fintech, Distribuição
-SaaS Mix de Produtos (estoque, predição, ruptura,
simulação de cenários)
Varejo, Indústria, Energia, Logística

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Inteligência Artificial/ Machine Learning / Deep Learning,
Big Data, Computação em Nuvem, Business Intelligence,
AR/VR, Visão Computacional, Reconhecimento de Voz,
Rastreabilidade, Internet das Coisas (IoT), Gamificação,
Desenvolvimento Mobile, E-learning, Blockchain,
Digitalização de Documentos, Serviços de software e TI

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

O sistema de visualização de dados e mapas
desenvolvido pela Deepen internamente não utiliza APIs
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proprietárias ou sistemas terceirizados como Microsoft
Power BI, Qlik, Google e Bing (tais APIs enviam dados para
a nuvem das suas companhias em sua maioria), garantindo
alto compliance sobre a integridade e segurança dos
dados e possibilidade processamento de altos volumes de
dados em modelos muito eficientes. Nossos algoritmos
são desenvolvidos pelo nosso time de P&D, o que nos dá
total controle dos modelos aplicados e possibilidades de
diversas parametrizações para adequar a realidade de
cada mercado, produto ou região.
Requisitos de interatividade, engajamento do usuário,
fluidez de imagens, velocidade de resposta e alto poder
de processamento comuns aos jogos eletrônicos foram
incorporados aos desenvolvimentos tecnológicos das nos
produtos.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Aprimorar e Validar soluções já existentes, acesso a novos
mercados e absorção e troca de conhecimentos.
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Dunedin Software (28/05/20)

Setor de Atuação: "Desenvolvimento Web, Sites

(Desenvolvimento,

Hospedagem)"

Site: www.dunedin.com.br

Maturidade da Empresa: Scale-up

Estrutura: Não tenho equipe de

desenvolvedores

Assista ao Pitch:

QUAIS AS APLICAÇÕES

A SantX pode ser usada como ferramenta de apoio à
decisão tanto na triagem de pacientes da UNIMED quanto
na produção de equipamentos da Intelbrás. Já o DSurvey,
pode ser usado em todas corporates, substituindo muitos
formulários em papel ou estáticos na web. Aliás, a
combinação do DSurvey e o SantX também é possível.

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Statistics Made Simple

QUE TIPO DE SOLUÇÃO DESENVOLVE

SantX - software web estatístico QUE é usado pelo
departamento de Análise Sensorial de alguns segmentos,
como Alimentos e Pesquisa de Mercado. DSurvey -
software web semelhante ao TypeForm, que pode ser
usado como questionário dinâmico de fácil customização
por qualquer segmente de mercado, principalmente RH.

QUAL A TECNOLOGIA UTILIZADA

Alimentos e bebidas

QUAIS SÃO SEUS CONCORRENTES

Os concorrentes são software nacional academico gratuito
ou software estrangeiro comercial caro. A Dunedin
Software preenche esse gap, porque oferece software
comercial a baixo custo e GUI amigável.

EXPECTATIVA DA EMPRESA

Validação da solução e fornecer a solução à corporate. De
fato, almejamos que as corporate sejam a nossa vitrine.
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Advisor significa conselheiro, orientador. O termo se refere
normalmente a alguém com grande conhecimento e experiência,
cuja função é auxiliar nas decisões mais estratégicas no negócio. 

 O termo Ad-Tech, que é a abreviação de tecnologia de publicidade,
refere-se aos diferentes tipos de ferramentas analíticas e digitais
usadas no contexto da publicidade. 

 Agrotech vem da união das palavras em português agronegócio e
em inglês technology (tecnologia) e é uma categoria de empresas,
em sua maioria startups, que trabalham com novas tecnologias
visando transformar a agricultura e tornar o setor mais competitivo.
Também conhecida como “agtech” (tecnologia de agricultura)..

API Application Programming Interface ou, em português, Interface
de Programação de Aplicativos é um conjunto de instruções, padrões
de programação e ferramentas que permite a comunicação clara
entre softwares disponibilizados online via web. Assim, quando uma
empresa de software lança um API, significa que outros criadores de
software podem desenvolver produtos acionados por esse serviço,
pois a API permite que o software novo criado se comunique com o
já existente. Ex: Quando você compra ingressos de cinema online, o
site de ingressos usa um API para enviar sua informação de cartão
de crédito a um aplicativo remoto que verifica se os dados procedem. 

APL ou Cluster Os APLs (Arranjos Produtivos Locais) são
aglomerações de empresas de um mesmo segmento e que se
localizam em um mesmo espaço geográfico. O objetivo destes
arranjos é de potencializar a produtividade e a competitividade entre
as empresas. 

Apps” é a abreviação da palavra “applications”, ou aplicativos, que são
os programas que podem ser instalados em um celular. Entre os
aplicativos mais famosos estão whatsapp, facebook e instagram, mas
também pode ser a previsão do tempo ou um joguinho. 

Benchmarking Benchmarking é um processo de comparação de
produtos, serviços, práticas empresariais e/ou metodologias com os
usados pelas empresas rivais. Benchmarking não é uma simples
imitação, mas sim a ação de identificar as melhores práticas utilizadas
pelas concorrentes e adequar as peculiaridades do negócio. Dessa
forma, essa ação possibilita a empresa criar e ter ideias novas em cima
do que já é realizado.

Big Data O termo Big Data ("megadados") refere-se a um grande
volume de dados armazenados - estruturados e não estruturados - que
impactam o dia a dia dos negócios. Os sites que visitamos e os
aplicativos que utilizamos no celular coletam milhares de dados todos
os dias. A grande importância do big data é a sua análise, pois os
dados agrupados podem expressar padrões de comportamento e
auxiliar na definição das estratégias das empresas. 

Blockchain (“cadeia de blocos”) é um sistema de registros que garante
a segurança de transações financeiras realizadas com criptomoedas.
Por meio da descentralização do armazenamento dos dados das
transações financeiras, os blockchains são preservados em milhares
de computadores pessoais, bem como em data warehouses. Cada
transação é assinada digitalmente com criptografia pesada. Dessa
forma, os dados armazenados e criptografados são distribuídos e
compartilhados de forma pública gerando confiança nas transações
realizadas, uma vez que não é mais um único banco o detentor de
todos os registros financeiros. 
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CEO Chief Executive Officer significa Diretor Executivo. Se refere
ao presidente da empresa ou diretor geral, é o cargo mais alto do
nível de hierarquia operacional. 

CFO Chief Financial Officer significa Diretor Financeiro, é o
responsável pela administração e planejamento financeiro da
empresa. 

Chatbot Chatbot ou chatterbot ou bot é um software que utiliza IA
(inteligência artifical) para conversa via chat (por voz ou texto) com
uma pessoa real, simulando o comportamento humano. 

CHRO Chief Human Resourses Officer significa Diretor de
Recursos Humanos, é um funcionário corporativo que supervisiona
todos os aspectos das políticas, práticas e operações de gestão de
recursos humanos de uma organização.

COO Chief Operating Officer significa Diretor de Operações, é o
executivo que está diretamente vinculado ao CEO e é responsável
pelas operações da empresa. É quem cuida mais de perto das
atividades de rotina do negócio. 

CRM CRM (Customer Relationship Management) é a Gestão de
Relacionamento com o Cliente, é uma estratégia de negócio na qual
o foco é o cliente. O termo é utilizado também para se referir aos
“softwares CRM”, que são sistemas integrados de gestão, que
automatizam as funções de contato com o cliente, reunindo vários
processos e tarefas de forma integrada e organizada

Enterprise Resourse Planning (ERP) - São Sistemas (softwares /
plataformas web) de gestão empresariais. 

Escalabilidade Significa crescer constantemente, sem que isso
influencie na qualidade da entrega ou no modelo de negócios. Crescer
em receita e em custos em proporções diferentes. Isso fará com que a
margem seja cada vez maior, acumulando lucros e gerando cada vez
mais riqueza. Negócios digitais tendem a ter facilidade em se tornarem
escaláveis, pois com um pequeno aumento nos custos conseguem
atender milhares de usuários a mais.

Fintech vem da união das palavras em inglês financial (finanças) e
technology (tecnologia) e é uma categoria de empresas, em sua maioria
startups, que trabalham com produtos e serviços financeiros (meios de
pagamentos, crédito, investimentos, gestão financeira, inclusão e
educação financeiras e segurança da informação) que se diferenciam
pelas facilidades proporcionadas pela tecnologia e, com efeito, pela
internet.

Follow-up ou Fup  é o termo utilizado para se referir ao
acompanhamento do andamento de tarefas determinadas em alguma
conversa, reunião ou solicitação. 

Framework Framework é uma estrutura de apoio em torno da qual algo
pode ser construído. No universo de TI, framework é um template com
diversas funções que podem ser usadas pelo desenvolvedor. Com ele,
é possível otimizar o tempo reproduzindo a mesma função em
diferentes projetos, auxiliando em um gerenciamento ágil de projetos.
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Gamification  (gamificação) é uma técnica que usa jogos ou
elementos deles (competição, cooperação, resolução de problemas,
passar de fases, ganhar prêmios) em situações que não são
brincadeira, como na educação ou nos negócios.

Healthtech (ou digital health) vem da união das palavras em inglês
health (saúde) e technology (tecnologia) e é uma categoria de
empresas, em sua maioria startups, que utiliza tecnologia (bancos
de dados, aplicativos, celulares, wearables) para melhorar a
entrega, o pagamento e / ou o consumo de cuidados de saúde,
visando aumentar o desenvolvimento e a comercialização de
produtos médicos.

Hub é um dos primeiros equipamentos a serem usados pelas
empresas para conectar computadores em redes locais.
Basicamente, ele conecta os computadores de uma rede e
possibilita a transmissão das informações entre eles. 

Hub de Inovação - Hub de Negócios ou Hub de Empreendedorismo,
no universo startupês, é o nome dado para ambientes que
conectam pessoas onde elas possam trabalhar juntas, trocarem
informações, criarem e empreenderem. São ambientes propícios
para geração de novos negócios. Geralmente são ambientes com
boas condições financeiras para se viver (aluguéis e transportes
baratos), com presença de diversos atores como startups e
pequenas empresas inovadoras; centros de pesquisa,
desenvolvimento e inovação de grandes empresas; universidades e
governo. São ambientes com fácil acesso à mão de obra qualificada
e que contam com a presença de entidades apoiadoras como
aceleradoras e incubadoras, além de fácil acesso a cidades polo do
país (seja pela proximidade territorial ou fácil acesso à aeroportos). 

Incubadoras são instituições que auxiliam no desenvolvimento de
empresas nascentes e em operação. Elas oferecem espaço físico,
suporte técnico, gerencial e formação complementar ao
empreendedor e normalmente estão associadas a uma universidade. 

Inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente
produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou
serviços. Portanto, Inovação é um produto, processo, serviço que
chega ao mercado. É comum também dizer que a inovação é a
invenção que chega ao mercado. 

Know-how significa “saber como” e se refere portanto ao conjunto de
conhecimentos práticos seja ele tecnológico, operacional ou de
gestão. Significa dominar um determinado assunto a respeito de algo
que tenha valor para empresa e para ela mesma. Portanto é comum
dizer que quem detém um determinado “know-how” possui uma
vantagem competitiva naquela área do conhecimento.

KPI é a sigla correspondente a Key Performance Indicator, ou
Indicador de Chave de Desempenho, que mede o desempenho de
todos os processos de uma empresa para colaborar com o
cumprimento de suas métricas e objetivos para o futuro. Para uma
startup ter sucesso é fundamental que ela defina métricas-chaves e
monitore seu desenvolvimento. 

Legaltech (ou lawtech) vem da união das palavras em inglês legal
(jurídico) e technology (tecnologia) e é uma categoria de empresas,
em sua maioria startups, que criam produtos e serviços de base
tecnológica para melhorar o setor jurídico.
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Machine Learning O aprendizado automático ou aprendizado de
máquina (em inglês: "machine learning") é um campo da ciência da
computação que surgiu da evolução do estudo de reconhecimento de
padrões e da teoria do aprendizado computacional em inteligência
artificial. Faz referência ao fato de que utilizando inteligência artificial,
por meio de padrões, o computador pode aprender com uma pessoa
real. 

Mailing Lista de nomes, e-mails, telefone e outros contatos
importantes para a empresa / startup.

Open Innovation significa inovação aberta e é um termo criado por
Henry Chesbrough, professor e diretor executivo no Centro de
Inovação Aberta da Universidade de Berkeley. É baseado no conceito
de que as empresas devem utilizar ideias desenvolvidas interna e
externamente para inovar. Essa metodologia pode ser implementada
utilizando a colaboração dos colaboradores de diversos níveis e áreas
de uma empresa, bem como parceiros, fornecedores, clientes e
usuários. 

Pitch é uma apresentação curta (de 3 a 5 min), desenvolvida para
mostrar aos potenciais investidores ou clientes o projeto de uma
startup de forma a despertar seu interesse pelo produto. Vem do
conceito de Elevator Pitch.
 
Product Development é a metodologia “tradicional” de
desenvolvimento de um produto que possui algumas fases bem
definidas: plano de negócios, desenvolvimento do produto, período de
beta test e finalmente o lançamento. 

Product Market Fit é o momento no qual um grupo semelhante de
pessoas / empresas se mostra disposta a pagar pelo seu produto /
serviço, e mais importante, usá-lo com frequência.

Prova de Conceito – PoC (Proof of Concept) é um termo utilizado para
denominar o teste de um projeto de forma prática visando provar sua
viabilidade técnica e mercadológica. Muito utilizado por grandes
corporações antes de fechar um contrato com startups, ajuda a minimizar
os riscos e a testar conceitos que beneficiam ambas as partes. Existem
empresas que pagam pela execução da PoC.

SAAS Um Software as a Service (SAAS) é um programa que não é
instalado em nenhum computador e é usado como um serviço, pela
internet. Ex. Netflix. 

Scale-up é o termo utilizado para se referir a empresas com pelo menos
10 funcionários que crescem pelo menos 20% ao ano por três anos
seguidos. No Brasil, apenas 1% das empresas possuem esta
característica, porém, são empresas com um grande impacto na
economia: 50% dos novos empregos gerados por ano no país
correspondem a novas vagas nessas empresas.

Smart Cities Cidades inteligentes são cidades nas quais o uso de
tecnologias de comunicação e informação permite que, por meio de redes
em nuvens, diversos objetos se comunicam entre si (Internet das Coisas),
gerando um gigantesco volume de dados para a cidade (BigData), que é
capaz de realizar a gestão e o planejamento com base em ações
construídas por algoritmos aplicados à vida urbana (Governança
Algorítmica).
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Stakeholders são as partes interessadas de um negócio, como
investidores, funcionários, consumidores, comunidade, governo,
associações comerciais, etc. 

Startup Segundo o conceito de Lean Startup do Eric Ries, uma
startup é uma organização que busca um modelo de negócios
repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema
incerteza. Em outras palavras, uma startup é aquela que produz
um produto ou serviço inovador, que ainda não sabe como será
vendido e se terá aceitação no mercado (busca um modelo de
negócio), e busca replicá-lo sem aumentar muito seu custo
(repetível e escalável), fazendo com que o projeto se torne uma
empresa que cresce muito rápido em um curto espaço de tempo.
Normalmente, quem não tem conhecimento do ambiente
"empreendedor" relaciona o conceito de startup com desenvolver
uma empresa famosa e bilionária, muito por conta das startups que
se tornaram empresas famosas como Facebook, Google,
Whatsapp, etc. Porém, os empreendedores sabem que criar uma
startup está longe de ser glamuroso e demanda muita persistência,
flexibilidade e resiliência.

Tração do inglês, traction, é a evidência quantitativa de que uma
startup tem mercado, é a prova de que alguém quer o produto ou
serviço oferecido. As formas mais comuns de se provar tração são:
rentabilidade, receitas, usuários ativos e usuários registrados. Diz-
se que quando uma startup adquire tração ela passa para o
Growth Stage (estágio de crescimento). 

O glossário apresentado aqui foi extraído do Dicionário de
Startupês de Ana Letícia Rico 

UI Design  ou User Interface Design (Design de Interface do Usuário) é
o meio pelo qual uma pessoa pode interagir e controlar máquinas e
softwares, como computadores, sites, aplicativos e outros dispositivos
eletrônicos. Podem ser botões, menus ou qualquer elemento pelo qual o
usuário possa interagir com o produto. Geralmente o UI Design é
associado aos elementos visuais.

User Experience - UX A Experiência do Usuário é um conceito complexo
que envolve aprendibilidade, utilidade, usabilidade e apelo estético. A
UX serve para que a interação do cliente com o produto ou serviço seja
a melhor possível. No ambiente das startups costuma-se dizer que se
houver a necessidade de se explicar como funciona um produto,
significa que a UX é ruim. 

Validação de uma ideia, hipótese ou modelo de negócio significa fazer
um test-drive dos conceitos que se pressupõe que sejam verdade. Uma
forma bastante comum de se validar uma ideia de negócio é utilizando
um MVP (mínimo produto viável). Usualmente se realiza uma pré-
validação no formato de pesquisa, seja ela qualitativa ou quantitativa.
Uma boa pesquisa cujo objetivo é a validação se baseia sempre no
passado, isto é, nos problemas que o potencial cliente já possui e nas
soluções que ele já buscou.


