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Modelo de negócio: Marketplace – Comissionamento no sucesso da venda e produtos

periféricos para aumentar as chances e assertividade da venda.

Mercado: mais de 15 milhões de empresas com uma movimentação de mais de 1

Trilhão de reais. As pequenas empresas representam 27% do PIB. O mercado de venda

dessas empresas é pouco explorado e profissional, por isso vamos profissionalizar e

aproveitar este mercado e explorar com a tecnologia a compra e venda destas

empresas.

Solução: plataforma web e um algoritmo para emissão do laudo de avaliação, com

método próprio. Além disso, teremos uma rede consultores para representar nossa

empresa em cada região.

BuyCo.

#valuation #pequenas-empresas #M&A

Vamos transformar o modo como o

empreendedorismo acontece. Nossa

missão é reduzir a mortalidade das

empresas e ajudar novos

empreendermos. Vamos começar

transformando o mercado local, usar

a tecnologia para fazer a

intermediação de pequenas

empresas.

Somos o M&A dos Pequenos

Negócios.
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De forma indireta, podemos trazer

medicamentos de qualidade para quem

necessita e oferecer insumo de qualidade

para as indústrias farmacêuticas. O

nosso propósito se baseia no cultivo in

vitro de Cannabis com uma técnica

biotecnológica que elimina as variações

ambientais e problemas oriundos do

cultivo tradicional, fazendo com que o

insumo produzido seja de qualidade e

com o teor de CBD padronizado.

Modelo de negócio: B2B – venda direta do insumo para indústria

Mercado: Hoje o mercado de fitoterápico movimenta 4,5 bilhões de reais

no Brasil, com uma carteira de 3,5 milhões de pacientes que são

abastecidos por 495 industrias farmacêuticas que podem produzir

medicamentos fitoterápicos.

Solução: : Cultivo In Vitro do Cannabidiol

Equipe:

CBD

Alessandra Moares 

Diretora executiva e 

financeiro

Bruna Alves

Diretora de produção

#farmácias #indústrias #cannabis

Lucas Antonini

Diretor de mkt e vendas
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A Checard é proprietária do E-Card´s -

solução sistêmica que audita 5 anos

retroativos de movimentação de de

cartões de crédito e débito de um

estabelecimento comercial varejista,

confrontando o que vendeu X o que

exatamente recebeu em suas

respectivas contas bancárias.

Checard
Modelo de negócio: B2B – venda direta para varejistas.

Mercado: Em 2018 as movimentações com cartão de crédito e/ou débito 

totalizaram 1,55 trilhões de reais, um crescimento de 14,5% comparado 

ao ano anterior (2017).

Solução: Auditoria em meios de pagamento eletrônico. Vislumbram a 

construção de um software como forma de prestação do serviço.

Equipe:

Rodrigo Bianchini

CEO/CFO

Mirella França

COO

Cleriston Oliveira
CMO

Alfredo Júnior

CTO
#varejo #cartão #financeiro
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Com base em um ideal de priorização do

cliente, a Circum veio para impactar o

mercado de food-service. Dando maior

importância ao conforto, eficácia e poder

de escolha dos nossos parceiros.

Entendendo os impasses frequentes que

ocorrem nos processos de compra entre

donos de bares e restaurantes e

fornecedores, foi desenvolvida uma

plataforma de negociação, que oferece a

conexão dos estabelecimentos a uma

gama de opções de marcas, produtos e

preços de diversos fornecedores os quais

terão acesso a novos clientes e a

possibilidade de ganho em escala.

Modelo de negócio: : B2B | Bares e Restaurantes - Comissão em cima das

transações e disponibilidade do modelo de assinatura. Fornecedores -

Disponibilidade do modelo de assinatura.

Mercado: O mercado de foodservice (alimentação fora dólar) movimenta

cerca de 230 bilhões, divididos em mais de 1 milhão de estabelecimentos

no Brasil dos quais aproximadamente 60% são micro, pequenas e médias

empresas. O país está localizado na quinta posição. No mercado de

foodservice no ranking mundial e apresentou em 2018 crescimento de 4,8%

em relação ao ano anterior segundo a pesquisa CREST, feita pela GS&NPD

e o Instituto de Foodservice Brasil.

Solução: Plataforma acessível por web e aplicativo.

Circum

Equipe:

Jonathan Leite

COO

Rafael Duarte

CEO
Gabrielle Redoan

CTO

Enia Bicalho 

CIO

#cadeiadeabastecimento #supplychain

#foodservice

João Diniz

CMOArthur Davi 

CFO



05

Nós ajudamos equipes esportivas a

analisarem dados de performance.

Nossa missão é ajudar equipes de

esportes e e-sports a alcançarem

melhores resultados e impactar

treinadores, atletas, torcedores.

Começamos essa transformação em

equipes de futebol de base no Brasil

e, com o novo cenário do Corona

Virus, com equipes de e-sports.

Modelo de negócio: SaaS - B2B

Mercado: O mercado de análise de dados de performance esportiva está

em grande crescimento, se em 10 anos atrás não havia nada, hoje até o

mais simples clube de futebol busca melhores resultados a partir de

dados. E isso não é diferente no e-sports. Por ser um mercado novo, ele

já nasceu com uma forte base nos dados para análise..

Solução: : Plataforma web

Gravol Sports

#Analytics #e-Sports #Performance

Arthur Araujo

CEO

Frederico Duarte

UX e Front-end

Geraldo Milholo

Infra e Back-end
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1) Problema da sociedade: jovens de

baixa renda dificilmente conseguem

romper o ciclo de pobreza familiar, o que

se deve, sobretudo, a um baixo

desenvolvimento de competências,

segundo especialistas. 2) Missão da

empresa: viabilizar a ascensão social de

jovens de baixa renda. 3) Como:

promover o aprimoramento pessoal por

meio do desenvolvimento de soft skills e

competências exigidas pelo mercado de

trabalho atual

Grow
Modelo de negócio: B2C: app freemium. Posteriormente: também B2B,

no modelo white label, para escolas e universidades que queiram arcar

com a assinatura mensal dos alunos.

Mercado: Jovens brasileiros (atualmente, 34 milhões) demonstram um

significativo e crescente interesse no aprimoramento pessoal

(socioemocional e profissional).

Solução: A princípio será um app, porém ainda não fechamos totalmente

a possibilidade de que seja uma plataforma web (vai depender da

validação).

Equipe:

#softskills #desenvolvimentojuvenil

Beatriz Willemsens

CEO

Lara Iorio

CHRO

Reneide Campelo

CPO
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IVY

A IVY é uma plataforma de comunicação

processual simplificada cujo propósito é permitir

que os clientes dos advogados recebam de

maneira simples e clara os andamentos de seus

processos, em linguagem plenamente acessível,

sem "juridiquês". Visamos solucionar, assim, a falta

de tempo dos advogados para reportarem aos

seus clientes os andamentos processuais e, por

outro lado, solucionamos a dor do cliente por ficar

anos no Poder Judiciário sem saber o que ocorre

em seus processos, ou compreendendo muito

pouco, em razão dos termos jurídicos não

possuírem linguagem acessível a todos. Nossa

missão é garantir o acesso qualificado à Justiça.

Modelo de negócio: B2C - para usuário free e B2B - através da venda de

planos mensais para os advogados, precificados de acordo com a

quantidade de processos a serem monitorados pela nossa plataforma.

Mercado: Segundo os últimos dados divulgados pelo Conselho Nacional

de Justiça em 2019, temos atualmente quase 107 milhões de processos

ativos no Brasil, em um universo de 1,2 milhão de advogados. Além

disso, o mercado jurídico movimenta, a cada ano, cifras da ordem de R$

50 bilhões, com crescimento em torno de 20% ao ano.

Solução: Chatbot

#comunicação #lawtech #chatbot

Beatriz Ramalho 

CFO

Priscilla Menezes

COO e CCO

Marcela Andrade

CEO e CMO
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Modelo de negócio: B2C – Plataforma de acompanhamento freemium.

Mercado: O mercado da saúde movimenta hoje cerca de 608,3 bilhões

de reais em 2017 no Brasil, sendo 2 bilhões diretamente ligados a saúde

materna no mesmo ano. Além da abrangência desses números quando

entramos no cenário do pós-parto, sendo essa fatia composta por quase

3 milhões de mães somente no momento de puerpério.

Solução: : Doula Digital

Equipe:

Mamatrix

O projeto nasceu a partir da

abrangência de mulheres que

sofrem de violência obstétrica.

Mulheres no período puerpério

serão acolhidas com diversas

informações para auxiliar no seu

bem-estar e tomada de decisões.

#saude #mae #mulher
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A Metrópole 4 é responsável por transformar

experiências da vida real em formas de

influência

e consumo, conectando marcas às pessoas.

Por meio da plataforma de última geração da

Metrópole 4, é muito fácil encontrar o

influenciador digital ideal para ações de

marketing de influência. Diversas

funcionalidades

auxiliam desde a cocriação do storytelling,

contratação, medição com total autenticidade

dos

dados até o acompanhamento em tempo real

dos resultados alcançados.

Modelo de negócio: B2B com mensalidade pelo uso da plataforma.

Mercado: Segundo a Forbes, o mercado mundial de marketing de influência

movimenta

anualmente cerca de R$ 130 bilhões. No Brasil estima-se que esse

mercado já alcance os R$ 2

bilhões. Nos últimos 12 meses, o Google Trends registrou um crescimento

de 150% pelo termo

“influenciador digital”, evidenciando o crescimento vertiginoso deste

mercado que vem

ganhando espaço dentre diversas alternativas de marketing digital.

Solução: : Marketplace

Equipe

Metropole4

#influencer #digitalinfluencer 

#redessociais

Edson Rocha

CEO

Rafael

Diretor Financeiro

Charles 

Diretor de tecnologia

Growth

Marcos

Diretor de Marca
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Modelo de negócio: SAAS – Modelo de assinaturas para clinicas,

hospitais e lar de idosos.

Mercado: O mercado de infecções fúngicas no Brasil acomete 3,4

milhões de casos graves e gerando um custo de até 250mil reais por

paciente. Além desses número, os planos de saúde transacional cerca

de 47 milhões mês no Brasil, e ainda o mercado de analises clinicas

movimentam 25 bilhões por ano.

Solução: : Diagnostico Eficiente de Infecções Fungicas

Equipe:

Micologistas

Associados

Diagnóstico de fungo, identificação

do fungo. Dor: laboratórios não

conseguem identificar, dificuldade na

identificação de fungo.

#saude #diagnosticos
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Modelo de negócio: SAAS

Mercado: O mercado de infecções virais no Brasil e no mundo tem

ficado muito movimentado atualmente com a pandemia do COVID-19,

movimentando milhares e milhares de dólares todos os dias. Em nosso

pais os gastos já superaram mais de 100 milhões de reais desde o mês

de fevereiro. Além disso a baixa proporção de testes por milhões de

habitantes, torna soluções de testes bastante atrativas.

Solução: Hardware + Software para testes de vírus com menor

demanda de espaço laboratorial para usabilidade.

Equipe:

OmniLamp

Democratização de testes de

vírus. O projeto busca levar esses

diagnósticos de forma ágil e

acessível a qualquer lugar.

#saude #covid19 #vírus #testes

Rubens do Monte

CEO e Fundador

Bioólogo Molecular

Pedro 

Alves

COO

Virologista

Ana Granato

CLO

Inovação e Tecnológica

Bruno Avelar

CTO

Cientista da Computação

Henrique Resende

CPO

Eng.Eletricista

Angelo Zandona

CFO

Eng.Mecânico
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Modelo de negócio: B2B – Venda da tecnologia.

Mercado: O mercado de combustíveis automotivos movimentos em

2019 aproximadamente 2.4 trilhões em litros abastecidos gerando assim

um aporte financeiro de 450 bilhões de reais. A aquisição de automóveis

em 2019 superou os 2,8 milhões de veículos vendidos.

Solução: : Pirolise – transformação de resíduo em gás combustível

Equipe:

PYPIV

Victor Melo

CEO

#combustíveis #resíduos 

#automotores #indústria

Eficiência, sustentabilidade e futuro são as

palavras chaves que definem esse

propósito.

A Pypiv vem para mudar a forma que a

sociedade vê e utiliza os seus resíduos,

transformando eles em gás combustível,

propicia para os veículos automotores uma

economia significativa e uma performance

mais sustentável e potente.

Daniel Vitoriano

CMO

Hilton Lesllie

CIO

Sérgio Peres 

CTO

Gabriel 

Lacerda

CSO

Ramon Pereira

CTO

Janayna Bhering

Advisor

Fausto Carvalho

Advisor

Pedro Villaça

Advisor
Tainá Almeida

Marketing Manage
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Sem Choro

Existimos para facilitar a vida dos pais ao

buscar informações, conteúdos e dicas

para seus filhos e para oferecer uma

economia nas mais variadas compras

que ter um filho exige. A Sem Choro já

existe há 4 anos e já oferece informações

comerciais, conteúdos sobre criação de

filhos nos mais variados âmbitos e

oferece descontos, brindes e vantagens

para os pais Assinantes. Nossa missão é

oferece economia de tempo e dinheiro

aos pais.

Modelo de negócio: B2B - Marcas e produtos ligados à infância tem

possibilidades de fazer ações de mkt em nossos conteúdos ou comprar

espaços de mídia no Portal. B2C - Pais, mães e todo mundo que tem por

perto uma criança acessam o site para obter informações.

Mercado: É um mercado que apesar de ter diminuído o número de

nascimento nos últimos 20/30 anos, ele ainda continua alto (cerca de 2

milhões de nascimentos por ano) e os pais atualmente, por trabalharem

muito e ficarem muito ausentes de casa, acabam investindo mais e tendo

um gasto maior com os filhos para tentar suprir essa ausência.

Solução: Plataforma de conteúdo

#pai #mãe #crianças #informação

Rafael Andrade

Fundador
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Modelo de negócio: B2C – Captação de imposto de renda.

Mercado: Hoje o Brasil é o país que mais paga imposto na América

Latina, mas as pessoas não sabem que podem destinar parte do seu

imposto de renda para projetos sociais. E neste cenário hoje temos em

torno de 12 milhões de brasileiros que podem doar o imposto de renda

como pessoa física e somente 1% desse recorte entende como fazer.

Solução: Captação de imposto de renda de pessoas físicas através de

uma plataforma que vincula a ong’s que podem receber esse dinheiro.

Equipe:

SER SOLIDÁRIO

Frederico David

CEO - Sócio

#imposto_de_renda #ong

#doação #captação 

A Ser Solidário é uma startup de viés social

que tem como intuito captar imposto de

renda de pessoas físicas, e reverter, essa

doação para ong’s cadastradas que podem

receber esse recursos para executar

projetos.

Camila Gomide

CKO - Vesting

Dennis Vieira

CTO - Sócio

Evandro Gomide

CIO - Sócio

Carla Sarah

CPO - Vesting
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Vitau Automation

Fornecer soluções em manutenção de

equipamentos e maquinários da indústria

através da tecnologia e do

monitoramento com base em

aprendizagem de máquina para

conseguir prever falhas nos processos

industriais.

Modelo de negócio: B2B – venda direta para a industria (setup do

hardware + assinatura do software)

Mercado: O mercado de manutenção preditiva apresenta um

crescimento significativo com a incorporação dos conceitos da indústria

4.0 e as novas necessidades da indústria; este mercado prevê um

crescimento de 40% em 5 anos, até 2024.

Solução: plataforma de monitoramento online e inteligente

(hardware/sensores + software/plataforma e algoritmo de IA)

#industria4.0 #A.I. #sensores 

#manutenção

Felipe Vitoriano

CEO/CTO

Mayra Mota

COO

Anna Bitão

CMO
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Modelo de negócio: B2B – Venda da tecnologia

Mercado: O mercado de tratamento de efluentes e água movimentou 64

bilhões de dólares em 2018. Em 2019, o mercado de osmose inversa

movimentou cerca de 11 bilhões de dólares e tem perspectiva de crescimento de

10,3% até 2025.

Solução: Reciclagem de membranas de osmose inversa.

Equipe:

WATER STARTUP

Beatriz Gasparini

CEO | CMO

Gestão executiva e de

relacionamento

#tecnologia_assistiva #deficientes

#bengala #visual

As membranas de osmose inversa

são altamente eficazes no mercado,

para tratar água e efluentes, mas

que possuem um tempo de vida e

são descartadas após isso, virando

resíduo inerte. A Water recicla as

membranas, tornando elas eficazes

novamente e por um preço em

conta e competitivo no mercado.

Clara Faria

COO | CPO

Desenvolvimento e 

produção do produto

Luiza Grossi

CFO 

Planejamento financeiro

e estratégico 
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Webli

A Webli é um canal para ajudar consumidores a

resolverem problemas de carros comprados e

alugados. Entendemos a situação e fazemos a

mediação com a concessionária, loja, locadora

ou fabricante para buscar uma solução.

Apoiamos também empresas que desejam

melhorar a experiência e satisfação do cliente,

disponibilizamos um sistema de pós-venda

(atendimento) em nuvem, a excelência no

atendimento é o caminho para fidelizar e

alavancar as vendas.

Suporte técnico humanizado para solução de

problema de veículo.

Modelo de negócio: : B2B: Assinatura mensal do sistema, e, B2C:

Prestação de serviço (Parecer técnico, mediação com fornecedor e relatório

jurídico).

Mercado: A frota brasileira é de 60 milhões de veículos, sendo 48 milhões

de carros foco inicial da Webli, posteriormente poderemos evoluir para o

restante. Números:- Venda anual de 11 milhões de usados , 3 milhões de

novos e frota das locadoras com 900 mil carros. - 47.000 lojas de venda de

carros (cnpjs cadastrados). Mercado que a insatisfação dos clientes chega

a 40% com o pós-compra (atendimento, garantia, etc), onde está o negócio

da Webli.

Solução: SAAS (software como um serviço) / aplicativo

Equipe:

Daniel Rodrigues 

CFO

Carolina Lima 

Marketing

Aline Martins 

Jurídico

#pós-venda #compradecarros

Osman Martins 

Operações

Webster Barbosa 

CEO




