2
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Sobre o Conecta:
O Conecta é um programa de impulso a startups com soluções inteligentes para promover a
inovação e a superação de desafios do setor de transporte e logística do Brasil.
Criado pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) e desenvolvido em conjunto com o
BMG UpTech, o Conecta é um dos maiores programas de startups da América Latina.
Além do investimento financeiro, as startups contam com o apoio do Programa por meio de
mentorias de alto nível, conexões importantes com o setor transportador e uma aceleração
internacional nos Estados Unidos. Saiba mais em conecta.cnt.org.br

Escopo do Programa:
O Programa tem três fases:

FASE 1 | 20K*

FASE 2 | 210K

FASE 3 | 230K

Valuation: R$ 1M
1 encontro em BH

Valuation: R$ 3,5M
8 encontros em BH

Valuation: R$ 5,75M
Aceleração no
Vale do Silício (EUA)

* Startups que receberam investimento em um Valuation de 3M recebem os 20K e não
precisam ceder o equity dessa fase.
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Calendário da 1ª edição do Programa Conecta em 2018:
Todos os encontros acontecem na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, exceto os da
Fase 3, que ocorrem no Vale do Silício.
Data

Fase

Encontro

Assunto

20/06 e 21/06

1

Único

Apresentação e Conexão

12/07 a 14/07

2

1O Encontro

Modelo de Negócios

14/07 a 26/07

2

2 Encontro

Estratégia

09/08 a 11/08

2

3 Encontro

Produto

23/08 a 25/08

2

4 Encontro

Marketing

13/09 a 15/09

2

5 Encontro

Vendas B2B

27/09 a 29/09

2

6 Encontro

Finanças e Valuation

08/10 a 10/10

2

7 Encontro

Lideranças e Pessoas

18/10 a 20/10

2

8 Encontro

Governança

15/11 a 15/12

3

1 mês no Vale do Silício

Internacionalização (EUA)

O
O
O
O
O
O
O
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Fundação Dom Cabral, Campus Alphaville

Fases 1 e 2:
A Fase 1 aconteceu em 2 (dois) dias de evento no mês de junho/2018, quando a equipe do
Conecta e especialistas selecionados puderam conhecer melhor as startups para gerar valor
para elas e selecionar as empresas que deveriam prosseguir para a próxima fase.
Os encontros da Fase 2 aconteceram na Fundação Dom Cabral, no Campus Alphaville, em
Nova Lima/MG. As startups da Fase 2 receberam um módulo de gestão da FDC especialmente
desenhado para elas, além do acompanhamento e da mentoria da Nxtp.Labs durante todos
os encontros.
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Plug and Play Tech Center, Vale do Silício, Califórnia, EUA

5 startups
10 empreendedores
(2 por startup)

1 mês no Vale do Silício
Fase 3 - Internacional (Vale do Silício, EUA):
Até 5 (cinco) startups do Conecta terão a oportunidade de testar o seu negócio em uma das
maiores aceleradoras do mundo, a Plug and Play Tech Center, no Vale do Silício, EUA.
Lá, além da experiência internacional, conteúdo e mentorias de alto nível, nossos
empreendedores poderão validar hipóteses para atingir o mercado global.

Conheça as startups selecionadas para o Conecta:
Na primeira fase, selecionamos as 42 startups, que você conhecerá detalhamente nas
próximas páginas. Entre essas, até 25 foram selecionadas para a segunda fase.
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Agência Nota Registrada

Integração financeira entre empresas

www.notaregistrada.com.br
São Paulo/SP

asant@notaregistrada.com.br
Carlos Alberto Santos - (11) 3582-8457

Problema: O ciclo de recebimento demanda diversos documentos, informações e
posicionamentos entre as empresas de forma ágil e sob inúmeras regras de validação. A
Nota Registrada torna esse controle simples, imediato e eficaz.
Solução: Plataforma cloud de integração colaborativa entre empresas, cobrindo o registro,
a validação e o monitoramento de todas as interações comerciais, tributárias, financeiras e
logísticas do ciclo de recebíveis e pagamentos.
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Aterra Ambiental

Plataforma de gestão e destinação de resíduos que integra inovação, tecnologia e interface
com o mercado reciclado

www.e-aterra.com
Belo Horizonte/MG

contato@aterraambiental.com
Fernando Andrade e Bruno Giovannini – (31) 3282-7733

Problema: Por não ser o seu core business, empresas não sabem o valor que tem o mercado
de resíduos. Muitas vezes, pagam para ficar livres de um material que poderia ser fonte de
renda e ainda perdem horas produtivas de trabalho preenchendo relatórios.

Solução: De forma customizada para cada cliente, a Aterra possibilita maior governança da
gestão dos resíduos, monitoramento do inventário, facilidade nas rotinas de negociação e
venda dos materiais, emissão de relatórios.
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Buskar

Plataforma digital de remoção, guarda e entrega de veículos recuperados

www.buskar.me
Belo Horizonte/MG

guilherme@buskar.me
Guilherme Longo e Jaime Daniel – (31) 98202-0114

Problema: Baixa inserção tecnológica nas operações, dificuldade em organizar rotas
produtivas e falta de integração entre contratantes e guincheiros da cadeia de recuperação
de veículos, em processo de remarketing.

Solução: Removemos, armazenamos, aglutinamos e entregamos veículos em seus destinos
finais, em rotas otimizadas, aumentando a produtividade de nossos prestadores e reduzindo
custos e prazos dos contratantes.
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Com Oferta nas Estradas

Plataforma de ofertas geolocalizadas

comoferta.com
Belo Horizonte/MG

feliciano@feliciano.com.br
Feliciano Lopes de Abreu – (31) 98866-5444

Problema: O consumidor tem dificuldade de ter acesso aos preços dos produtos em postos
de combustíveis. O varejo precisa vender produtos que, muitas vezes, não estão com um
bom giro de vendas e geram perdas para a loja. A indústria tem grandes perdas em razão do
prazo de validade e tem que utilizar uma forma rápida e direcionada de divulgação.

Solução: Se um lojista tiver um produto bem estocado, verificar que as vendas não foram
boas e que o produto está relativamente próximo do vencimento, poderá divulgá-lo para
consumidores e outros varejistas. Para isso, ele tira foto, coloca prazo de validade, preço
e faz check-in. Dessa forma, milhares de consumidores que utilizam o aplicativo podem se
informar sobre a oferta e compartilhar em várias redes sociais. Utilizamos um modelo de
gamificação e envio de ofertas exclusivas para os consumidores.
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Husky

Sistema de gestão de entregas e entregadores para otimizar o delivery de restaurantes

gohusky.net
Porto Alegre/RS

mauricio@gohusky.net
Maurício Corrêa

Problema: Gerir o same-hour delivery, como no caso de restaurantes, é difícil e dispendioso.
Envolve centenas de variáveis que se alteram em poucos minutos.
Solução: Desenvolvimento de software e app que rastreia os motoboys, sugere melhores
roteiros e rotas, integrando ao iFood e PDV, e gera informações precisas, em tempo real,
para auxiliar a produção na cozinha e o atendimento do call center.
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Collector

Transformamos um celular em um coletor de dados para acompanhamento de processos,
balanços, conferência de dados e muitas outras funcionalidades

www.kcollector.com.br
Belo Horizonte/MG

antonio@kcollector.com
Antonio Deus – (31) 99606-4613

Problema: Otimizar a coleta de dados a fim de reduzir os custos e aumentar a assertividade.
Solução: KCollector transforma um celular em um coletor de dados para acompanhamento
de processos, balanços, conferência de dados e muitas outras funcionalidades. Onde houver
código de barras, a KCollector é a solução.
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Licentia

Plataforma online para licenciamento ambiental com inteligência artificial, focada no
planejamento, no compartilhamento e na gestão dos processos

licentia.digital
Belo Horizonte/MG

leonardo@licentia.digital
Leonardo Santiago / Henrique Pereira - (31) 3401-1074

Problema: Com altos custos, prazos e riscos até que se obtenha uma resposta dos órgãos
ambientais, o licenciamento ambiental é uma enorme barreira para o investimento em
empreendimentos que causam impacto ambiental.

Solução: O Licentia aplica inteligência artificial para dar acesso ao conteúdo já produzido
em outros estudos ambientais; permite o compartilhamento dos estudos com visualizações
interativas; e oferece gestão de maneira simples.
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Milênio

Hardware, app e software são integrados, gerando funcionalidade ao passageiro, otimização
da frota e inteligência para o transporte público

www.mileniobus.com.br
São Paulo/SP

contato@mileniobus.com.br
Fábien Giovanni de Oliveira e Marcel Carvalho Ogando - (11) 98996-2441

Problema:
a) Ônibus cheios: má distribuição de passageiros nos veículos; b) Ausência do pagamento
digital: filas na compra ou carregamento do bilhete; c) Rotas de ônibus: não existe uma
previsibilidade das empresas em determinar e otimizar suas rotas.

Solução:
a) Hardware que faz a contagem de passageiros que entram e saem do veículo.
b) App com informações da quantidade de passageiros, onde o usuário pode fazer pagamento
digital.
c) Software/plataforma de otimização da frota com os dados gerados.
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MOBQI

Sistema integrado que permite a qualquer cidade se tornar inteligente

www.mobqi.com
Belo Horizonte/MG

jmmtech@jmmtech.com.br
Ernani – (11) 5503-6512 (JMM Tech)

Problema: Digitalizamos a mobilidade urbana das cidades, permitindo que cada prestador
de serviço de transporte público, serviços de emergência (polícia, ambulância, bombeiro) e
cidadãos se conectem e, com isso, gerem dados de BIGDATA, que são vitais para o controle,
monitoramento e diagnóstico da mobilidade urbana das cidades, permitindo, assim, mais
lucro para as empresas, melhor prestação de serviço pelos órgãos competentes e mais
qualidade de vida para o cidadão.

Solução: Conectamos prestadores de serviço de transporte público, com usuários e serviços
de emergência, permitindo que a cidade tenha uma sala de controle por baixíssimo custo.
Além disso, por meio de “inteligência artificial”, permitimos o compartilhamento de dados,
analisamos e demonstramos, em forma visual, informações como trânsito, frota, modais de
transporte, veículos em movimentação etc.
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Neokohm

Telemetria e controle no transporte refrigerado
mon.neokohm.com
Chapecó/SC
contato@neokohm.com
Allan Carniel e Jonas Scatolin – (49) 3321-8337/ (49) 99944-2008
Problema: Perdas de cargas perecíveis por falta de controle na unidade refrigerada e
dificuldades de encontrar respostas para os seguintes questionamentos relacionados ao
processo: “Por quê?”, “Quando?”, “Como?” e “Onde?”.
Solução: Solução de controle e telemetria, em tempo real, no transporte refrigerado que
alia hardware e software, sem instalação de sensores, diretamente no equipamento de
refrigeração, para monitorar, gerir e atuar por meio da nossa plataforma online.
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Nexatlas

Plataforma para planejamento de voos e navegação aérea para pilotos e marketplace de
serviços de apoio à atividade aeronáutica
www.nexatlas.com
Belo Horizonte/MG
contato@nexatlas.com / ana@nexatlas.com
Artur Jeber / Ana Raquel Calháu - (31) 99406-8296 / (35) 99130-8790
Problema: Cada voo requer do piloto uma extensa coleta de informações espalhadas por
diversas fontes, nem sempre digitais, além de cálculos utilizando ferramentas analógicas,
busca e reserva de serviços, como hangaragem, combustível e manutenção.
Solução: Por meio de uma aplicação interativa para desktop e mobile, a NexAtlas facilita
o trabalho do piloto durante o planejamento de voo, na navegação aérea e na busca, na
reserva e no pagamento de serviços de apoio à atividade aeronáutica.
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Numenu

Serviços de bordo no transporte urbano
www.numenu.info
São Paulo/SP
ola@numenu.info
Sebastian Lucca e Rafael Freitas - (11) 95046-3050
Problema: Insatisfação com a renda mensal por parte dos motoristas e criação de uma opção
para aquisição de produtos de consumo instantâneo para os passageiros.
Solução: Conveniência dentro dos carros que promove renda extra e captura dados de
consumo eficientes para o varejo por meio de plataforma de vendas online, proporcionando
usufruto instantâneo.
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Recicla Club

Otimização de processos de descarte

recicla.club
Belo Horizonte/MG

contato@recicla.club
Vitorino de Oliveira, Priscila Faria – (31) 4141-0425

Problema: A gestão ineficiente dos resíduos gera custos aumentados em todo o processo
e especialmente nos momentos de auditorias, renovação de licenças e certificados dada a
baixa qualidade das informações geradas no dia a dia.

Solução: Eliminamos o passivo econômico da gestão ineficiente de resíduos, otimizando
processos de descaracterização, classificação, transporte e destinação. Gerenciamos custos
de contratos e documentos e garantimos auditabilidade do processo.

21

Siga Estrada

Plataforma de publicidade geolocalizada em rodovias. Comercializamos conteúdo,
publicidade e merchandising nas estradas e cidades lindeiras

www.sigaestrada.com.br / www.sigaurbano.com.br
São Paulo/SP

igor.fonseca@iconeste.com.br
Igor Fonseca ou Felipe Palma – (11) 3104-9277

Problema: O isolamento social é um desafio crescente nas cidades, e reescrever o design
urbano pode unir pessoas, mas a reformulação total do ambiente leva tempo. Assim, a equipe
do SIGA decidiu explorar maneiras ágeis de inspirar encontros sociais usando ferramentas
digitais em um grande funil social – as praças de pedágio.

Solução: Promovemos a mudança do foco de veículos para o foco em pessoas nas rodovias
concessionadas. Melhoramos a experiência de transporte para os usuários por meio da
comercialização de produtos e serviços de valor agregado. Geramos receita adicional nas
concessionárias de transporte e diferencial competitivo no Plano Nacional de Concessão por
meio da transformação de rodovias em smart roads.
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SUIV

Sistema Unificado de Informações Veiculares (SUIV) com banco de dados para os gestores
de frotas

www.suiv.com.br
Indaiatuba/SP

max.porta@suiv.com.br
Maximiliano Hahn Dalla Porta – (11) 98576-9636

Problema: Obter dados confiáveis e relevantes é essencial para a gestão e para a tomada de
decisões em empresas. No caso do mercado veicular, existem muitos dados em plataformas
distintas, o que dificulta o acesso e a compilação, que podem gerar retrabalho e impedir uma
análise precisa das informações.

Solução: O SUIV é um Big Data que reúne, organiza, relaciona, qualifica e filtra informações
das mais diversas fontes relacionadas ao mercado veicular, como montadoras, fabricantes,
prestadores de serviços, governo e institutos. As informações são indexadas associadas
a uma única chave: a placa veicular. Totalmente integrável via API aos sistemas clientes,
possibilita atender à necessidade de informações operacionais e estratégicas em única
plataforma de dados para a gestão das atividades relacionadas a frotas e ao mercado
segurador.
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Termoweb

Solução de monitoramento de temperaturas para a cadeia do frio

www.termoweb.com.br
Uberlândia/MG

comercial@termoweb.com.br
Nilton de Oliveira Santos Neto – (34) 3086-1241

Problema: Queremos exterminar as perdas de cargas frias por problemas de refrigeração.
Solução: Alertas em tempo real sobre as falhas de refrigeração em cargas frias, para que
gestores tenham ações reativas imediatamente.
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Truck Vision

Retrovisor inteligente para caminhões articulados. Tecnologia e segurança em manobras

www.truckvisiontech.com
Caçapava/SP

igor.batista@truckvisiontech.com
Igor Batista – (31) 99868-6235

Problema: Em caminhões articulados, toda vez que o veículo faz uma conversão à direita,
o motorista não possui nenhuma visão de manobra, pois, nessa condição, ele entra em uma
região de ponto cego e vê apenas a lateral da carreta utilizando o espelho retrovisor. Essa
falta de visão provoca acidentes e, consequentemente, gera prejuízos ao transportador.

Solução: Com o retrovisor inteligente, uma tecnologia patenteada e exclusiva da nossa
empresa, quando o caminhão fizer uma conversão à direita, o espelho retrovisor lateral
direito irá ajustar-se automaticamente, ampliando o campo de visão e eliminando pontos
cegos durante as conversões e manobras.
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Wiimove

Gestão de mobilidade corporativa - carona integrada ao transporte público, fretados, táxi
compartilhado e gestão de estacionamento

www.wiimove.com.br
São Paulo/SP

contato@wiimove.com.br
Márcio Henrique Nigro – (11) 4890-2230

Problema: Além das emissões de CO2, usuários e empresas gastam, juntos, de 9% a 25%
do valor da folha de pagamento com transporte pendular, divididos em combustível, carros
particulares, táxi, vale-transporte, fretados ou vagas de garagem.
Solução: Integramos todos os modais de transporte dentro do mesmo aplicativo, permitindo
que a empresa promova campanhas de bonificação para otimizar seus ativos (vagas, fretado
e táxi) e utilizando a carona como um dos vetores de redução.
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Arbache

Gamificação empresarial em people analytics

www.arbache.com
São Paulo/SP

contato@arbache.com
Fernando Arbache - (11) 4130-9707

Problema: Reduzir o custo e tempo necessário para recrutamento. Substituir treinamentos
e diagnósticos genéricos e pouco assertivos. Auxiliar no engajamento de colaboradores e
alunos, maximizando a produtividade e o aprendizado.

Solução: Soluções que diagnosticam e desenvolvem competências de forma rápida e
eficiente por meio de gamificação. Capacitam com maior retenção de atenção e absorção,
auxiliando no engajamento, aumentando a produtividade e reduzindo o turnover.
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Attivilog

Plataforma de gestão para transportadoras

www.attivilog.com.br
Caxias do Sul/RS

contato@attivilog.com.br
Maximiliano Dornelles / Alexandre D. David – (11) 2626-9131

Problema: Dificuldade na contratação e implementação dos sistemas, baixa produtividade
nos processos operacionais, custo elevado e dificuldade de integração com parceiros.

Solução: Sistema web de fácil utilização para emissão de documentos eletrônicos(CT-e,
MDF-e e NFSe), controle total da operação, gestão financeira, gestão de frota, digitalização
automática de pequenos e grandes volumes de documentos.
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Automobi

Automobi CRM para oficinas e concessionárias

www.automobi.com.br
Campo Grande/MS

davi@automobi.com.br
Davi Barboza / Marcelo Santana / Janaína Ferreira

Problema: As concessionárias de veículos deixam de faturar mais de R$ 1,5M/ano com
evasão de clientes na oficina. Isso acontece pela grande desconfiança e/ou pela falta de
conhecimento que os proprietários de veículos têm na hora de fazer a manutenção.
Solução: A plataforma Automobi constrói o relacionamento de pós-compra entre o dono do
carro e as oficinas e concessionárias. Todos os clientes são imputados em nossa plataforma
e, com base na quilometragem ou no tempo do veículo, nossos rôbos enviam comunicações
educacionais por e-mail, SMS, ligações automáticas, Whatsapp e ligações humanizadas,
construindo, assim, uma relação de confiança e transparência entre ambos.
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Aware

Sistemas logísticos para operações de alta performance

www.awarelog.com
Campinas/SP

felipe@awarelog.com
Felipe Fontes / Caio Chiba - (31) 98872-5978 / (19) 99200-1767

Problema: As grandes empresas embarcadoras estão insatisfeitas com seus sistemas de
gestão de transporte. Em um mercado hipercompetitivo, elas não toleram mais ineficiência.
Entretanto, não estão dispostas a pagar os altíssimos preços para desenvolver seu sistema
ideal com Software Houses. Então, como fazer?

Solução: A Aware possui ativos tecnológicos de ponta, que podem ser facilmente ajustados
para atender a demandas específicas, mantendo sua integridade. Dessa forma, conseguimos
atender a altas expectativas com um custo muito reduzido de desenvolvimento, viabilizando
estabelecer receitas recorrentes de tickets altíssimos (+10k/mês) em contratos + 3 anos
(baixíssimo churn).
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Biosolvit

Empresa de biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de novos materiais

www.biosolvit.com
Rio de Janeiro/RJ

contato@biosolvit.com
Guilhermo Queiroz e/ou Wagner Florentino
(24) 3343-4679

Problema: 5,73 milhões de toneladas de petróleo e derivados são derramados nos mares
todos os anos. Trata-se de um mercado de USD 130 bilhões. Temos a tecnologia mais
disruptiva do mundo em absorção de petróleo e derivados.

Solução: Um absorvedor de petróleo e derivados, para uso em terra ou no mar, 100%
natural, mais barato e muito mais eficiente. E, o mais importante, somos a única tecnologia
do mundo que permite o reaproveitamento de mais de 95% do óleo absorvido.
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BYEBNK

Soluções financeiras em blockchain

byebnk.com
Belo Horizonte/MG

byebnk@byebnk.com
Theo Lamounier - (31) 3078-7908

Problema: As transações financeiras exigem soluções complexas e onerosas, fazendo
com que o sistema financeiro seja repleto de intermediários, burocracias e elevados
custos associados. Essa dependência do sistema tradicional, gera uma enorme população
desbancarizada, ou seja, pessoas que não acesso à maior parte dos serviços bancários.
Atualmente, estima-se que 80% da população brasileira seja desbancarizada.

Solução: Criamos um aplicativo, que pode ser baixado, ou vendido por meio de white label,
que pode ser usado para uma exchange/home broker, gestão de antecipação de recebíveis,
plataforma de e-commerce e marketplace, carteira/conta digital, comanda digital,
agendamento e gestão e Tokenização de ativos. Infinitas possibilidades para vender mais
e de forma mais segura! Adicionando a tecnologia de momento aos negócios, a blockchain!
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DayBack

Soluções em energia renovável

www.dayback.com.br
Florianópolis/SC

juliano.mazute@dayback.com.br
Juliano Mazute – (48) 3012-1288

Problema: Alto custo mensal de energia em edifícios logísticos.
Solução: A Day Back auxilia os clientes comerciais na tomada de decisão para a eficiência
energética do local, por meio de software e hardware de monitoramento e geração de
energia elétrica por fontes eólicas e solares no local de consumo.
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dlieve

Tecnologia Logística – Plataforma de gestão logística (entregas e coletas) em tempo real

www.dlieve.com
São Paulo/SP

patrick@dlieve.com
Patrick Rocha – (11) 98525-5041

Problema: Clientes e consumidores ficam reféns da falta de informação. Todos gostariam
de saber a PREVISÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA das suas entregas, compras e serviços. A
falta de um monitoramento em tempo real causa insatisfação do consumidor e do cliente
embarcador.

Solução: A dLieve é uma plataforma (WEB e APP) que cria as roteirizações e envia aos
clientes (consumidores finais e embarcadores) um link, via SMS ou e-mail, com a PREVISÃO
DO HORÁRIO DE CHEGADA. Assim, todos podem saber as previsões e os status finais da
entrega, coleta ou serviço.
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Everlog

É uma plataforma de serviços para a gestão de frete do embarcador, com foco no controle
dos pagamentos e na redução do custo com transporte.

everlogbrasil.com.br
Vinhedo/SP

rodrigo@everlogbrasil.com.br
Rodrigo Fávero - (19) 3826-2122

Problema: Há dificuldade da indústria para controlar os custos com frete, que podem
chegar a 12% da sua receita líquida. Do total cobrado pela transportadora, 7% são valores
indevidos e, entre todos os CTe’s emitidos, 25% possuem algum tipo de divergência.

Solução: A Everlog permite fazer uma gestão completa das operações de transporte de
forma fácil, flexível e descomplicada, ao invés de perder tempo em planilhas, gastar dinheiro
em um TMS e ficar se preocupando com infraestrutura, bugs, treinamentos e turnovers.
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Filho sem Fila

Sistema de segurança e logística de saída de alunos.

www.filhosemfila.com.br
Santo André/SP

leo@filhosemfila.com.br
Leo Gmeiner, Rubens Rodrigues – (11) 3090-6832

Problema: Reduzimos o trânsito nas escolas, ao mesmo tempo em que aumentamos a
segurança de pais e alunos e permitimos redução do envolvimento das equipes escolares no
processo de saída, além de informar aos pais sobre o status do transporte escolar.

Solução: Usamos apps e cercas virtuais para identificar a proximidade de pais e vans
escolares para buscar alunos e avisamos à escola em interfaces móveis e web. Além disso,
informamos sobre o status da viagem aos pais cujas crianças usam transporte.
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Fina

Plataforma de factoring digital (antecipação de recebíveis)

www.finafacil.com
Belo Horizonte/MG

gustavo@finafacil.com
Gustavo Bittencourt - (31) 98402-5782

Problema: Você que é um micro ou pequeno empreendedor ou profissional autônomo sabe
o quanto é difícil se manter. Provavelmente se depara com grandes volumes de vendas a
prazo, sem dispor de capital para comprar matéria-prima ou investir no seu negócio. O que
acha de uma linha de crédito acessível? E se fosse possível utilizar o dinheiro que já é seu?

Solução: Criamos um serviço sem burocracia e totalmente online para você receber o que
é seu a qualquer momento, sempre que precisar. Cadastro simples feito em segundos e já
está na plataforma, podendo antecipar seus recebíveis. Assinatura totalmente online, sem
a necessidade de papel, simples e segura.
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Medei

Plataforma de homologações de rescisões trabalhistas, ajudando empresas e ex-empregados

www.medeiconsultoria.com
São Caetano do Sul/SP

fernanda@medeiconsultoria.com.br
Fernanda Medei Nobrega e Alan Menezes Nobrega – (11) 3010-1209

Problema: Na demissão de um empregado, os RHs preocupam-se com a quantidade de
documentos e passos a serem executados, controle de atividades totalmente manuais,
tomando tempo de suas atividades rotineiras, além da realização do ato da homologação.

Solução: A Medei realiza todo o processo burocrático de forma ágil e eficaz, por meio da sua
plataforma, com a realização do ato homologatório em qualquer lugar do Brasil, trazendo
segurança ao processo e cumprimento do prazo legal.

39

Mobilitee

Plataforma corporativa que agrega táxis e aplicativos. Conveniência para os colaboradores;
economia e simplicidade para a empresa

www.mobilitee.com.br
São Paulo/SP

jrmannis@mobilitee.com.br
José Renato Mannis – (11) 4810-8668

Problema: Para os deslocamentos dos seus colaboradores ou clientes, empresas que
contratam vários fornecedores de táxi ou aplicativos sofrem com a gestão; as que contratam
um único não otimizam os recursos gastos.
Solução: Os colaboradores da empresa podem utilizar diferentes serviços de táxi ou
aplicativos de transporte, instalando unicamente o Mobilitee. Os gestores contam com
central administrativa para a gestão centralizada de todos os fornecedores.

40

Motoboy

Sistema motofrete de entregas expressas

www.motoboy.com
Joinville/SC

gustavo.barbosa@motoboy.com
Gustavo Barbosa – (71) 99192-8871

Problema: Ineficiência nas entregas expressas, dificuldade de encontrar prestadores de
serviços qualificados, custos altos, atrasos, falta de previsibilidade, dificuldade de gestão,
falta de controles.

Solução: Com a nossa tecnologia, é possível oferecer entregas expressas de uma forma
simples, rápida e barata, facilitando o planejamento, o controle e a gestão das operações de
entregas. Com o volume gerado na nossa plataforma, facilitamos o processo de compra de
qualquer tipo de produto/serviço relacionado ao dia a dia de trabalho dos motoboys.
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NavalPort

Soluções para o modal aquaviário. Gestão aquaviária eficiente e atracações com segurança
são os valores que a NavalPort entrega em seus produtos
www.navalport.com
Recife/PE
santiago@navalport.com
Marcos Antônio Cavalcante Santiago e
Antônio Augusto Russo Netto – (81) 3019-4358
Problema: A operação portuária no Brasil é ineficiente. Entre os problemas, estão: longas
estadias devido à falha no planejamento, manobras lentas por questões de segurança e,
quase sempre, o fluxo de informações entre os stakeholders é truncado.
Solução: O SESOP é uma plataforma que aumenta a previsibilidade das operações aquaviárias,
disciplina a gestão, provê segurança e integra todos os partícipes dos processos portuários,
permitindo tanto a rotina quanto o planejamento de longo prazo.
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Órbita

Plataforma de inspeção e monitoramento de qualidade de vias baseada em inteligência
artificial e machine learning. Visão computacional para indústria 4.0, com uma solução para
o modal ferroviário

orbitaei.com.br
Belo Horizonte/MG

leonardo.campos@orbitaei.com.br
Leonardo Campos – (31) 99889-8028

Problema: Nossos principais clientes são empresas que precisam de mão de obra para
inspecionar ou monitorar vias de trânsito de veículos. Por exemplo, podemos citar o setor
ferroviário, que utiliza operadores para inspecionar milhares de quilômetros de vias
permanentes, em um processo altamente dispendioso e insalubre.

Solução: A nossa proposta é substituir o olhar humano por um olhar inteligente de máquina.
A solução substitui o operador em condições insalubres de inspeção por um software que
consegue realizar a inspeção e classificação de qualidade de maneira automática.
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Pedala

Solução sustentável para a logística urbana expressa

www.pedala.eco.br
Rio de Janeiro/RJ

alexandre@pedala.eco.br
Alexandre Messina e Vinicius da Justa – (21) 98189-0909

Problema: Para o cliente: altos prazos para entrega, altos custos e baixo nível de serviço.
Para a sociedade: menos poluição, menos trânsito, maior incentivo a ciclovias.
Para os entregadores: mais saúde e bem-estar no trabalho por praticar esportes.

Solução: Coletamos, nos CDs dos clientes, pedidos de e-commerce de até 3kg e trazemos
para nossos hubs espalhados pela cidade. Nesses hubs, passam ciclistas ao longo do dia
para coletar esses pedidos e entregar aos clientes finais.

44

Saffe

Reconhecimento facial antifraude com foco em pagamentos e serviços financeiros

www.saffe.co
São Paulo/SP

andre@saffe.co
André Coelho – (11) 99173-1903

Problema: Autenticação por meio de biometria facial segura e com uma melhor experiência
para o usuário.

Solução: A Saffe disponibiliza tecnologia de reconhecimento facial antifraude para
autenticações em canais digitais. Com foco em serviços financeiros, oferecemos soluções
de pagamentos com selfie, entre outras experiências de transações únicas ao consumidor.

45

Simplifica Fretes

Marketplace de fretes com soluções tecnológicas para o setor logístico aduaneiro e de
movimentação de cargas

www.simplificafretes.com.br
Varginha/MG

eduardo@simplificafretes.com.br
Eduardo Labre e Luiz Paulo Silva Pinto – (31) 98794-6090

Problema: Empresas que trabalham com importação/exportação necessitam de contratação
de frete para remoção/entrega de suas mercadorias. Essas empresas perdem muito tempo
para obter uma simples cotação e têm dificuldades em receber informações confiáveis sobre
os serviços. Isso acarreta custos adicionais e encarecimento dos produtos.

Solução: Conectamos as transportadoras do mercado a empresas/indústrias. Na plataforma,
embarcadores que demandam carga diariamente não perdem tempo. Na Simplifica Fretes, o
cliente consegue visualizar o valor do transporte em tempo real, solicitar a contratação do
serviço e realizar o acompanhamento da carga.
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SS Telemática

Tecnologia a serviço da economia de combustível e manutenção da sua frota

sstelematica.com.br
Belo Horizonte/MG

alexandre.amaral@sstelematica.com.br
(31) 2568-1930

Problema: Criamos um canal de coleta de dados capaz de eliminar os custos operacionais
desnecessários, sobretudo no que diz respeito ao consumo de combustível, à vida útil dos
componentes mecânicos e aos acidentes de trabalho e meio ambiente.

Solução: Por meio de tecnologia embarcada, realizamos estudos detalhados, identificamos
oportunidades, gameficamos o padrão, capacitamos os condutores, monitoramos e
ranqueamos os condutores na seguinte ordem: premiação, reciclagem e substituição.
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Trackage

Utilizam informações de rastreabilidade para gerar um conhecimento estratégico,
otimizando processos logísticos

www.trackage.com.br
Uberaba/MG

victor.hugo@trackage.com.br
Victor Hugo Moreira – (31) 98828-8545
Igor Moreira – (31) 99194-9434

Problema: Diversas empresas têm a necessidade latente de reduzir seus custos e prejuízos
e otimizar seus processos logísticos, utilizando, de forma estratégica, as informações de
rastreabilidade por meio de softwares e dispositivos IoT.

Solução: Utilizamos dispositivos proprietários, softwares e aplicativos para monitorar o
fluxo e as condições de ativos de negócios, transformando em KPIs e tarefas de otimização
de processos, reduzindo custos e apoiando a tomada de decisão.

48

Venuxx

App de mobilidade urbana que conecta exclusivamente mulheres (motoristas e passageiras)

www.venuxx.com
Porto Alegre/RS

diogo@venuxx.com
Diogo Gomes ou Gabrielle Jaquier – (11) 97327-4851

Problema: Defasagem nas opções de transporte público que seja confiável e segura. Baixa
customização em serviços direcionados para mulheres.

Solução: Prover alternativa de transporte para mulheres que seja segura, confiável e
eficiente; mudar a relação que as motoristas possuem com os passageiros; criar uma
experiência, e não apenas uma corrida; construir oportunidades de renda para mulheres de
todo o país, bem como gerar responsabilidade social por meio do serviço prestado.
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xmultas
Xmultas

Plataforma de gestão de multas de trânsito, documentos veiculares e pontuação de
condutores

www.xmultas.com
São Paulo/SP

contato@xmultas.com
Luis Guilherme Cruz / Saulo Marchi - (11) 99017-8208

Problema: Excesso de multas de trânsito e falta de controle sobre a burocracia veicular.
Solução: Controle unificado de multas de trânsito, veículos e CNHs. Indicadores de
performance que ajudam na redução do custo e do tempo gastos com a burocracia veicular.
Preparação automática de documentos.
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Zumpy

Aplicativo de caronas que conecta pessoas em rotas compatíveis

www.zumpy.com.br
Belo Horizonte/MG

andre@zumpy.com.br
André Andrade e Leonardo Silveira – (31) 99188-4420

Problema: Mobilidade urbana é um dos maiores problemas das grandes cidades. Os custos
dos engarrafamentos já ultrapassam 10% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. Além
disso, 70% dos gases poluentes emitidos nas grandes cidades são liberados por veículos
automotores.

Solução: O Zumpy reduz a quantidade de veículos nas ruas, facilitando com que as pessoas
com o mesmo destino se locomovam juntas com segurança. Utilizando os filtros de segurança,
as caronas podem ser feitas entre amigos do Facebook ou grupos de universidades e
empresas.
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Realização:

Parceiros:

A CNT - A Confederação Nacional do Transporte (CNT) é a entidade máxima de representação
do setor de transporte e logística do Brasil. Tem como missão apoiar o desenvolvimento e
atuar na defesa dos interesses do segmento, promovendo a sua dinamização. Atualmente,
reúne 37 federações, cinco sindicatos nacionais e 19 associações nacionais. Isso representa
mais de 200 mil empresas de transporte, 2 milhões de caminhoneiros e taxistas e mais de 3
milhões de empregos gerados.
http://www.cnt.org.br
BMG Up Tech - Corporate Venture do Grupo BMG – um dos maiores e mais importantes
grupos empresariais do país – voltado para a inovação. Basicamente, o BMG UpTech identifica
as startups cujos negócios sejam viáveis, investe no seu desenvolvimento e as coloca em
contato com o mercado, ou seja, com possíveis compradores das soluções.

http://www.bmguptech.com.br
A Bossanova Investimentos - A Bossa Nova Investimentos é uma empresa de Micro
Venture Capital que busca ser a referência na América Latina em investimentos em startups.
O grupo BMG tornou-se sócio da Bossa Nova Investimentos, empresa que investe em
startups, liderada pelos empresários João Kepler e Pierre Schurmann. Com a sociedade, o
BMG UpTech e a Bossa Nova pretendem investir em até 1.000 startups até 2020.

https://www.bossainvest.com/
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Realização:

54

