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ALTAMAX

BOOK STARTUPS CRIAÇÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

Segundo dados divulgados em 2013 pela

Agência Internacional de Energia Elétrica, deixar

os eletroeletrônicos no modo standby gerou um

desperdício de aproximadamente USD 80 bilhões no

consumo de energia elétrica, o que equivale a

milhões de toneladas de CO2 emitidos na atmosfera.

Esse desperdício seria facilmente evitável se o 

consumidor soubesse o quanto está pagando pela 

energia consumida, pois atualmente, a validação 

do consumo de energia fica exclusivamente a cargo 

das concessionárias de energia elétrica.

SOLUÇÃO

A Altamax criou o produto ecoline® energy system 

(Sistema de Gestão e Eficiência Energética), que através 

da tecnologia IoT (Internet das Coisas) e sistema 100% 

online, ajuda a medir, processar e analisar os dados 

de energia, entregando dados consistentes e seguros, 

históricos e em tempo real, além de projeções de gastos 

e análises de como economizar.

A solução empodera o cliente, que passa a entender 

como funciona seu consumo e, com isso, pode tomar 

decisões para evitar o desperdício. Além de energia, 

a solução funciona para água, temperatura, pressão, 

umidade e gás.

Cidades Sustentáveis

TIPO DE CLIENTE

B2B

“Por meio da nossa solução, resolvemos com tecnologia o desperdício de energia, que pode chegar a 50% de economia real 
em estabelecimentos industriais e a 30% na média domiciliar. Como resultado ambiental, ajudamos na redução de emissão 
de gases causadores do efeito estufa, o que abre possibilidade às geradoras de energia em direcionarem seu excedente a 
novos empreendimentos. Como resultado social, temos a geração de novos empregos e renda, o desenvolvimento de novos 
empreendimentos e negócios, além de ajudarmos a frear o colapso dos reservatórios das hidroelétricas, que estão muito 
abaixo do necessário para seus funcionamentos normais. Nosso produto traz uma saída para conter esses desperdícios 
detectados no mercado brasileiro, na América Latina e no Mundo.” 

www.altamax.com.br

QUEM SOMOS

José 
Saraiva

Sócio-fundador e 
CEO 

Sócia-fundadora  
e COO

Sócio-fundador 
e CRDO

Sócio e 
Diretor de Engenharia

Fabiola 
Bazi

Waltair 
Machado

Paulo 
Seixas

0

QUAL NOSSO IMPACTO?

http://www.altamax.com.br/
http://www.linkedin.com/in/josesaraiva/
http://linkedin.com/in/fabiolabazi/
http://linkedin.com/in/waltair-machado-12360927/
http://linkedin.com/in/paseixas/


Onésimo 
Maurílio Gomes

Kátia 
Gomes

Sócio-fundador Sócia Administrativa
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

O problema que mais impacta negativamente, tanto 

a produção de produtos agrícolas e silvestres, como 

toda a cadeia de beneficiamento da região Amazônica, 

é a falta de qualidade e de regularidade no acesso a 

insumos produtivos, afetando a remuneração das pessoas 

envolvidas e a manutenção de um processo sustentável 

dentro da cadeia produtiva.  

SOLUÇÃO

O Seu Joca/Apoena, juntamente com diversos parceiros, 
busca resolver a problemática da cadeia de insumos, 
através da intensificação das ações de boas práticas 
para organizar o processo produtivo da farinha Seu 
Joca. A iniciativa leva aos produtores locais mais 
informações e capacitação sobre os processos da cadeia 
produtiva propiciando o aprimoramento das técnicas 
de manejo e maior segurança na comercialização, 
gerando, consequentemente, mais renda per capita e 
recorrente para estes produtores. Além disso, a Apoena 
busca implantar ferramentas que possibilitem o rastreio 
e acompanhamento das comunidades envolvidas 
através de uma solução que ajudará a auditagem de 
todo o processo, dando transparência e mostrando a 
efetividade dos processos produtivos.

Sustentabilidade

TIPO DE CLIENTE

B2B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?

  “Nossas primeiras ações começaram dando resultado. Nosso produto principal, a farinha de mandioca Seu Joca, 
conseguiu agregar valor através do seu processo produtivo, fazendo com que os produtores envolvidos já percebam um 
ganho de 20 a 30% acima dos resultados obtidos por produtos similares da nossa região. A Apoena, em parceria com 
o Sebrae/AM, tem implementado oficinas de Boas Práticas na produção, com vista a criar negócios em comunidades 
como a IPAPUCU e São Francisco do Bauana, e incentivar a economia circular. Os ganhos têm sido surpreendentes. 
Quem tem contato com esses novos processos e procedimentos, dificilmente voltam à antiga forma de fazer.”

https://apoena-agroindu-
stria-e-comercio-de.negocio.site/

QUEM SOMOS

APOENA

0

https://www.linkedin.com/in/maurillo-gomes-86a77b198/
https://www.linkedin.com/in/k%C3%A1tia-gomes-665ab9226
https://apoena-agroindustria-e-comercio-de.negocio.site/
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

O governo não consegue ouvir cidadãos e melhorar 
seus serviços. Segundo pesquisa “Gestão da Qualidade 
em Serviços Públicos Federais” realizada pelo Governo 
Federal, 78% dos gestores públicos federais avaliam os 
serviços que gerenciam com notas acima de sete. Ao 
mesmo tempo, uma pesquisa conduzida pela Softplan 
mostra que 60% dos brasileiros estão insatisfeitos com 
os serviços públicos digitais, e outra realizada pela CNI, 
aponta que 90% acham que eles deveriam ser melhores. 
Isso evidencia um descasamento entre a percepção dos 
gestores e a realidade.

SOLUÇÃO

Como o WhatsApp está instalado em 99% dos 
smartphones brasileiros (Panorama Mobile Time/Opinion 
Box, 2020), a Catálise Social criou o Pesquizap: um 
canal de coleta de opiniões e necessidades dos cidadãos 
diretamente no aplicativo, utilizando um chatbot (robô) 
capaz de interagir com usuários humanos. 

A solução automatiza a tarefa de coletar dados 
decidadãos ao mesmo tempo que torna diagnósticos, 
participação cidadã e monitoramento de políticas 
públicas muito mais ágeis.

Govtech

TIPO DE CLIENTE

B2G

QUAL NOSSO IMPACTO?

“O chatbot permite uma nova forma de participação cidadã: mais ágil, digital e barata. Essa participação permite que o

governo melhore os serviços públicos em ciclos rápidos de coleta e análise de dados. Em um primeiro teste, divulgado

somente pelo WhatsApp, ouvimos 387 empreendedores de periferias urbanas em apenas 14 dias. Descobrimos que

70% dos respondentes não conhecem nenhuma linha de crédito, nem documentos para acessá-los. Ao mesmo

tempo, dizem que a maior necessidade de seus negócios é de investimento, o que ajudou a ONG parceira do projeto

a repensar seus serviços. A participação é um valor em si. Uma pesquisa feita pela Catálise com 8.786 professores

mostrou que 97% se sentiriam mais valorizados caso pudessem participar de políticas públicas educacionais, mesmo

sem remuneração.”

https://www.catalise.social

Tomaz
Vicente

Cofundador

Bruno
Rizardi

Cofundador

QUEM SOMOS

CATÁLISE

0

https://www.catalise.social/
https://www.linkedin.com/in/tomaz-vicente/
https://www.linkedin.com/in/brunorizardi/


6BOOK STARTUPS CRIAÇÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

De acordo com a ONU, existem 1,8 bilhões de pessoas 
com alguma deficiência no mundo. No Brasil há cerca de 
1,7 milhão de pessoas apenas com deficiência intelectual 
(PcDI).

O Cognvox é um Programa de Desenvolvimento Cognitivo
para Educação Inclusiva, embarcado em plataforma
tecnológica web/mobile, que ajuda pessoas com
deficiência intelectual, como Síndrome de Down, autismo,
paralisia cerebral e transtornos de aprendizagem.

A empresa busca incluir a PcDI na escola e na sociedade
para lhe proporcionar uma condição de vida ótima.

SOLUÇÃO

Pessoas com Deficiência Intelectual devem receber
tratamento especial para desenvolver a comunicação,
a linguagem, o pensamento e a socialização.
O Cognvox oferece: pareceres psicopedagógicos
para saber seus “gaps” cognitivos, envia atividades
pedagógicas adequadas ao seu estágio de
desenvolvimento intelectual e avalia se houve avanços
aplicando indicadores de performance. As atividades
analógicas e digitais já estão disponíveis no sistema
e devem ser utilizadas pela PcDI sob a supervisão de
psicólogos, professores e pais. Assim, será possível
verificar o progresso cognitivo da PcDI com a utilização
da solução. As licenças são de 12 meses, podendo ser
renovadas até 5 anos.

Educação

TIPO DE CLIENTE

B2B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?

“O Cognvox defende a educação inclusiva e está alinhada à Agenda 2030 da ONU em 5 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável: ODS 1 - Erradicação da Pobreza; ODS 3 - Saúde e Bem-Estar; ODS 4 - Educação de Qualidade; ODS 8 -
Emprego Digno e Crescimento Econômico e ODS 10 - Redução das Desigualdades. Desenvolver a cognição das Pessoas
com Deficiência Intelectual (PcDI) vai levá-las a níveis desejáveis de autonomia. Buscamos empoderar e ampliar sua
empregabilidade e independência através de nossa solução que beneficia não só as famílias com PcDI, mas também
escolas públicas e privadas, clínicas de psicologia, empresas, ONGs e fundações. Temos tido ótimos resultados e, com
isso, buscamos promover a inclusão e melhorar a qualidade de vida das PcDIs com uso desta poderosa ferramenta de
transformação individual e social.”

www.cognvox.com.br

Antônio
Xavier

Fabiana 
Wanderley

Professor Fundadora e Psicóloga

QUEM SOMOS

COGNVOX

0

http://www.cognvox.com.br/
https://www.linkedin.com/in/antonio-xavier-1b94a7127/
https://www.linkedin.com/in/fabiana-wanderley-863b8741/


Cofundador, Gerente de projetos 
e Desenvolvedor Full Stack
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

As vítimas de violência doméstica sempre conviveram com

a dificuldade de formalizar a denúncia de suas agressões e

pedir socorro ao Poder Público. A “pandemia silenciosa”

da violência doméstica ganhou evidência e se agravou no

contexto do isolamento social.

Somente no Rio de Janeiro, segundo o Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), a mulher tem 

encontrado maior dificuldade de acesso aos serviços 

públicos e a violência cresceu 50%.

SOLUÇÃO

A Direito Ágil desenvolveu o Maria da Penha Virtual, 
um aplicativo web, que facilita o acesso da mulher em 
situação de violência doméstica à justiça e amplia sua 
proteção.Tudo isso por meio da automatização do pedido 
de medida protetiva de urgência e seu envio direto ao 
tribunal, de forma ágil, eficiente e desburocratizada. O 
aplicativo foi implementado pelo TJRJ e TJPB e agora 
o grupo desenvolve o Módulo Prefeitura, voltado à 
otimização do encaminhamento da vítima e geração do 
cálculo do seu risco de vida para os serviços municipais 
dos centros de atendimento à mulher.

Govtech

TIPO DE CLIENTE

B2G

QUAL NOSSO IMPACTO?

“Trazemos agilidade na geração automatizada do pedido de medida protetiva de urgência e o envio automático para 

o tribunal (TJRJ), com instrução prévia e acesso aos contatos e endereços dos serviços públicos especializados da rede 

de acolhimento e enfrentamento. Temos, com isso, o objetivo de garantir à mulher, vítima de violência doméstica, 

o acesso à justiça e à sua proteção pela via judicial, de modo a reduzir o lapso temporal entre o pedido e a decisão, 

mitigando os riscos de novas agressões ou mesmo de feminicídio. Foram mais de 900 pedidos desde o lançamento, 

em novembro de 2020, a maioria feita por mulheres da periferia da cidade do Rio, e pelo Módulo Analytics, extraímos 

dados anonimizados estatísticos que permitem aperfeiçoar políticas públicas. Além disso, buscamos agilizar o 

encaminhamento da vítima aos serviços de acolhimento das prefeituras.”

https://direitoagil.web.app

QUEM SOMOS

DIREITO ÁGIL

0

Rafael 
Wanderley
Cofundador, 

Product Owner e Jurídico 
Cofundador, Arquiteto 

e Engenheiro de Software
Cofundador, Arquiteto de Software 

e Desenvolvedor Full Stack

Matheus
Moreira

João Vitor 
Ferreira

Yuri 
Farias

https://direitoagil.web.app/
https://www.linkedin.com/in/rafaelnwanderley/
https://www.linkedin.com/in/matheus-moreira-8b783114b/
https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3ov%C3%ADtoroliveiraferreira/
https://www.linkedin.com/in/yuri-farias-67a7a3174/


Elaine
Pinheiro

Diretora  
Presidente
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

Segundo o IBGE (Pnad, 2019), 80% dos brasileiros 
frequentam escolas públicas durante a educação básica. 
Este dado está intrinsecamente ligado à formação de 
novas gerações. Por isso, a transformação digital na 
educação pública é requisito para prepararmos cidadãos 
fluentes no uso de tecnologia e que saibam lidar com o 
contexto e demandas do século 21. 

Mais de 90% dos municípios aderiram ao Programa 
Educação Conectada (PIEC) do MEC, no entanto falta 
apoio humano, técnico e metodológico para potencializar 
os resultados.

SOLUÇÃO

A HumaniTI é uma plataforma digital que visa formar 

e apoiar gestores educacionais e professores, na 

implementação do PIEC (MEC) e suas diretrizes. 

A solução busca digitalizar a “Tecnologia Social 

de Apoio HumaniTI” e assim agregar qualidade à 

elaboração e implementação de estratégias e projetos 

que consolidem valores e práticas da cultura digital, 

promovendo ações coordenadas entre as diversas áreas 

da secretaria da educação e coerentes com a realidade 

de cada escola.

Educação

TIPO DE CLIENTE

B2G

QUAL NOSSO IMPACTO?

“O apoio humanizado e mediado por tecnologia, prestado pela HumaniTI, às Secretarias de Educação, tem como 

objetivo fomentar a cultura digital nas práticas de gestores e professores das redes de educação. A elaboração, 

implementação e acompanhamento de um Plano de Incorporação de Inovação e Tecnologias na educação de um 

município, facilitados por uma plataforma que fomenta a coordenação entre diversas áreas e promove a gestão 

compartilhada de responsabilidades e resultados alcançados na implementação do PIEC, impactam diretamente sua 

transformação digital. Com a implementação em 56 escolas, conseguimos impactar +2.000 professores e +38.000 

alunos, favorecendo a aprendizagem sintonizada com as habilidades do século 21.”

www.humaniti.org.br

QUEM SOMOS

HUMANITI

0

https://www.linkedin.com/in/elaine-pinheiro-5012831aa/
http://www.humaniti.org.br/
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PROBLEMA

Segundo dados da International Diabetes Federation (IDF), 

537 milhões de pessoas vivem com diabetes no mundo. 

No Brasil, de acordo com a OMS - Organização Mundial 

da Saúde - a doença atinge 16 milhões de brasileiros, mas 

nem todos sabem que estão com ela. 

Colaborar no controle e prevenção de complicações é 

muito importante para assegurar a vida das pessoas.

SOLUÇÃO

Solução que conecta médicos e pacientes por meio de 

uma ferramenta de gestão do tratamento de diabetes 

com recursos personalizados a cada usuário.

ÁREA DE ATUAÇÃO

Saúde

TIPO DE CLIENTE

B2B2C 

QUAL NOSSO IMPACTO?

“Queremos conectar usuários, que estejam em qualquer parte do território nacional, a uma solução que facilite

o entendimento e promova o cuidado preventivo do diabetes. Hoje contamos com cerca de 8 mil usuários que já

possuem experiência em utilizar nossa solução e, com isso, melhorar seu entendimento sobre a terapia prescrita

pelo seu médico. Além disso, facilitamos a tomada de decisão pelo especialista para que obtenha melhores

resultados dentro e fora do consultório.”

www.iglicho.com.br

Pablo
Silva
CEO 

e Fundador

Rodrigo
Siqueira

Fundador Associado
e Médico

QUEM SOMOS

iGLICHO

0

http://www.iglicho.com.br/
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-siqueira-a725543b/
https://www.linkedin.com/in/pablo-silva-49b20540/
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

Toda pessoa com câncer está em estado neutropênico, o 

que significa que a imunidade está muito baixa e que o 

aparecimento de qualquer outra doença pode ser fatal. 

Um dos primeiros sinais que o corpo demonstra, quando 

há algo de errado, são as alterações nos sinais vitais, como 

por exemplo a mudança de temperatura corpórea. Em 

crianças essas alterações são críticas, pois elas não sabem 

identificar o que está acontecendo. De acordo com o 

INCA - RJ, a cada ano são diagnosticados cerca de 8.500 

novos casos de câncer infantil no Brasil e 360.000 no 

mundo. 

SOLUÇÃO

A Luckie Tech desenvolveu um sistema completo com 
dispositivo, aplicativos e painel, que monitoram os 
sinais vitais da criança a cada 5 minutos, possibilitando 
que uma ação seja tomada quase que imediatamente 
ao ser detectada a intercorrência. Com isso, é possível 
tratá-la mais rapidamente, evitando que o estado da 
criança se torne mais crítico, aumentando assim a taxa 
de sucesso nos tratamentos. 

Além disso, os custos do tratamento de câncer infantil 
podem diminuir já que diminuem as internações nas UTIs.

Saúde

TIPO DE CLIENTE

B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?

“Nosso impacto social pode ser medido através da diminuição da taxa de mortalidade de crianças com câncer por meio 

da tecnologia. Conseguimos ajudar na melhora da qualidade de vida, tanto dos pacientes como dos responsáveis, já 

que as informações são geradas a cada cinco minutos. Outro grande impacto está relacionado à diminuição do custo 

do tratamento, pois trazendo o paciente antecipadamente ao hospital pode-se diminuir as internações nas UTIs.”

www.luckietech.com

QUEM SOMOS

Joel de 
Oliveira Jr

Fundador 

William 
Sousa

Fundador

LUCKIE TECH

http://www.luckietech.com/
http://www.linkedin.com/in/joeljunior/
http://linkedin.com/in/william-sousa-kainos/
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

Com o avanço da pandemia do coronavírus, os desafios 

da educação se tornaram ainda mais evidentes, trazendo 

a necessidade de adaptação e ressignificação dos 

processos de ensino-aprendizagem. Com isso, os mais 

de 2,2 milhões de educadores brasileiros, de acordo com 

o Instituto Península, precisaram estar mais conectados 

às novas demandas globais relacionadas à educação 

e às novas tecnologias. Apesar disso, há uma grande 

desigualdade de acesso a formações de qualidade e cursos 

oferecidos, que são pouco atraentes e desconectados com 

a realidade atual. 

SOLUÇÃO

Criada em 2017 com a proposta de construir formações 

educacionais baseadas em abordagens colaborativas e 

em metodologias ativas, a MAPA contribui com espaços 

formais e não formais de educação para, a partir da 

escuta ativa e da empatia, criar planos de ação que 

possibilitem a inovação dos processos pedagógicos 

e formativos. As formações podem ser presenciais 

ou remotas e são sempre mão na massa e centradas 

nos participantes, partindo de suas bagagens, e 

customizadas pelas demandas que são identificadas nos 

inúmeros momentos de escuta empática. 

Educação

TIPO DE CLIENTE

B2B e B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?

“Através das nossas formações, impactamos os educadores brasileiros, para que, ao final do percurso, possam 

aumentar o nível de engajamento e a aprendizagem dos seus estudantes. Como nossos workshops são mão na 

massa, os educadores imergem em experiências que podem adaptar e replicar rapidamente com os alunos, obtendo 

resultados em curto prazo. Ao fim de nossas trilhas de aprendizagem, os educadores sentem-se mais motivados, 

atualizados e preparados para um mercado de trabalho competitivo e para engajar os estudantes em seus processos de 

aprendizagem.”

www.mapametodologiasativas.com

Renata 
Salomone

Luiz
Rafael

Diretora 
e Fundadora 

Gestor

Heloize 
Charret

Pesquisadora 
e Docente

QUEM SOMOS

MAPA METODOLOGIAS ATIVAS

http://www.mapametodologiasativas.com/
http://www.linkedin.com/in/renatasalomone/
https://www.linkedin.com/in/luiz-rafael-silva-da-silva-359a682a/
https://www.linkedin.com/in/heloizecharret/
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

A cada dia a crise climática se agrava. Enquanto os níveis 

de degradação da  natureza aumentam, cientistas alertam 

sobre a necessidade de garantir níveis de conservação 

ambientais mínimos para manter o equilíbrio climático e a 

produção de alimentos. O último relatório de Mudanças 

Climáticas (IPCC) da ONU alerta que, sem ações imediatas, 

o Brasil poderá perder mais de 70 milhões de hectares 

de áreas agricultáveis, isso em números atuais seria um 

impacto de aproximadamente 400 bilhões de reais no PIB 

brasileiro.

SOLUÇÃO

Por meio da intermediação de investimentos no 

plantio  de árvores por agricultores familiares, a startup 

viabiliza a restauração de ecossistemas na Amazônia 

através da recuperação ambiental e implementação de  

sistemas produtivos de baixo carbono. Estimulando a  

produção agroecológica de alimentos e de produtos da  

bioeconomia Amazônica, proporcionam a manutenção  

de importantes serviços ecossistêmicos, como provisão 

de água, biodiversidade, fibras, polinizadores e  

sequestro de CO2.

Sustentabilidade

TIPO DE CLIENTE

B2B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?

“Pequenas porções de florestas remanescentes, apesar de importantes mantenedoras de serviços ecossistêmicos na 

visão de muitos, são áreas improdutivas, logo, quando em pé, podem ser um  empecilho para o aumento da sua 

produção. Ou seja, pode não fazer sentido protegê-las ou recuperá-las. Sendo assim, se torna urgente a necessidade 

de viabilizar negócios a partir da floresta em pé e sua integração à economia das comunidades rurais. Nossa solução 

promove a recuperação ambiental, manutenção de importantes serviços ecossistêmicos, segurança alimentar e 

equidade econômica das pessoas, impulsionando a geração de riquezas. Ajudamos os agricultores familiares a 

utilizarem o potencial florestal das suas áreas para autofinanciar a propriedade rural e a restauração do meio ambiente, 

em um ciclo contínuo e saudável.” 

www.meupedearvore.com/

Diogo 
Barbalho Hungria

Marcelo Lucian
Ferronato

Cofundador 
e CEO

Lionan Beijamin
Dantas Ferreira

Horrara Morreira
da Silva

Cofundador 
e CTO

Cofundador 
e CKO

Paralegal

QUEM SOMOS

MEU PÉ DE ÁRVORE

http://www.meupedearvore.com/
https://www.linkedin.com/in/diogohungria/
https://www.linkedin.com/in/marcelolucianferronato/
https://www.linkedin.com/in/lionandantas/
https://www.linkedin.com/in/horrara-moreira/
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

A empresa procura ajudar a resolver dois problemas 

importantes. De um lado, o desemprego, que em 

2020 impactou majoritariamente as carteiras assinadas 

encerradas do grupo feminino em Pernambuco, com 

agravamento da situação quando são somados os fatores 

idade, escolaridade e cor de pele.

De outro lado, a enorme poluição causada pela

produção atual de carne, que produz o mesmo volume

de gases do efeito estufa que todos os carros,

caminhões, aviões e navios do planeta juntos.

SOLUÇÃO

A partir de uma rede de fornecedores e otimização

de processos, a Mudiê busca promover alimentação

de qualidade e a custo acessível por meio da venda

de marmitas veganas e vegetarianas.

Com isso, contribui para uma alimentação sem carne,

evitando a emissão de toneladas de CO2 na atmosfera.

Ao mesmo tempo, gera renda extra para mulheres em

vulnerabilidade socioeconômica.

Sustentabilidade

TIPO DE CLIENTE

B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?

“Somos o único delivery de marmitas veganas e vegetarianas em Recife, que empodera mulheres sócio vulneráveis,

com profissionalização na área gastronômica e auxílio de renda, além de buscar a redução de desperdício de alimentos

e uma alimentação balanceada. Nosso cardápio é construído através do ciclo agroecológico de insumos. Outro

diferencial é o serviço de entregas próprio, firmando uma relação profissional humanizada com o entregador. Nossa

proposta é transparente e contempla o impacto do campo à mesa. Em dois meses de MVP, deixamos de emitir 2

toneladas de CO2 e fidelizamos clientes que não são veganos ou vegetarianos. Nosso modelo de negócio chegou a

atingir pessoas num raio de 15km da nossa dark kitchen, deixando notável a potência que a mensagem da Mudiê

representa.”

https://www.instagram.com/_mudie/

QUEM SOMOS

Laura 
Costa

CFO

Estephany 
Santana

COO

Alena 
Martins

CEO

MUDIÊ | MARMITAS VEG

https://www.instagram.com/_mudie/
https://www.linkedin.com/in/laura-costa-03b72814b/
https://www.linkedin.com/in/estephany-santana-677314190/
https://www.linkedin.com/in/alena-martins/
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

Segundo a Abrasco, o Brasil é um dos maiores 

consumidores de agrotóxicos do mundo. Não existe 

uso seguro de agrotóxicos e sua utilização na cadeia 

de alimentos prejudica o consumidor e o agricultor, 

podendo desenvolver doenças como câncer, alergias, 

problemas cardíacos, além da degradação que causa 

ao meio ambiente. Pessoas têm buscado, cada vez 

mais, um estilo de vida saudável com alimentos livres 

de agrotóxicos. De acordo com a Organis, em 2020, o 

mercado de orgânico cresceu 30% no Brasil, ainda assim 

muitas pessoas encontram dificuldades, seja por falta de 

tempo, disponibilidade de acesso ou preços elevados dos 

alimentos orgânicos.

SOLUÇÃO

A Orgânia é um negócio de impacto que conecta 

agricultores locais orgânicos aos consumidores, 

através de uma plataforma digital. Esse encurtamento 

da cadeia produtiva que elimina intermediários na 

distribuição, facilita a penetração no mercado, pois 

amplia o acesso através da praticidade do cliente 

receber em casa, prática de preços menores e 

diminuição de desperdícios de alimentos no processo 

de distribuição. O negócio atua numa tendência de 

mercado: delivery e produtos orgânicos.

Sustentabilidade

TIPO DE CLIENTE

B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?

“Somos um negócio de impacto com propósito de sustentabilidade, alimentação saudável e desenvolvimento de 

pequenos agricultores. Além de facilitar o acesso aos consumidores, estimulamos uma agricultura sustentável de 

alimentos sem agrotóxicos. Ajudando a gerar mais emprego e renda no campo, e estimulando cada vez mais uma 

agricultura sustentável, que preserva nossa Amazônia e o meio ambiente.” 

www.organiaorganicos.com.br

Everson 
Lima

Fundador

Richard 
Rodrigues

QUEM SOMOS

ORGÂNIA

https://www.organiaorganicos.com.br/
https://www.linkedin.com/in/everson-lima-56929968/
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

De acordo com a UNIFEC 2019, a baixa formação da

educação brasileira acarreta na evasão de 2,9 milhões

de estudantes do ensino médio. Segundo o IBGE (2021),

a cada 10 jovens, quatro encontram-se desempregados,

apesar de 50% das indústrias dizerem ter dificuldades

em encontrar profissionais qualificados (CNI, 2020).

Olhando os números, fica a questão: será que o Brasil

está formando jovens para inserção profissional e para as

demandas do século XXI?

SOLUÇÃO

A Que Chance é uma escola de formação para jovens

inquietos, que buscam desenvolver soft e hard skills

por meio de uma plataforma digital com trilhas de

aprendizagem gamificadas. A empresa atende escolas

que desejam oferecer uma educação inovadora

e, também, empresas que querem formar seus

jovens aprendizes, estagiários ou os filhos dos seus

colaboradores para serem protagonistas e melhor 

qualificados.

Educação

TIPO DE CLIENTE

B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?

“A Que Chance objetiva aumentar a empregabilidade jovem. Mas, mais do que isso, nosso propósito é possibilitar

que a juventude brasileira possa sonhar e se desenvolver para transformar nosso país. É muito comum recebermos

alunos que estão prestes a abandonar a escola, que não sabem qual caminho seguir, ou que apresentem dificuldade

de sociabilidade. Tivemos uma aluna, a Gabi, que quando chegou no nosso curso mal conseguíamos ouvir sua voz de

tão tímida, mas que ao final se tornou uma das mais falantes, estruturou seu projeto de vida, passou a estudar para

ingressar em uma Universidade, sonha em empreender e diz que o curso foi essencial para acreditar em si, vislumbrar

novos horizontes e se sentir confiante para ingressar no mercado de trabalho. Desde março de 2021 impactamos 

diariamente centenas de Gabis e estamos só no começo.”

www.quechance.com.br

Bianca 
Macedo

Cofundadora

Sarah 
Guadagnin

Douglas 
da Hora

Cofundadora Cofundador

QUEM SOMOS

QUE CHANCE 

https://www.quechance.com.br/
https://www.linkedin.com/in/bianca-macedo-129133136/
https://www.linkedin.com/in/sarah-guadagnin-3a580a216/
https://www.linkedin.com/in/douglas-da-hora/
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

São mais de 500 mil médicos formados no Brasil, e 

segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), a média 

brasileira de profissionais é de 2,18 médicos por mil 

habitantes, o que representa em torno de 5,07 médicos 

nas capitais do país. 

Muitos profissionais procuram unidades de saúde mais 

completas e seguras em todos os âmbitos para trabalhar, 

mas mas nem sempre conseguem vaga.

SOLUÇÃO

O aplicativo marketplace agiliza a busca e divulgação 

de plantões médicos, potencializando o acesso às 

vagas em unidades de saúde. Por meio da tecnologia, 

ajuda a desburocratizar, tornar mais seguro, completo 

e simples o processo de prestação de serviço médico 

em unidades de saúde.

Saúde

TIPO DE CLIENTE

B2B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?

“A sobrecarga no sistema de saúde é uma questão séria no âmbito da gestão pública, que reverbera para toda

população. A falta de médicos e a infraestrutura cedida aos atendimentos são fatores cruciais para este grave problema.

Por meio da tecnologia, o Seu Plantão busca tornar o processo da prestação do serviço de saúde menos burocrático

e inseguro, além de construir uma comunidade com voz, que possa fiscalizar e cobrar a gestão pública por mais

infraestrutura para o trabalho e, consequentemente, maior qualidade no atendimento à população.”

 www.seuplantaoapp.com.br

Luis 
Monteiro

Business Developer 

Breno 
Barreto

Advogado

QUEM SOMOS

SEU PLANTÃO 

http://www.seuplantaoapp.com.br
https://www.linkedin.com/in/luis-m-7a4526b6/
https://www.linkedin.com/in/breno-barreto-b2b6a6214/
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas 

Especiais, no ano de 2020 foram desmatadas mais de 

1,1 milhão de hectares na Amazônia para implantação 

da agricultura. Somado a isso, 70% da água do território 

nacional é destinada à agricultura (Agência Nacional de 

Águas), que por sua vez é responsável por um grande 

volume hídrico desperdiçado, causando problemas ao 

meio ambiente como contaminação de lençol freático e 

degradação de solos.

SOLUÇÃO

Dado o contexto, o Solo Líquido veio para modernizar 

o modo de produção agrícola. A empresa criou um 

solo artificial com quantidades suficientes de água 

e nutrientes para o desenvolvimento de hortaliças, 

de modo a não necessitar de regas diárias para o 

desenvolvimento das plantas. Além disso, sua utilização 

é totalmente independente de solos convencionais, 

tornando possível o cultivo em qualquer ambiente, 

dentro de apartamentos, grandes centros urbanos e 

áreas desérticas.

Sustentabilidade

TIPO DE CLIENTE

B2B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?

“É sabido que atualmente aproximadamente um bilhão de pessoas passam fome no mundo e que as áreas

cultiváveis são fatores limitantes para o aumento da produção agrícola. No momento em que o mundo clama por

sustentabilidade, o não desperdício de recursos hídricos é condição de sobrevivência. Dada tamanha importância, o solo

líquido otimiza o uso do recurso hídrico evitando que haja desperdícios, contaminações de lençol freático por lixiviação

de nutrientes e alta evaporação. Além disso, a chance de levar a produção de alimentos a qualquer região, desde áreas

desérticas a grandes centros urbanos são fatores que aumentam a disponibilidade de alimentos contribuindo assim para

diminuição da fome.”

www.instagram.com/sololiquido/

Aline 
Ramos

Fundadora

QUEM SOMOS

SOLO LÍQUIDO

https://www.instagram.com/sololiquido/
https://www.linkedin.com/in/aline-ferreira-ramos-23380417b/
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

Cerca de 3,5 milhões de crianças brasileiras têm

alguma deficiência (CENSO, 2010). Essas crianças

convivem com a exclusão, pouca representatividade

e a falta de acessibilidade.

Há 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo e

90% delas não têm acesso às tecnologias assistivas que

precisam (ONU, 2014), dificultando o acesso à educação,

trabalho e aumentando as desigualdades.

SOLUÇÃO

Investir na infância transforma o futuro. Se a inclusão
acontecesse desde cedo, as crianças com deficiência
cresceriam em um ambiente que propiciaria o sucesso.
A TECHTALE facilita este percurso.

A empresa ajuda terapeutas especializados em 
reabilitação pediátrica a treinar as habilidades motoras e 
cognitivas de seus pacientes, através de jogos, e-books 
e atividades customizáveis que podem ser ajustados de 
acordo com as habilidades dos pacientes, promovendo 
autonomia, qualidade de vida e inclusão.

Educação

TIPO DE CLIENTE

B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?

“Investindo na infância, melhoramos o futuro. Nós impactamos diretamente a vida de crianças com deficiências,

dando suporte à inclusão, por meio de produtos customizáveis elaborados para o treinamento de suas habilidades.

Com nossas soluções, possibilitamos que se sintam empoderadas, representadas e protagonistas de suas histórias,

vislumbrando uma expectativa de futuro mais promissor. Nosso primeiro case de sucesso aconteceu durante o teste

do primeiro protótipo, quando uma criança não-verbal, ao usar nossa ferramenta, pronunciou sua primeira palavra

surpreendendo a todos, inclusive os terapeutas que a acompanhavam. Acreditamos que ao levar nossas soluções ao

mercado, conseguiremos atingir nosso propósito de transformar vidas e oferecer ferramentas para gerar autonomia e

qualidade de vida e, de fato, promover a inclusão de forma ampla e efetiva.”

www.mytechtale.com

Gloria 
Brandão

CEO, Game Designer 
e Ilustradora

Fernanda 
Urbano

Elaine 
Brandão 

CTO 
e Designer

CFO, Gestora de Negócios 
e Vendas

QUEM SOMOS

TECHTALE

https://www.mytechtale.com/
https://www.linkedin.com/in/gloriabrandao/
https://www.linkedin.com/in/nandaurbano/
https://www.linkedin.com/in/elainebrandao/


19BOOK STARTUPS CRIAÇÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

A qualidade de uma habitação impacta diretamente na 

qualidade de vida de seus moradores. No Brasil, os dados 

de insalubridade habitacional são alarmantes. 

Segundo a Fundação João Pinheiro (2021), o déficit 

qualitativo habitacional atinge em torno de 25 milhões 

de residências no país. Este índice evidencia um problema 

social que expõe milhares de famílias a riscos físicos e 

psicológicos, além de não entregar acesso aos bens 

de serviço e consumo. Como solução paliativa, os 

moradores recorrem a autoconstrução, realizando serviços 

inadequados e que geram custos elevados.

SOLUÇÃO

A Traço e Ato oferece qualidade de vida através da 

realização do sonho de uma casa digna para famílias 

que não possuem assessoria técnica de qualidade. 

Através de uma solução que contempla desde o projeto 

à execução da obra, a empresa realiza a compra 

de material em armazéns parceiros, contratação de 

mão de obra local, garantia de serviço e pagamento 

facilitado em até 30 parcelas no boleto bancário. 

Tudo para que o cliente tenha a melhor solução para 

seu problema, somada à segurança do serviço que 

será executado e investido.

Cidades Sustentáveis

TIPO DE CLIENTE

B2C e B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?

“Através da nossa atuação impactamos a qualidade de vida das famílias atendidas, proporcionando segurança no 

morar e promoção à saúde, gerando empoderamento e inclusão social por meio de uma moradia digna. Além disso, 

contribuímos com a geração de renda e trabalho na comunidade atendida.”

www.instagram.com/tracoeato/

Rafhaella  
Cavalcante de Melo

Cofundadora

Thais 
Cavalcanti

Cofundadora

QUEM SOMOS

TRAÇO E ATO REFORMAS E CONSTRUÇÕES

https://www.instagram.com/tracoeato/
https://www.linkedin.com/in/rafhaella-de-melo-arquitetura/
https://www.linkedin.com/in/thais-cavalcanti-22a760223/
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

Segundo a agência Brasil, 35 milhões de pessoas não têm 

acesso à água potável. Na Região Norte, de acordo com 

o Trata Brasil, 47% da população não tem acesso a esse 

bem. Para suprir essa necessidade, famílias ribeirinhas 

buscam meios de tratar a água que tem acesso, com 

algumas práticas que trazem riscos, como doenças 

gastrointestinais e de pele, tornando-os problemas de 

saúde pública.

SOLUÇÃO

A Ver-O-Fruto transforma os caroços de açaí em novos 

produtos com base na economia circular. A partir 

do beneficiamento, o caroço é transformado em um 

meio filtrante capaz de transformar a água do rio em 

água potável, sendo possível eliminar as bactérias que 

estavam presentes na água. 

Sustentabilidade

TIPO DE CLIENTE

B2B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?

“A Ver-O-fruto foi fundada com o propósito de gerar soluções para a sociedade a partir de um novo olhar para 

os resíduos. Acreditamos que os problemas podem ser solucionados através da transformação do que já temos, 

tornando possível a ressignificação do que antes era considerado um resíduo, descartado sem importância, para algo 

com valor e que pode gerar renda. Trabalhamos diminuindo o impacto ambiental negativo causado pela cadeia final 

do beneficiamento do açaí, devido ao descarte de dezenas de toneladas todos os dias na região metropolitana de 

Belém. E trabalhando com 1,5 toneladas deste resíduo de açaí, conseguimos impactar a vida das pessoas por meio da 

nossa solução, que leva água potável a 30 famílias ribeirinhas de regiões sem acesso a esse bem. Muito mais do que 

transformar resíduos, nós queremos transformar vidas e recuperar o meio em que vivemos.”

www.instagram.com/verofrutopa

Ingrid 
Teles

Fundadora 
e CEO

QUEM SOMOS

VER-O-FRUTO

https://www.instagram.com/verofrutopa/
https://www.linkedin.com/in/ingrid-teles-180964156/
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ÁREA DE ATUAÇÃO

PROBLEMA

As pessoas 60+ são hoje 14% dos brasileiros e serão
25% deles em 20 anos. A solidão é o maior temor dos
brasileiros na terceira idade, pois além de potencializar
patologias, pode também levar à morte. Somente
na região metropolitana de São Paulo, 10 mil pessoas
morrem por ano devido à solidão e 75% delas pertencem
ao público 60+.

A pandemia do COVID 19 potencializou a escassez
de vagas de trabalho para essa população
e a cada dia novos aposentados precisam

complementar, de alguma forma, suas rendas.

Fonte: Dados da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

SOLUÇÃO

VoVs é um marketplace de “habilidades adquiridas com

o tempo”. Com o objetivo de solucionar as necessidades

de pessoas em home office, a plataforma VoVs conecta

clientes interessados em produtos (como aquele bolo

da vovó) com o público 60+.

Essa atividade garante a geração de renda extra

e a prática de habilidades que mantém o corpo

e a mente saudáveis, minimizando a solidão

sentida por muitos idosos.

Outros

TIPO DE CLIENTE

C2C

QUAL NOSSO IMPACTO?

“Somos uma solução que conecta uma pessoa 60+, que pratica uma habilidade, para realizar desejos guardados na 

memória afetiva dos seus vizinhos. Com isso, mantemos os idosos ativos nas suas casas e os contratantes satisfeitos 

com as habilidades contratadas. Essa modalidade garante a geração de renda extra e a prática de habilidades que 

mantém o corpo e a mente saudáveis.”

www.vovs.com.br

Adirson 
Allen

Growth Hacker

Athena 
Amar 

Nyx 
Day

CKO UX Writer

QUEM SOMOS

http://www.vovs.com.br/
https://www.linkedin.com/in/acriacao/
https://www.linkedin.com/in/athenaamar/
https://www.linkedin.com/in/nyx-day-23b772186/
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