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AFRO ACADEMY

afroacademy.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O problema que a Afro Academy busca resolver diz
respeito a dois públicos: quem está desempregado e
precisa de uma qualiﬁcação proﬁssional; e
empresários que não conseguem contratar
funcionários qualiﬁcados para suas empresas.

A solução proposta pretende qualiﬁcar e atualizar
proﬁssionais para suprir as necessidades do
mercado de trabalho.

Para o primeiro, a situação afeta sua saúde, seu
estado emocional e econômico; e, para o segundo,
causa prejuízo à sua cadeia produtiva, diante da falta
de proﬁssionais qualiﬁcados.

Isso ocorre a partir de formações intensivas e
imersivas, focadas nas proﬁssões mais requisitadas
pelo mercado.
Os cursos buscam desenvolver nos alunos as
competências técnicas e comportamentais que
atendam à demanda das empresas.

.

VERTENTE

TIPO DE CLIENTE
B2B • B2C

Educação / Empregabilidade

QUAL NOSSO IMPACTO?
A Afro Academy tem como propósito transformar vidas por meio da capacitação proﬁssional e da entrega de mão de
obra qualiﬁcada atendendo, de um lado, jovens e adultos desempregados que buscam qualiﬁcação proﬁssional e
espaço no mercado de trabalho e, de outro, empresas que necessitam de proﬁssionais qualiﬁcados.

QUEM SOMOS

Graciane Augusto Martins
CEO

Fernando Antônio S. de Oliveira
Especialista em Soft Skills
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CARNEGIE BRASIL

carnegiebrasil.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

“Um lugar onde estuda-se muito, mas fala-se pouco”.
No segmento de idiomas, o Brasil é globalmente um
país singular: apesar de ser o país com o maior
número de escolas de Inglês per capita no mundo,
apenas 1% da nossa população é ﬂuente no idioma.

A Carnegie desenvolve no Brasil programas híbridos
de Inglês que combinam aprendizado assíncrono em
plataforma de alta performance e tutoria
personalizada com inteligência artiﬁcial e machine
learning, em uma experiência com resultados de
aprendizado excepcionais.

Resultado de falta de tecnologia e metodologias
ultrapassadas, ﬁguramos apenas no 68º lugar no
ranking mundial de proﬁciência do Inglês como
segunda lingua, sem perspectiva de melhoria há
quase três décadas.

VERTENTE

Desenvolvida pelos líderes mundiais em tecnologia
aplicada à educação de Cambridge e da Carnegie
Mellon University, nos EUA, a Metodologia Carnegie
representa uma revolução no domínio do Inglês no
país, a competência mais valorizada pelo mercado
de trabalho e com o mais alto aspiracional junto à
população de todas as classes sociais.

TIPO DE CLIENTE
B2C • B2B2C • B2G

Educação / Empregabilidade

QUAL NOSSO IMPACTO?
Através da aliança entre tecnologia de ponta, resultados cientiﬁcamente comprovados por mais de 1 milhão de
alunos globalmente e parcerias público-privadas em um modelo de negócio inovador, a Carnegie possibilita levar
uma solução de alta performance a custo acessível para a população em larga escala, de todos os extratos sociais.
O domínio do Inglês é uma quebra de paradigma para o brasileiro, representando o aumento direto da
empregabilidade, maiores e melhores perspectivas de desenvolvimento socioeconômico e, para a população
economicamente fragilizada, a transformação signiﬁcativa da realidade cotidiana.

QUEM SOMOS

Renato de Castro Freitas
Sócio-fundador e COO

Leandro Bier
Sócio e CEO
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CMA STARTUPS

cmastartups.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

Um dos grandes desaﬁos ao empreender em uma
startup é mantê-la saudável e funcionando.

O CMA Startups é um departamento legal, on-line e
por assinatura, para empreendedores de startups na
fase de ideação ao pós-seed.

Apenas 10% das startups sobrevivem por mais de
dois anos e 25% delas quebram por problemas
jurídicos.
Isso faz com que o mercado gere menos renda,
menos empregos, inovação e crescimento para
quem empreende.

Por meio de bots de WhatsApp e de uma plataforma
para acesso aos documentos, ajudam diferentes
tipos de empreendedores(as) a crescerem e fazerem
bons negócios com investidores-anjo e fundos de
seed capital.
O maior diferencial é o preço e o cancelamento
gratuito.

VERTENTE

TIPO DE CLIENTE

Outros

B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?
A iniciativa impacta positivamente as startups, possibilitando que elas não quebrem e possam gerar renda e
empregos.
A CMA Startups possui exemplos qualitativos da sua contribuição, como o negócio Preta Porter, que utilizou o
serviço para a proteção da sua marca e para fechar contratos de crescimento.
Além disso, promove um projeto que atende empreendedores de comunidades e periferias por R$ 500 ao mês.

QUEM SOMOS

Italo Cunha
Sócio-Fundador e CEO

Lucas Mantovani
Sócio-Fundador e COO
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DESTINE JÁ

destineja.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O problema é a destinação incorreta dos resíduos
sólidos, grandes responsáveis pela existência de
lixões a céu aberto no Brasil, o que impacta
negativamente a saúde das pessoas, causa
acidentes ambientais e ajuda a aumentar ainda mais
o aquecimento global.

Plataforma web que permite às empresas a gestão
de toda a cadeia de logística reversa, desde a coleta,
destinação e mensuração dos números em um
relatório de impacto.

VERTENTE

É capaz de realizar uma governança ambiental,
social e corporativa para empresas que precisam
estar cada vez mais enquadradas aos aspectos do
ESG.

TIPO DE CLIENTE

Cidades Sustentáveis / Cidadania

B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?
A Destine Já gera impacto por meio da democratização da gestão e destinação dos resíduos sólidos por pequenas,
médias e grandes empresas. A empresa retira do meio ambiente milhares de resíduos que causam a contaminação
da saúde ambiental e humana. E, por ﬁm, gera renda para importantes atores da cadeia, como cooperativas e
catadores.

QUEM SOMOS

Christian José Sabino
COO

Tatiane Monfradini Furtado
Supervisora Operacional
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DNA FINANCEIRO

dnaﬁnanceiro.com

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O problema que a startup busca resolver é o alto
índice de mortalidade das microempresas do Brasil, o
que se comprova com a última pesquisa
Sobrevivência de Empresas (2020), com base em
dados da Receita Federal, que mostra que o índice
de mortalidade de microempresas é de 21,6% nos
primeiros cinco anos e as de pequeno porte, 17%.

Plataforma de contabilidade digital que usa
tecnologia para reduzir custos, dar transparência e
aumentar a eﬁciência ﬁnanceira das pequenas
empresas.

VERTENTE

Ajuda ainda com a gestão ﬁnanceira e tributária do
dia a dia do CNPJ, também oferece dashboards com
insights valiosos para que os(as) pequenos(as)
empreendedores(as) tomem melhores decisões, o
que reconhecem como o principal diferencial do
negócio.

TIPO DE CLIENTE

Soluções Financeiras Inclusivas / Educação Financeira

B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?
Por meio da melhoria da gestão ﬁnanceira e contábil das pequenas empresas, visam reduzir tanto a mortalidade dos
negócios, quanto a consequente taxa de desemprego que isso gera.
Nos últimos cinco anos, a DNA Financeiro atendeu cerca de 2.300 micro e pequenas empresas, das quais apenas
2% delas fecharam suas portas; hoje, as empresas que estão na plataforma geram cerca de 4 mil empregos.

QUEM SOMOS

Danilo Gimenes
CEO

Carolina Fernandes de Castro Zanardo
COO
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EDUMI

edumi.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

Busca resolver o problema do desemprego entre
jovens.

A Edumi tem um programa de formação completo e
gratuito para jovens de baixa renda entre 16 e 26
anos, de todo o Brasil, que vivem em regiões
periféricas e rurais.

Hoje a taxa de desemprego passa de 12% e, entre os
jovens, esse número é mais do que o dobro da média
nacional (IBGE).
Além disso, as oportunidades de emprego em áreas
historicamente mais bem pagas não chegam ao
jovem pobre e em quem está fora do eixo SulSudeste.

VERTENTE

O curso inclui: análise de dados, softskills e
mentorias com proﬁssionais de mercado.
O programa dura 300h e os jovens são indicados
para vagas personalizadas com parceiros da
empresa.

TIPO DE CLIENTE

Educação / Empregabilidade

B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?
Cerca de 70% dos alunos de turmas passadas estão empregados em cargos que têm algum vínculo com a área do
programa e têm referências para crescer na carreira.
Atualmente, o negócio formou 60 jovens e possui uma capacitação em andamento para formar mais 60 até outubro
de 2022.

QUEM SOMOS

Gabrielle Rodrigues M. I. Azevedo
Fundadora

Rhuan Marcel S. Duarte
Fundador
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ELA FAZ

elafaz.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O problema apontado pelo negócio é o alto índice de
desemprego de mulheres em idade ativa.

A solução é uma plataforma de tecnologia
educacional que capacita e conecta proﬁssionais
mulheres autônomas a clientes.

Pesquisas mostram que os índices de desemprego
de mulheres jovens e mães de crianças de até 3 anos
chegam a 54,6%; e a taxa de desocupação das
mulheres que não moram com crianças nessa faixa
etária é de 67,2%, segundo o site Brasil de Fato
(2021).

Para a formação de mulheres, oferece cursos de
qualiﬁcação proﬁssional na modalidade EAD com
professores, tutores e encontros ao vivo; ou na
modalidade 100% presencial, com uma comunidade
especíﬁca de mulheres.
Além disso, também presta serviços utilizando a mão
de obra dessas proﬁssionais formadas.

VERTENTE
Educação / Empregabilidade

TIPO DE CLIENTE
B2B • B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?
O principal impacto é a inserção no mercado e aumento de renda das mulheres que passam pelas capacitações.
Ao longo do ano de 2021, foram capacitadas cerca de 200 mulheres das quais 60% foram de fato inseridas no
mercado de reformas e construções.

QUEM SOMOS

Lívia Silva Soares Viana
CEO
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FAZGAME

fazgame.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O problema é a falta de uma alfabetização focada em
escrita e leitura de qualidade para crianças e jovens.

Plataforma que apresenta uma nova forma de
aprender a escrever, onde os alunos de anos ﬁnais do
Ensino Fundamental e Ensino Médio seguem trilhas
de aprendizagem de temas relevantes para criação
de games narrativos e, nesse processo,
desenvolvem habilidades de produção textual,
criatividade e colaboração.

Dados revelam que apenas 36% dos alunos
terminam o Ensino Fundamental com o aprendizado
adequado (Prova Brasil 2019), o que se reﬂete na
produção textual e nos resultados do ENEM, por
exemplo, que teve uma nota média de 588,94 nas
redações em 2020.

VERTENTE

TIPO DE CLIENTE

Educação / Empregabilidade

B2B • B2G

QUAL NOSSO IMPACTO?
A FazGame impacta a vida dos(as) jovens por meio do engajamento dos alunos no processo de leitura e escrita, através de
trilhas de aprendizagem para criação de textos narrativos, proporcionando a melhoria na aprendizagem dos alunos em
produção textual e trazendo um melhor letramento e poder de interpretação, criando a base necessária para a preparação
dos alunos para enfrentarem com sucesso a prova de Redação do ENEM.
Ao fazerem a avaliação de impacto em um projeto realizado, comprovaram um aumento de 7% dos alunos na
aprendizagem textual, depois que eles passaram pela solução.
Já impactaram 25.000 alunos com implementações realizadas em 200 instituições educacionais.

QUEM SOMOS

Carla Zelter
Cofundadora e CEO

Heloísa Padilha
Sócia e Líder Pedagógica
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FOOD TO SAVE

foodtosave.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O problema é a alta taxa de desperdício de alimentos,
que corrobora diretamente com parte das emissões
de CO² na atmosfera, por causa do descarte incorreto
dos resíduos orgânicos.

Aplicativo que conecta os estabelecimentos do ramo
alimentício que possuem excedentes de produção
(produtos próximos da data de validade, que não
foram consumidos ao longo do dia e com pequenas
imperfeições) a usuários através de uma sacola
surpresa, ou seja, ele só sabe o que comprou quando
busca a sacola ou a recebe na sua casa, para evitar
assim escolhas que também levem ao desperdício.

Concomitante a isso, a startup também olha para a
falta de acesso a bons alimentos por pessoas em
situação de vulnerabilidade social.

VERTENTE

TIPO DE CLIENTE

Meio Ambiente / Economia Circular

B2C • B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?
O impacto social gerado é o acesso aos alimentos bons para consumo majoritariamente pelas classes C e D, com até
70% de desconto.
Quanto ao ambiental há a redução no desperdício. Hoje já foram resgatadas mais de 450 toneladas de alimentos via
Food to Save, o que signiﬁca a não emissão de cerca de 600 mil kg CO².

QUEM SOMOS

Lucas Costa Infante
CEO

Murilo Ambrogi Cunha
CMO

Fernando H. dos Reis
COO

Guido Buzadin
CTO
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GRILO

grilomobilidade.com

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O principal problema que o negócio visa endereçar
são as altas emissões de CO² na atmosfera causada
pela mobilidade urbana atual, que é baseada em
motores à combustão e falha nos modelos atuais
para distâncias curtas.

É uma plataforma de mobilidade como serviço de
impacto, especializada nas distâncias curtas, que
conecta pessoas e empresas, através de tecnologia e
microveículos 100% elétricos para uma mobilidade
segura, sustentável, conﬁável e conectada.

De maneira acessória, também resolvem: poluição
sonora; falta de integração online e oﬄine da
mobilidade urbana sustentável; alto custo de
aquisição dos veículos elétricos; desemprego, baixa
renda e falta de oportunidades de proﬁssionalização.

VERTENTE
Cidades Sustentáveis / Cidadania

TIPO DE CLIENTE
B2B • B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?
Os impactos gerados através da utilização da solução são: descarbonização da mobilidade urbana; democratização
do transporte elétrico, com uma mobilidade sustentável e acessível para todos; geração de renda e
proﬁssionalização para os "motoristas" da Grilo; maior segurança no trânsito; eﬁciência por meio de projetos de
micromobilidade.

QUEM SOMOS

Carlos Eduardo de Novaes
Cofundador e Diretor Executivo

Leonor Pinto Moura
Cofundadora e Diretora de CS

João Vítor Tavares
Cofundador, Diretor de TI e General Manager POA
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JOBECAM

jobecam.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

A Jobecam endereça dois problemas principais: a
falta de diversidade nas contratações ocasionada
principalmente pela existência de vieses
inconscientes relacionados à raça, gênero,
orientação sexual e outros; e altos custos e
ineﬁciência dos processos seletivos tanto para as
empresas, quanto para as pessoas candidatas.

Plataforma única de seleção anônima que permite a
gestão e realização do processo seletivo com a
diminuição drástica dos vieses inconscientes e de
entrevistas desnecessárias.
Há a opção da entrevistas em vídeo, pré-gravadas,
com perguntas customizadas ou em tempo real, no
modo videoconferência. Ambas podem ser usadas
no formato de entrevista anônima, ou seja a imagem
da pessoa candidata é substituída por avatares, a voz
é modulada e os dados pessoais ocultos.
Oferece ainda um dashboard interativo de
diversidade para que a organização acompanhe as
métricas relacionado ao tema.

VERTENTE

TIPO DE CLIENTE

Educação / Empregabilidade

B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?
A entrevista anônima possibilita enaltecer as habilidades e experiências para as pessoas de grupos minorizados
que muitas vezes não são adequadamente avaliados devido ao seu gênero, raça, idade, etc.
Além disso, também realiza a educação dos(as) gestores(as) para que a diversidade aconteça desde o momento da
contratação.
Mensura o impacto de cada um dos processos seletivos realizados por meio de um panorama geral dos(as)
candidatos(as) e o número de ﬁnalistas e contratados entre eles.

QUEM SOMOS

Cammila Yochabell dos S. Medeiros
CEO

Eugenio Barbosa de Carli
CTO
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JOIN PACK

joinpack.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O problema é a falta de embalagens plásticas
sustentáveis para e-commerce.

A solução são embalagens para e-commerce 100%
sustentáveis.

Hoje, a nossa economia é linear e extrativista, sendo
que mais de 99% dos produtos são de origem fóssil
do petróleo, altamente poluente e pouco reciclável.

O desenvolvimento é feito através de matéria prima
de fontes renováveis do agronegócio como cana-deaçúcar e óleo de coco de palmeira, além de resíduos
plásticos (PCR) pós-consumo da economia circular.

No Brasil, por exemplo, apenas 5% dos resíduos
plásticos são reciclados e menos de 0,5% são de
fonte renovável.

VERTENTE
Meio Ambiente / Economia Circular

Assim, consegue-se desenvolver um produto
carbono neutro, biodegradável e circular.

TIPO DE CLIENTE
B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?
O impacto ambiental é gerado por meio da redução de plásticos no meio ambiente, pela coleta e transformação do
PCR em resina reciclada para produzir os produtos. Além disso, também realizam a captura de CO² e, por isso,
contribuem para a diminuição dos gases do efeito estufa e para o aumento da qualidade do meio ambiente e da
saúde da população.

QUEM SOMOS

Dayana Mariot Torres
COO Fundadora
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MEDICOU.NET

medicou.net

PROBLEMA

SOLUÇÃO

De modo geral, o problema é a falta de médicos
especialistas em pequenas cidades.

A solução utiliza da tecnologia para criar policlínicas
portáteis em localidades remotas, criando um modelo
de atendimento"semipresencial", onde o paciente é
triado presencialmente, com a aferição de sinais
vitais, e um especialista de outra cidade é capaz de
avaliar e tratar esse paciente remotamente, evitando
a falta de acesso a tratamentos especializados.

Hoje, cerca de 70% dos municípios do Brasil tem
menos de 20 mil habitantes e encontrar um médico
especialista nessas cidades é uma tarefa
praticamente impossível.
As pessoas que ali moram ﬁcam com problemas de
saúde negligenciados, muitas vezes tendo que se
deslocar para outros lugares para o atendimento.

VERTENTE

TIPO DE CLIENTE

Saúde / Bem-Estar

B2B • B2G

QUAL NOSSO IMPACTO?
Através da solução procuram levar acesso à saúde para quem mais precisa, cuidando das pessoas e das doenças
em estágios em que é possível prevenir agravos e aumentar a qualidade de vida.
Essa contribuição é mensurada através de dados qualitativos de pessoas que receberam o atendimento e
conseguiram tratar suas enfermidades com eﬁcácia sem se deslocar para o tratamento especializado presencial.

QUEM SOMOS

Marcus Vinícius Lôbo Lopes Filho
CEO

Giselle Pulice de Barros
CMO
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MINDSIGHT

mindsight.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O problema social que trabalha são os vieses
inconscientes na escolha dos candidatos nos
processos seletivos, oferecendo assim mais
oportunidades para pessoas de grupos minorizados
e o aumento da diversidade nas contratações das
empresas.

Mindmatch é uma bateria de testes psicométricos,
que tem o objetivo de fazer o cruzamento entre as
características dos candidatos e do ambiente
organizacional.

VERTENTE

Ele mensura o potencial, a personalidade, o ﬁt
cultural e o match com a posição; ajuda os
recrutadores na hora da triagem, apontando as
pessoas mais aptas ao trabalho sem olhar para o
currículo ou dados demográﬁcos (eliminando os
vieses).

TIPO DE CLIENTE

Educação / Empregabilidade

B2B2C • B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?
O impacto social gerado é uma maior justiça e equidade nos processos seletivos internos e externos das empresas,
oferecendo maiores oportunidades para pessoas de grupos minorizados que sofrem com os vieses inconscientes
existentes.
O impacto é mensurado avaliando-se o percentual de diversidade entre os ﬁnalistas e os contratados dos processos
seletivos realizados.

QUEM SOMOS

Thaylan Augusto Boddy Toth
CEO

Kleber Pupo
Diretor de Relações Institucionais
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N2

n2app.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

Hoje o Brasil tem mais de 66 milhões de endividados,
12 milhões de desempregados, 38 milhões de novos
bancarizados e 20 milhões de pessoas que investem
na poupança com rendimento baixíssimo.

Plataforma que entrega, de forma escalável e a
baixíssimo custo, a orientação ﬁnanceira humana,
personalizada e recorrente de colaboradores de
empresa, empreendedores e pessoas em
vulnerabilidade social.

Essas pessoas são bombardeadas com conteúdos
na internet, cursos, lives, etc. e já não sabem mais o
que assistir. Muitas não têm paciência ou tempo para
assistir e veem distante o processo de colocar o
conteúdo aprendido na prática da sua realidade.
Elas não têm acesso a um orientador ﬁnanceiro para
ajudá-las, pois é caro e de relacionamento longo e
demorado.

VERTENTE

A plataforma é 100% customizável para empresas e
ONGs. O atendimento humano é feito via chat, por
mensagem de texto, voz, vídeo e arquivos e também por
videoconferência. Oferece cursos interativos rápidos e
gamiﬁcados, para que o usuário se aproprie do
conhecimento de forma divertida.
Também oferece o n2 Plus, a maior curadoria de lives e
vídeos do mercado ﬁnanceiro, organizados em trilhas
de conhecimento.

TIPO DE CLIENTE

Soluções Financeiras Inclusivas / Educação Financeira

B2B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?
Nós ajudamos as pessoas a resolverem seu problema ﬁnanceiro imediato. Reduzimos o estresse na tomada de
decisão e na relação com o dinheiro. A pessoa não está mais sozinha com suas questões ﬁnanceiras e passa ter
referências de alternativas para a sua situação e decisão.
Ensinamos com base na necessidade ﬁnanceira imediata da própria pessoa. Aprendizado na prática.
Vai além do conteúdo ﬁnanceiro: é gente ensinando gente.

QUEM SOMOS

André Barreto de Sá
Fundador, CEO e CTO

Marcia Barretto de Sá Madureira
Sócia, COO e Comercial
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NOFRONT

nofront.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O problema é a falta de educação ﬁnanceira de
qualidade no Brasil.

Plataforma digital com metodologias de educação
ﬁnanceira que articulam músicas de rap, economia e
cultura popular.

Hoje, o país ocupa o 74° lugar no ranking de
educação ﬁnanceira e, em março de 2022, cerca de
77,5% das famílias se encontravam endividadas.
Isso se agrava ainda mais ao serem consideradas as
intersecções de raça, gênero e localização
geográﬁca.

VERTENTE

Tais metodologias são aplicadas por meio de trilhas
de aprendizagem que contêm cursos, mentorias para
pessoas,palestras e consultorias para a empresa.
A solução visa democratizar o conhecimento sobre
economia e ﬁnanças pessoais, principalmente para
os grupos vulneráveis.

TIPO DE CLIENTE

Soluções Financeiras Inclusivas / Educação Financeira

B2B • B2C • B2G

QUAL NOSSO IMPACTO?
O impacto social da NoFront acontece ao levar, principalmente, às pessoas negras e periféricas, a democratização
de uma educação ﬁnanceira de qualidade, para que elas tenham menores níveis de endividamento e saibam usar
melhor a sua renda.
Ao longo dos anos, mais de 5 mil pessoas - majoritariamente mulheres - já passaram pela solução. Hoje, fazem o
levantamento de indicadores demográﬁcos e de aprendizagem dos(as) alunos(as).

QUEM SOMOS

Gabriela Mendes Chaves
CEO

Rodrigo Dias Oliveira
COO
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PWTECH

pwtech.eco.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

A falta de acesso a água potável acomete cerca de 35
milhões de pessoas no Brasil.

A solução é um puriﬁcador de água capaz de
potabilizar água doce (de chuva, açudes, poços,
lagos etc.), fornecendo água potável nas
comunidades remotas por meio de um equipamento
portátil, leve, de fácil instalação e manutenção, e
adaptável a diferentes fontes de energias.

Sem esse serviço básico, o desenvolvimento das
pessoas é afetado em múltiplas dimensões, inclusive
nos campos da saúde (com doenças graves que
afetam principalmente crianças e que podem causar
a morte), educacional (com evasão escolar),
econômica (com redução de oportunidades de
trabalho) e do trabalho (baixa produtividade).

VERTENTE

O processo de tratamento é composto por ﬁltros e
membranas de ultraﬁltração (físico), além da
desinfecção por cloro (químico).

TIPO DE CLIENTE

Cidades Sustentáveis / Cidadania

B2G• B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?
A solução oferece acesso a água potável e de boa qualidade para comunidades isoladas e/ou de difícil acesso, onde
o sistema convencional de abastecimento de água não chega. Isso acarreta a melhoria na saúde e nas condições
de vida, bem como, nos incentivos ao desenvolvimento econômico.

QUEM SOMOS

Fernando Marcos Silva
Fundador e CEO

Maria Helena Cursino da R. Azevedo
Fundadora e COO
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REDAÇÃO ONLINE

redacaoonline.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O problema é a falta de um ensino de qualidade da
escrita, leitura e interpretação para crianças e jovens,
o que pode ser visto nos seguintes dados: desde
2014, mais de 1 milhão de alunos zeraram a prova de
redação do ENEM e, no exame do PISA (Programa
Internacional de Avaliação de Alunos) da OCDE, o
Brasil ocupa a 59° posição entre 70 países na área de
escrita, leitura e interpretação.

Plataforma online de ensino e correção de redações.

VERTENTE

O público-alvo é formado por alunos com idade entre
14 a 26 anos de escolas públicas e particulares de
todo o Brasil.
Hoje, 70% dos usuários são de escolas públicas,
sendo 65% mulheres.

TIPO DE CLIENTE

Educação / Empregabilidade

B2B • B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?
A startup já atendeu mais de 50 mil alunos de escolas públicas e particulares e, a cada 10 alunos, oito aumentam
suas notas em até 400 pontos no ENEM.
Além disso, desde 2018, executam o concurso Chamex, o maior concurso de redação do Brasil, que atende 30 mil
alunos de escolas públicas por ano.
Mensuram os dados de impacto por meio de uma Teoria de Mudança.

QUEM SOMOS

Priscilla Lourenço P. Auler Rodrigues
CFO

Otavio Augusto P. Auler Rodrigues
CEO
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SMARTACQUA

smartacqua.com

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O Brasil perde 40% da água potável produzida (SNIS
2020/IN049) em função da ineﬁciência operacional
das empresas de saneamento básico, tendo como
consequências diretas o desabastecimento de água
para a população, os problemas de saúde pública e o
abuso dos mananciais hídricos.

O SmartAcqua é uma solução moderna, segura e
escalável focada na gestão e no combate a perdas de
água com muita eﬁciência.

Cerca de 40 milhões de brasileiros poderiam ser
abastecidos com água potável se as perdas fossem
reduzidas de 40% para 25%, conforme exige o novo
marco regulatório do saneamento.

VERTENTE

Baseada em inteligência artiﬁcial e desenvolvida a
partir de uma metodologia operacional validada, a
solução oferece ferramentas para localizar as perdas
de água e assim reduzi-las de forma amigável,
econômica e assertiva.

TIPO DE CLIENTE

Cidades Sustentáveis / Cidadania

B2B • B2G

QUAL NOSSO IMPACTO?
Queremos levar eﬁciência operacional para as empresas de saneamento, reduzindo as perdas de água de forma
sistemática e inteligente, maximizando a receita, minimizando os custos operacionais na produção e tratamento da
água, reduzindo o impacto no meio ambiente e ajudando a preservar os mananciais.
Além disso, buscamos aumentar a disponibilidade de água para a população, impactando diretamente a qualidade
de vida e a saúde pública de muitos milhões de brasileiros, oferecendo suporte à Meta 6 da ONU e a políticas de
ESG do setor.

QUEM SOMOS

Hélio Samora
CEO

Enéas Ripoli
Fundador e CTO

Fernanda Soares Andrade de Souza
Diretora Comercial
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TINDIN

tindin.com.br

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O problema é a falta de educação e letramento
ﬁnanceiro para crianças e jovens, o que gera adultos
com diﬁculdades em gerenciar riscos, propensos a
endividamentos e incapazes de prover cuidados
satisfatórios com a sua saúde e velhice.

A solução é um ambiente virtual de aprendizagem
gamiﬁcado, dentro do qual o aluno participa de uma
simulação de vida, conduzindo seu avatar em
decisões econômico-ﬁnanceiras e de consumo,
enquanto percorre as trilhas de auto-aprendizado
que abordam temas como: dinheiro, consumo,
empreendedorismo e investimentos.

Esse problema pode ser comprovado pelo resultado
do PISA 2017 de Letramento Financeiro, em que o
Brasil ﬁcou no 17° lugar entre 20 países.

VERTENTE

A plataforma pode ser utilizada por crianças e jovens
e suas famílias em casa (versão freemium), como
atividade pedagógica.

TIPO DE CLIENTE

Educação / Empregabilidade

B2C • B2G • B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?
A solução faz com que crianças e jovens tenham mudanças em suas percepções sobre a relevância de reservas
ﬁnanceiras, consumo consciente, sustentabilidade, planejamento, empregabilidade e outros.
A Tindin já conseguiu mensurar um aumento entre 15% a 30% na proﬁciência ﬁnanceira dos alunos que passaram
pela solução e já recebeu diferentes premiações de impacto.

QUEM SOMOS

Eduardo Augusto G. Schroeder
CEO

Fábio Rogério da Silva José
CTO
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TRAMPAY

trampay.com

PROBLEMA

SOLUÇÃO

No Brasil, segundo o IBGE, mais de 20% da
população ativa depende de aplicativos como sua
principal fonte de renda (20 milhões de pessoas).

Por meio do banco digital o usuário recebe
pagamentos da sua empresa e, por sua vez, já
encontra soluções para seu ﬁnanceiro, como o
adiantamento de recebíveis, além de acessar o
marketplace e encontrar seguros, assistências, valealimentação e pontos de apoio, essenciais para sua
jornada de trabalho.

Esses trabalhadores, entretanto, não possuem
condições básicas na jornada de trabalho, como
banheiro, água e estrutura para operar.
Além disso, possuem desaﬁos como a insalubridade,
alimentação digna e o custo de vida no trabalho é
alto.

VERTENTE

TIPO DE CLIENTE

Soluções Financeiras Inclusivas / Educação Financeira

B2B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?
A Trampay trabalha com pelo menos quatro dos principais ODS: Trabalho decente e crescimento econômico (8);
Erradicação da pobreza (1); Fome zero (2); e Redução das desigualdades (10).
Hoje administra a folha de 2 mil entregadores, com uma volumetria média de R$ 2 milhões ao mês.

QUEM SOMOS

Jorge Emmanuel Caldas da Costa Júnior
CEO

Tiago Ribeiro Freire
COO
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UMGRAUEMEIO

umgrauemeio.com

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O problema que buscamos resolver são os incêndios
ﬂorestais, que representam cerca de 20% das
emissões mundiais de CO², destroem a
biodiversidade, afetam a saúde humana, a economia
e a qualidade da água nos reservatórios urbanos e
nascentes.

A solução é o Pantera, uma plataforma integrada
para gestão de incêndios ﬂorestais e agrícolas que
oferece módulos para prevenção, detecção precoce
por câmeras (inteligência artiﬁcial) e satélites,
resposta rápida (gestão de brigadas e de recursos) e
ainda mensura as emissões e o impacto dos ODS.

VERTENTE
Meio Ambiente / Economia Circular

TIPO DE CLIENTE
B2B • B2G

QUAL NOSSO IMPACTO?
O impacto se dá pela proteção contra incêndios, tanto dos biomas naturais, como também das ﬂorestas plantadas e
áreas agrícolas,para reduzir as emissões de CO².
Isso melhora a qualidade de vida das pessoas, conserva a ﬂora e a fauna, reduz perdas ﬁnanceiras e age
diretamente para evitar as mudanças climáticas.
Hoje, já monitoramos cerca de 8,6 milhões de hectares em seis biomas diferentes, somos certiﬁcados pelo Sistema
B e reconhecidos por outras instituições.

QUEM SOMOS

Rogerio Paiva Cavalcante
CEO
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VERDENOVO

consultoriaverdenovo.weebly.com

PROBLEMA

SOLUÇÃO

O mercado de sementes no Brasil ainda não é
estruturado e muitas vezes é executado de modo
informal.

A solução é um intermédio entre os coletores de
sementes e o mercado.

Apesar disso, o país possui um compromisso de
restaurar milhões de hectares de ﬂorestas e sem o
insumo básico, que é a semente, isso não é possível.

VERTENTE

Para isso, realizam uma parceria com os coletores
locais e colocam no mercado as sementes nativas,
mantendo um estoque de sementes recém coletadas
dos mais diversos biomas brasileiros. Ao mesmo
tempo, realizam o aumento de renda das pessoas
que estão abaixo da linha da pobreza.

TIPO DE CLIENTE

Meio Ambiente / Economia Circular

B2B • B2G • B2C

QUAL NOSSO IMPACTO?
Promove impacto social por meio da geração de renda e melhoria de vida para pessoas em situação de
vulnerabilidade. O impacto ambiental é a restauração de áreas degradadas, campos, savanas e ﬂorestas. Isso pode
ser visto no case de sucesso do município de Mambaí (GO), em que unimos coletores(as) para restaurar uma área
ecológica de 2,2ha por meio do plantio de espécies da região.
Foram plantadas sete árvores por m² e gerada renda para as famílias, que continuam fazendo o trabalho até hoje.

QUEM SOMOS

Bárbara Silva Pachêco
CEO

Willian Barros Gomes
CKO
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VERTOWN

vertown.com

PROBLEMA

SOLUÇÃO

No Brasil, 80 milhões de toneladas de resíduos
sólidos são gerados por ano, com grande
participação da indústria. Mais de 40% são
destinados de forma incorreta e apenas 3% são
reaproveitados resultando em mais de 700 acidentes
ambientais por ano.

Plataforma de tecnologia com modelo de negócio B2B,
BaaS (Blockchain as a Service), que aproxima
empresas do cenário ESG através de um software que
integra, centraliza e otimiza toda a gestão da cadeia de
resíduos.
.

Grande parte da indústria ainda precisa se adequar
às novas diretrizes ambientais, sobretudo empresas
que tem se aproximado do cenário ESG. Porém esse
controle ainda acontece de maneira bastante
amadora, através de planilhas de Excel, gerando
falta da conﬁabilidade de dados.

VERTENTE

Na plataforma, é possível: integrar todos os órgãos
ambientais no Brasil, reduzindo o tempo investido na
gestão; centralizar toda a operação de gestão de
resíduos, diminuindo o risco ambiental em até 30%;
otimizar a operação através de insights gerados por
inteligência artiﬁcial; e reduzir custos com destinação de
resíduos, encontrando fornecedores homologados
próximos às unidades produtoras.

TIPO DE CLIENTE

Cidades Sustentáveis / Cidadania

B2B

QUAL NOSSO IMPACTO?
Geramos impacto socioambiental através da logística reversa e do reaproveitamento dos resíduos pré-consumo,
evitando que sejam descartados em locais inadequados, o que, muitas vezes, afeta diretamente o bem-estar e a
saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade.
Já conseguimos evitar a emissão de cerca de 650 toneladas de CO² na atmosfera; e mais de 500 mil toneladas de
resíduos foram reaproveitados, gerando um aproveitamento de 70% dos resíduos e mais de R$ 1 milhão de
economia para nossos clientes.

QUEM SOMOS

Luiz Guilherme
Arruda e Souza

Guilherme Gusman
Brandão

Rafael Ferreira
dos Santos

CEO

CTO

CPO

Andre Brant
Moraes Mayer
Head of IT

CONTATOS
GARAGEM.BNDES.GOV.BR
GARAGEM@CONSORCIOAWL.COM.BR

