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Estudos da Locomotiva (2019) mostram que 39% dos 

brasileiros com 50 anos ou mais (aproximadamente, 

21 milhões de pessoas) estão no mercado de 

trabalho. De acordo com o IBGE, a participação de 

pessoas com mais de 50 anos na sociedade passará 

dos atuais 25% para 37% em 2040. 

Porém, existe uma lacuna, para a maioria deles, que 

impacta no desenvolvimento de suas atribuições: a 

falta de habilidade tecnológica.

Trata-se de uma plataforma para os profissionais da 

geração 50+ prosperarem no mundo digital com o 

desenvolvimento de suas habilidades tecnológicas, 

proporcionando um ambiente de aprendizado 

adaptado ao seu ritmo e linguagem. 

O espaço combina conteúdos de aprendizados em 

diversos formatos, em trilhas personalizadas de 

acordo com o perfil digital identificado e uso de 

gameficação, possuindo suporte de mentores.

A inserção de novas tecnologias nos ambientes de trabalho está impactando diretamente as empresas e, 

principalmente, a geração 50+.  A  Alpha D proporciona a independência tecnológica no âmbito profissional, uma 

vez que aumenta a confiança da geração acima de 50 anos em usar as tecnologias existentes.

QUEM SOMOS

Sávio José Carnaúba da S. Mota

CEO

https://www.instagram.com/alphad.digital/
https://www.linkedin.com/in/saviocarnauba/
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aedtecnologia.com.br
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Na Educação, a carência de material acessível, em 

razão dos custos, faz com que alunos recebam  

materiais fracionados, fora da época correta de 

aprendizagem. A pandemia piorou esse cenário, 

fazendo com que alunos no Brasil inteiro ficassem 

fora da sala de aula, distantes do aprendizado.

Esse distanciamento prejudicou a alfabetização, 

impactando, a longo prazo, a empregabilidade dessas 

pessoas.

A plataforma é formada por um mouse Braile que se 

comunica sem fio com um tablet Android com 150 

livros digitais. Possui uma nuvem que permite o 

download de conteúdos co locados pe los 

professores. 

Durante o processo de leitura, o usuário escolhe 

como quer ler, alternando para a audiodescrição. 

Assim, leva-se, além da inclusão, ao acesso pleno à 

informação, fundamental no cotidiano dessas 

pessoas..

O impacto já foi analisado na Secretaria de Educação de Fortaleza. Foram atendidas 82 escolas, através de 136 

plataformas, com 80 professores treinados e mais de 250 crianças atendidas.

A economia gerada durante 4 anos, a partir da implantação da plataforma, chega à casa dos R$ 52 milhões, com 

disponibilização contínua de livros acessíveis no período de 2013 a 2017.

Heyde Leão de Souza

Diretor Executivo

https://www.aedtecnologia.com.br/
https://www.linkedin.com/in/heydeleao/
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Protagonismo, representatividade e conhecimento 

são os pilares e principais problemas que a 

comunidade negra busca resolver. 

Na sociedade atual é nítida a ausência de pessoas 

negras em lugares de tomada de decisão e liderança 

(29,5% dos cargos de liderança em grandes 

empresas, IBGE) e na educação (apenas 30,5% dos 

professores são negros no ensino superior brasileiro, 

conforme dados do Ministério da Educação).

A Blaxp é uma plataforma de educação on-line que 

cria e comercializa cursos e experiências de 

aprendizagem nas mais diversas áreas de 

conhecimento, com conteúdo protagonizado, 

exclusivamente, por professores e especialistas 

negros. 

Atuam na aceleração da diversidade, inclusão e 

protagonismo negro, mostrando a pluralidade de 

saberes associada ao desenvolvimento pessoal e 

profissional de pessoas negras.

Construir protagonistas para o futuro, com mais diversidade, inclusão e protagonismo de pessoas negras.

Ezequiel Cardoso Alves

Fundador e Head de Educação e Negócios

QUEM SOMOS

Educação / Empregabilidade

https://www.blaxp.com/
https://www.linkedin.com/in/ezkalves/
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O problema identificado é a existência de famílias em 

situação de vulnerabilidade social e insegurança 

alimentar assistidas através de instituições do terceiro 

setor. 

Além disso, há falta de profissionalização do trabalho 

exercido pelas Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs) para captação de recursos.

Marketplace que conecta OSCs, doadores e 

mercadinhos locais para facilitar o processo de 

doação e impulsionar o desenvolvimento econômico. 

Funcionando, hoje, com um modelo parecido com o 

Ifood, exclusivamente de doações, nosso objetivo é 

incentivar a promoção do comércio local, conectando 

a demanda das OSCs com a oferta, para impulsionar 

o trabalho e ser o melhor meio de captação de 

recursos.

Retirar pessoas da situação de insegurança alimentar para um quadro saudável; promover oportunidades e meios 

para tirar as pessoas da situação de vulnerabilidade social, para ter renda; aumentar o desenvolvimento econômico 

em mercadinhos locais e impulsionar o ecossistema em seu entorno.

Ana Carolina Leite da Costa

Fundadora e CEO

QUEM SOMOS

https://www.compaixao.app/
https://www.linkedin.com/in/carolcostacompaixao/
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Os hemocentros enfrentam desafios na manutenção 

do estoque de sangue para atender necessidades 

específicas e emergenciais, colocando em risco a 

saúde e a vida da população.

Esses desafios estão relacionados à complexidade 

da gestão da cadeia de suprimentos, à natureza 

perecível do material, à dificuldade de manter 

doadores regulares, bem como à sua importância 

para a manutenção da vida.

Desenvolvimento de um sistema de negociação 

inteligente entre hemocentros. 

Tem por objetivo apoiar os gestores na decisão sobre 

a troca de hemocomponentes, melhorando a 

qualidade das negociações dos estoques das bolsas 

de sangue. 

Assim, cada hemocentro informa sua disponibilidade 

e falta de bolsas e o sistema estabelece como 

acontecerá a troca.

A negociação de hemocomponentes em escala regional ou nacional possibilitará o aumento da disponibilidade 

desses produtos para a população que necessita de transfusão, reduzindo os custos associados a novas coletas, 

diminuindo o descarte de bolsas de sangue.

Lívia Rodrigues Barreto

Sócia Cotista

QUEM SOMOS

 Breno Barros

Sócio Cotista

Mateus Marques Fábio Fontes

Sócio Cotista Sócio Administrativo

https://www.linkedin.com/in/l%C3%ADvia-rodrigues-barreto-286705244/
https://www.linkedin.com/in/mateus-marques-b4875a22a/
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A carência de projetos, em contraturno escolar, que 

incluam pautas definidas pela ONU para a Agenda 

2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS); excesso de propostas pedagógicas 

conteudistas; ranqueamento entre os alunos e baixo 

rendimento escolar por falta de interesse e motivação, 

trazendo aspectos socioemocionais e financeiros. 

O cenário se agravou na pandemia e a família não 

consegue acompanhar o desenvolvimento dos 

estudantes nas aulas, tampouco o reflexo em suas 

ações na vida pessoal, familiar e comunitária.

Serviço, em contraturno escolar, inclusivo, que 

trabalha o protagonismo e o pertencimento em torno 

da Agenda 2030 da ONU, através de projetos de 

empreendedorismo e economia circular, acolhendo 

todas as diversidades em um convívio responsável e 

seguro, e por meio da construção de projetos 

cooperativos e interdisciplinares, a partir das 

metodologias ativas.

Atuamos nas camadas socioemocionais dos estudantes, agindo diretamente na saúde nutricional, física e 

emocional, convidando-os a se relacionarem de forma inclusiva, fluida e harmônica com a escola, problematizar e 

criar soluções para a comunidade através da economia circular, impactando em suas agências enquanto cidadãos 

no mundo e em uma nova relação com o espaço escolar.

Patrícia Martins Fernandez

Sócia e CTO

Laura Fonseca Tonini

CEO

QUEM SOMOS

Educação / Empregabilidade

Mariângela Mello P. Amazonas

Sócia e Diretora Pedagógica

https://www.linkedin.com/in/lauratoninieducacao/
https://www.linkedin.com/in/patr%C3%ADcia-martins-fernandez-3b4083236/
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As escolas da educação básica brasileira ainda 

adotam estratégias tradicionais de ensino que se 

mostram, muitas vezes, ineficazes para os alunos da 

nova geração, contribuindo com problemas de 

aprendizagem, principalmente nos componentes 

curr iculares base de Matemática e Língua 

Portuguesa,  pre judicando a formação e a 

produtividade dos trabalhadores e trazendo graves 

consequências sociais e econômicas para o país.

Plataforma on-line de ensino e aprendizagem com 

jogos digitais para Português e Matemática, que visa 

o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  c o m p e t ê n c i a s 

(conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a partir 

dos ODS, necessários para a resolução de 

demandas complexas da vida cotidiana, pleno 

exercício da cidadania, consciência ambiental e do 

mundo do trabalho, formando os alunos para a 

educação no século XXI.

As escolas precisam se adaptar à sociedade moderna, buscando inovar os seus métodos para ajudar a mudar a 

realidade da educação brasileira. 

Os jogos digitais se mostram como alternativa promissora para aumentar o engajamento e aprendizagem dos 

alunos, buscando uma melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem que assegure os direitos das 10 

competências gerais da BNCC alinhadas aos ODS.

Alexandre R. da Silva

Sócio

 Nathanael D. M. Nascimento

Sócio-Administrador

QUEM SOMOS

 Samanta F. Aires

Sócia-Administradora

https://gamemind.com.br/
https://www.linkedin.com/in/samantaaires/
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A vivência e pesquisa na oncologia nos levou a 

descobrir que 30 dias de atraso no início do 

tratamento de câncer aumenta a mortalidade em 

13%. Nos EUA, o tempo para início do tratamento é de 

34 dias; no Brasil são 42, porém 24,5% são tratados 

com mais de 60 dias.

Ou seja, mais do que dinheiro, o tempo, para a jornada 

dos pacientes oncológicos, pode significar variações 

nas probabilidades de cura ou morte.

Software que otimiza a gestão do início e desenrolar 

do tratamento de pacientes oncológicos permitindo 

que enfermeiras gerenciem, com mais qualidade, 

quatro vezes mais pacientes dentro de seus 

processos. 

Além disso, a gestão inteligente, via software, reduz 

os custos de implementação de um programa de 

navegação, impactando mais pessoas em diversos 

segmentos sociais e realidades de atendimento de 

saúde.

Além de reduzir a probabilidade de mortalidade devido ao início mais rápido do tratamento, a "navegação de 

pacientes", processo de gestão e acompanhamento feito através do software, melhora o desfecho clínico, reduz 

internações, humaniza o cuidado e reduz custos assistenciais.

Renan Aleluia de Souza

CEO

QUEM SOMOS

http://www.honco.com.br/
https://www.linkedin.com/in/renanaleluia/
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O problema em foco é o desemprego estrutural de 

grupos minorizados e as discriminações dentro do 

próprio ambiente de trabalho, já que o racismo, 

sexismo, capacitismo, classismo e outros implicam 

em discriminações desde o processo seletivo até o 

processo de inserção dessas pessoas na empresa, 

que acabam sofrendo violências antes, durante e 

depois da contratação. 

HUMMA+ é uma startup de tecnologia social que atua 

na construção de cultura organizacional humanizada 

pautada na diversidade e inclusão. 

HRTech que ajuda empresas e empreendedores a 

desenvolverem estratégias de gestão de pessoas para 

fortalecer estratégias ESG/ASG, com diagnósticos, 

cursos e seleção e recrutamento inclusivo.  

E pensando na democratização do letramento em 

diversidade, surge o DiverSimples que é uma jornada 

de formação contínua de colaboradores e gestores 

sobre temas de diversidade e inclusão de maneira 

simples, gamificada, com vídeos curtos e desafios 

mensais. 

A inclusão de grupos que são historicamente excluídos em processos seletivos, fazendo com que mais pessoas 

com deficiência, pessoas negras, comunidade LGBTQIAP+, egressos e egressas do sistema prisional,  e pessoas 

periféricas de baixo grau de instrução, participem de processos seletivos e sejam contratadas, e quando 

contratadas encontrem ambientes organizacionais humanizados e saudáveis.

Cídia Dayara V. Silva da Conceição

Cofundadora e CEO

QUEM SOMOS

Amanda C. Trinchão de Souza

Sócia e CHRO

https://www.hummamais.com.br/
https://www.linkedin.com/in/amandatrinchão
https://www.linkedin.com/in/c%C3%ADdia-dayara-vieira-47831276/
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O problema é a falta de uma reciclagem correta dos 

resíduos orgânicos. No Brasil, apenas 1% dos 

resíduos orgânicos gerados são reciclados, desse 

modo 99% são descartados em aterros ou lixões. 

Além disso, no país são geradas cerca de 23 milhões 

de toneladas/ano só de restos de alimentos. 

A disposição em aterros gera gases do efeito estufa, 

utiliza grandes áreas e tem potencial para contaminar 

a água e o solo. 

Oferece um sistema compacto de compostagem com 

tecnologias que permitem um processo à larga  

escala, com maior eficiência e rapidez. 

Cada um dos sistemas, que são grandes reatores, 

permite a compostagem de 7,5 toneladas/mês e 

podem ser instalados próximos aos geradores, sem a 

necessidade da logística dos resíduos para outros 

lugares. 

Ainda, há a possibilidade de  produção de 

biofertilizante líquido, que permite reduzir a 

dependência de fertilizantes minerais.

As atividades e operações da Igapó pretendem frear o impacto negativo resultante da destinação incorreta dos 

resíduos orgânicos. Entre elas, a disposição dos mesmos em áreas irregulares (lixões e aterros) e sua consequente 

elevação da emissão de gases do efeito estufa enquanto incentiva, através da produção de biofertilizantes, uma 

agricultura mais sustentável, natural e saudável.

Artur Ferrari Francisco

CTO

Márcia Faermann

CEO

https://www.igapo.net/
https://www.linkedin.com/in/artur-ferrari-72076055/
https://www.linkedin.com/in/marciafaermann/
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A insônia se tornou um dos males do século. As 

mulheres são as mais afetadas e utilizam diversos 

medicamentos para conseguirem dormir. 

Além disso, os saberes locais estão se perdendo 

frente ao desenvolvimento tecnológico e muitos 

bioativos nacionais não conseguem chegar ao 

mercado por conta da regularização brasileira que é 

morosa e cara.

Elaboração da primeira bebida de biohacking do 

Brasil para melhorar o sono, reduzir o consumo de 

álcool e medicamentos para relaxar ou dormir. 

Teremos três produtos, no mínimo, cada um com 

foco específico.

Geração de emprego numa região carente de ofertas especializadas, pois temos diversos alunos universitários 

egressos que não conseguem trabalho.

Pessoas que durmam bem para terem melhor qualidade de vida, tirarando a dependência química para dormir 

mudando o ciclo circadiano e fazendo com que o corpo seja capaz de reconhecer seus períodos de sono e atenção.

A curto prazo teremos algumas famílias extrativistas envolvidas, mas a longo prazo queremos criar um sistema 

organizado e uma área de reflorestamento baseado em sistemas agroflorestais e nas plantas locais de interesse.

Fernanda Matias

Sócia

Leopoldo Bruno Alves Soares

CEO

QUEM SOMOS

https://www.meltech.ind.br/
https://www.linkedin.com/in/leopoldo-bruno-b61218227/
https://www.linkedin.com/in/fernanda-matias-80949615/
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Na Região Norte, 7,6% das pessoas que têm 15 anos 

ou mais e 25,5% das pessoas com 60 anos ou mais 

são analfabetas, segundo a Agência Brasil (2020). 

Não há softwares educativos que considerem as 

particularidades dessa região, especialmente das 

comunidades ribeirinhas, e que possibilitem que o 

aluno seja autor de sua própria história e protagonista 

de sua aprendizagem em seu processo de 

alfabetização.

É um software educativo que possibilita a criação de 

histórias em quadrinhos, tendo como autor o próprio 

usuário, utilizando personagens, objetos e diferentes 

cenários ligados à região amazônica. 

Possui, também, personagens com necessidades 

especiais, visando o trabalho com a educação 

inclusiva. 

Será utilizado nas escolas da região Norte com 

acesso on-line e off-line nas séries iniciais.

Mais de 2 milhões de crianças matriculadas na Educação Básica só no Pará e Amazonas, em mais de 10 mil escolas 

(IBGE, 2021), poderão ser beneficiadas ao utilizar uma ferramenta que incentive a criatividade e auxilie no 

letramento social e digital dos alunos, a partir da criação de histórias em quadrinhos que considerem o contexto 

cultural e social da sua região, especialmente dos povos ribeirinhos.

Larissa Sato Farias

Coordenadora de Projetos

Marcos Douglas da Silva Gomes

Diretor

QUEM SOMOS
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Dióxido de carbono (CO²), metano (CH4) e óxido nitroso 

(N2O) são os responsáveis pelo agravamento do efeito 

estufa e, consequentemente, pelas alterações climáticas 

globais.

No Brasil, segundo dados do SEEG (2020), as principais 

fontes de emissão são as mudanças de uso da terra 

(44%), a agropecuária (28%), o setor de energia (19%), 

processos industriais (5%) e resíduos (4%). Além disso, 

nossas atividades diárias (pessoas físicas) emitem 

gases de efeito estufa.

Então, como auxi l iar os diferentes setores a 

compensarem suas emissões?

Através da recuperação, conservação e preservação 

de áreas de manguezal! Os manguezais são 

ecossistemas que possuem uma grande variedade 

de serviços, como a grande capacidade de capturar e 

armazenar carbono, por exemplo. Tal capacidade 

supera a da Floresta Amazônica em até 10%.

Dessa forma, a proposta é concessionar áreas para 

recuperação, conservação e preservação de 

manguezais, para as empresas ou pessoas que 

queiram compensar suas emissões.

Iremos implementar e impulsionar um mecanismo financeiro inovador, por meio de soluções baseadas na natureza, 

gerando a valorização dos manguezais e criando renda para os proprietários das áreas a serem recuperadas, 

conservadas e preservadas (impacto socioambiental). 

Por fim, implementaremos programas de educação ambiental em cada localidade, proporcionado, desse modo, o 

acesso ao conhecimento e gerando pertencimento.

Mayris Nascimento

CEO

QUEM SOMOS

 Fabrício Carvalho

Social Media

Álvaro Borba Jr.  José Eduardo

BarqueiroBiólogo

https://www.linkedin.com/in/mayris-nascimento-258384189/
https://www.linkedin.com/in/alvaroborba1979/
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Segundo a ONU, o Brasil possui uma das piores 

distribuições de renda no mundo, o que diretamente faz 

crescer a desigualdade social. 

As desigualdades no Brasil têm origens variadas e um dos 

fatores agravantes dessas desigualdades econômicas e 

sociais é a falta de representatividade de pessoas negras e 

indígenas, em especial mulheres negras e indígenas, no 

setor de tecnologia e no mercado como um todo. 

Não obstante, existe um crescimento no mercado de 

trabalho na área de Tecnologia da Informação: serão 420 mil 

vagas abertas em TI até 2024, enquanto temos 

aproximadamente 11 milhões de desempregados no país. 

Essas pessoas permanecem à margem da transformação 

digital e suas oportunidades profissionais.

Uma escola de formação de carreiras em Tecnologia 

da Informação que desenvolverá soft e hard skills por 

meio de ensino híbrido para a construção de 

autoridade em tecnologia, com metodologias 

próprias, fundamentadas nas filosofias africanas e 

indígenas, criando  identificação com o cotidiano, 

gerando conexão e ampliando as possibilidades de 

pensar carreira e garantir o trabalho decente.

Fomento da diversidade nas carreiras em TI incentivando o protagonismo nos projetos de vida das pessoas 

impactadas e impulsionamento no movimento da promoção de pessoas pretas/pardas/indígenas no âmbito do 

trabalho, que reflete e se expressa em experiências ético-sociais e epistêmicas em toda a estrutura da sociedade 

em termos de classe, raça e gênero.

Geórgia Bento

Idealizadora e CEO

Vanessa Orewá

Head de Educação e CPO

QUEM SOMOS

Alexandre Santos

COO

https://www.instagram.com/obara.edutech/
https://www.linkedin.com/in/georgiabento 
https://www.linkedin.com/in/vanessaorew%C3%A1/
https://www.linkedin.com/in/alealmeidasantos/
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De acordo com o IBGE, o Brasil possui 2,2 milhões de 

jovens mães em situação de vulnerabilidade social, 

descrita como desumana, violenta, de solidão e 

sobrecarga. 

Elas vivem um ciclo infindável de pobreza e sofrem 

com gravidez precoce, falta de escolaridade e 

desemprego. 

Temos contato com essa dor por sermos pais, através 

de parentes e trabalhos voluntários.

A startup promoverá o desenvolvimento, capacitação 

e geração de renda para milhares de jovens mães em 

situação de vulnerabilidade   por meio de uma 

plataforma de Educação e Renda Inclusiva. 

Com seu próprio celular, as meninas terão acesso a 

conteúdos básicos como Português e Matemática, 

possibilitando o desenvolvimento de softskills como 

autoconhecimento e comunicação e, por fim, a 

cursos profissionalizantes.

O propósito da Partiu! é quebrar o ciclo infindável de pobreza, capacitando as mães de periferia a trabalharem com 

profissões digitais como Social Media e gerando renda para elas, tudo através do seu WhatsApp e sem sair de sua 

casa. 

Com essa renda, ela terá condições de prover uma qualidade de vida melhor para sua família, com menos violência 

e mais educação.

QUEM SOMOS

Danilo Issamu Moniwa

CMO

Ágatha Mariana S. Bento

CTO

https://www.instagram.com/partiu_ai/
https://www.linkedin.com/in/danilo-moniwa/
https://www.linkedin.com/in/%C3%A1gatha-serafim-492641197
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Os sistemas atuais de pagamento não oferecem um 

ambiente 100% seguro para validação, além de não 

entregarem as informações da compra de forma 

acessível, pois é todo baseado em informação visual. 

Portanto, não entregam autonomia e acessibilidade, o 

que resulta em fraudes e erros.

No Brasil há mais de 6,5 milhões de pessoas com 

deficiência visual, um público que tem o potencial de 

movimentar 103 milhões de reais por ano.

Diante dessas informações, vimos a oportunidade de 

construir uma ferramenta segura para solucionar esse 

problema.

Ray Pay é um serviço de pagamentos feito para 

pessoas com deficiência visual.

A solução (aplicativo) captura as informações 

contidas no QR Code da compra a ser realizada (na 

máquina de cartões e aplicativos de pagamento) e 

informa ao usuário toda transação através de áudio 

com experiência de uso enxuta e dedicada, para que 

possa ser validada com segurança, autonomia, 

rapidez e privacidade, em seu próprio dispositivo 

mobile, sem necessidade de cartões.

O serviço entrega aos usuários autonomia, segurança, rapidez, privacidade e acessibilidade na hora de pagar.

Tem como grande diferencial a experiência do usuário, totalmente voltada a esse público, garantindo 

independência, agilidade no processo e diminuição nas fraudes e erros, tornando-o fácil, acessível e intuitivo.

Oferecemos nosso serviço aos meios de pagamento, que são nossos clientes, para que se tornem acessíveis, 

socialmente inclusivos, reduzindo o número de processos por fraudes, erros e não cumprimento das leis de 

acessibilidade.

QUEM SOMOS

Nilo Gomes Sheeny

CEO e Fundador

https://www.raypay.me/
https://www.linkedin.com/in/nilosheeny/


SOCIAL.LAB

social-lab.co

BOOK STARTUPS CRIAÇÃO

VERTENTE

PROBLEMA SOLUÇÃO

Educação / Empregabilidade

TIPO DE CLIENTE

B2B • B2C

QUAL NOSSO IMPACTO? 

19

Insuficiência de espaços para desenvolvimento de 

profissionais de comunicação e mobilização de 

causas, além de deficiência na gestão e medição de 

impacto nas organizações do terceiro setor para que 

investidores sociais e empresas que estejam 

desenhando estratégias ESG tenham mais 

assertividade e eficácia nos investimentos.

É uma Community as a Service (CaaS), que oferece 

conteúdos atualizados (cursos e dicas rápidas, 

inclusive com metodologias exclusivas), mentorias 

coletivas e individuais, além de  comunidade para 

trocas de experiências e boas práticas.

Dentro da plataforma, é possível lançar bootcamps 

gameficados com foco em destinar recursos para 

organizações que possuam boa pontuação da 

jornada de aprendizagem. 

Todas funcionalidades estão  concentradas em um 

único espaço, a poucos cliques, facilitando o lifelong 

learning.

Fortalecimento do ecossistema do terceiro setor e suas causas: desde as pessoas que nele atuam, até suas 

organizações e os investidores sociais.

Natália dos Santos Gonzales

CEO

Phillipe Halley Martins Pereira

CMO

QUEM SOMOS

https://social-lab.co/
https://www.linkedin.com/in/nataliagonzales/
https://www.linkedin.com/in/phillipe-halley-martins-pereira/
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A falta de protagonismo, representatividade da 

comunidade negra nos ambientes de liderança 

corporativa. 

No Brasil é identificado a ausência de pessoas negras 

em lugares de tomada de decisão e liderança (29,5% 

dos cargos de liderança em grandes empresas. IBGE) 

e na educação (apenas 30,5% dos professores são 

negros no ensino superior brasileiro. MEC).

A mentoria de aceleração de carreira Black Rocket é 

um programa que desenvolve soft skills para 

aumentar a empregabilidade, através de encontros 

on-line e ao vivo, e também de conteúdo gravado.

Aumentar oportunidade de carreira, ocupação de boas vagas de trabalho, além de proporcionar aumento da renda 

familiar desses profissionais negros, que em geral, vêm de um meio social empobrecido.

Juliana Rodrigues Kaiser

CEO

QUEM SOMOS

https://www.trilhasdeimpacto.com/
https://www.linkedin.com/in/julianakaiser/
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O problema em foco é a dificuldade de ensino e 

aprendizagem de Matemática para crianças, jovens e 

adultos. 

Resultados de pesquisas educacionais mostram que 

95% dos alunos concluem os estudos sem 

conhecimento básico em Matemática e 75% dos 

adultos de mais de 25 anos não sabem fazer 

operações simples de Matemática. 

É preciso desmistificar a Matemática para todos. 

A UpMat é uma empresa que cria conteúdos para 

melhorar a performance dos estudantes em 

Matemática e Raciocínio Lógico. 

Quer desenvolver uma plataforma tecnológica, 

barata, acessível e escalável com as mais de 10 mil 

atividades inéditas e exclusivas que o negócio possui 

em seu acervo para que, através de trilhas de 

aprendizados individualizadas e construídas em 

cima dos principais desafios das crianças, elas 

possam aprender lógica, matemática e pensamento 

computacional.

O impacto social é fazer com que crianças e jovens, em especial de escolas públicas, saiam da Educação Básica 

com conhecimentos suficientes em Matemática e Raciocínio Lógico para que possam exercer a sua cidadania de 

maneira plena, já que esses dois aprendizados são fundamentais para decisões do nosso dia a dia. 

Elio Mega

Sócio-fundador

Miguel Diaz Perez

CEO e Fundadora

QUEM SOMOS

Cristina Almada Diaz

Sócio-fundador

https://www.cangurudematematicabrasil.com.br/
https://www.linkedin.com/in/cristina-diaz-a61882146/
https://www.linkedin.com/in/elio-mega-75118a237/
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Amenizam uma questão de saúde pública mundial, 

que são as sequelas respiratórias pós-Covid, 

patologias respiratórias crônicas e transtornos de 

ansiedade. 

Com a chegada da pandemia surgiu a necessidade de 

promover reabilitação pulmonar de modo on-line e 

com o uso da inovação e tecnologia.

Criamos uma ferramenta para resolver esse problema 

de forma escalável.

Plataforma única que realiza a triagem da função 

respiratór ia,  t ratamento,  monitoramento e 

acompanhamento dos pacientes respiratórios 

crônicos. 

Através da inteligência artificial consegue avaliar 

esse paciente, dar autonomia para o tratamento e 

ainda comprovar a evolução desse tratamento. 

A startup pretende contribuir com a recuperação de pacientes com debilidades cardiorespiratórias e, também, 

contribuir com o aumento da capacidade pulmonar dos mesmos sendo uma ferramenta tecnológica de gestão e 

execução de planos de recuperação, à distância, para hospitais, clínicas e profissionais liberais da saúde.

Jussara Xavier de Sousa Almeida

CEO

QUEM SOMOS

https://vitalio.com.br/
https://www.linkedin.com/in/jussara-xavier-de-souza-almeida-6467591b6
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