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O que é o Startup & 
Makers Camp
Atividade da Campus Party Brasil dedicada às startups. Faz parte do 
programa Startup 360, programa de empreendedorismo da Campus 
que engloba três frentes principais:

• Startup & Makers Camp, com o objetivo de impulsionar o cresci-
mento das empresas participantes;

• Maratonas de Negócios, com o objetivo de ajudar os campuseiros 
a transformarem suas ideias em modelos de negócios;

• Conteúdo, centenas de horas de palestras e workshops sobre em-
preendedorismo durante todo o evento, onde o Palco Lua será o 
cenário dedicado exclusivamente ao tema.

A Campus Party, maior evento do mundo nas áreas de inovação, 
criatividade, ciência, entretenimento e empreendedorismo, que ce-
lebra sua 8ª edição no São Paulo em fevereiro de 2015 (3 a 8), acredita 
que o legado de seu projeto empresarial está em ajudar a construir 
o futuro das sociedades onde atua, formando e capacitando jovens 
para que suas ideias, com base na tecnologia, tenham êxito e conti-
nuidade.
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SOBRE O STARTUP & MAKERS CAMP:

Atividade onde startups, campuseiros, players do ecossistema (ace-
leradoras, investidores, entusiastas, etc) e visitantes se unem para 
adquirir conhecimento, compartilhar experiências e desenvolver 
seus negócios. Durante os quatro principais dias da CPBR8 (4 a 7 
de fevereiro) serão desenvolvidas atividades, palestras e workshops 
focadas em cada momento das startups e do empreendedor, utili-
zando a Campus Party como uma grande plataforma de crescimen-
to e desenvolvimento.  As startups também poderão mostrar seus 
produtos e serviços em uma área de exposição para todo o público 
participante. A novidade para 2015 é de que essa área estará inte-
grada à arena principal.

 Para aproveitar melhor o evento,  a programação e a área de expo-
sição serão divididas em dois grupos: Startups em Growth Stage e 
Startups em Early Stage, sendo cada grupo com até 100 empresas 
selecionadas.

Growth Stage (100 startups participantes, seleção aberta e indica-
ção de aceleradoras) - Startups que já possuam uma equipe mini-
mamente formada e estejam com os primeiros protótipos criados 
e sendo testados. Projetos que começam a criar tração, adquirindo 
seus primeiros usuários, buscando crescimento. A equipe da Cam-
pus Party está em contato com as principais aceleradoras do país, 
mas também selecionaremos quem se inscrever através do formu-
lário.

Early Stage (100 startups participantes, todas escolhidas por se-
leção aberta) - Projetos ainda no campo das ideias, apresentados 
por pessoas interessadas em empreender ou mesmo estudantes e 
curiosos, ou projetos um pouco mais avançados que somente ideias, 
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Todas as informações contidas neste documento foram ce-
didas pelas startups participantes no momento da inscrição, 

sendo assim, de responsabilidade destas.

onde os empreendedores já estão preocupados em explorar alterna-
tivas de modelo de negócio, pesquisando concorrentes no mercado e 
começando a formular do que tratará a startup.

• Nos dias 4 e 5 de fevereiro, expõem as startups em Growth 
Stage, enquanto o conteúdo e atividades são mais voltados 
para as startups em Early Stage. 

• Nos dias 6 e 7 expõem as startups em Early Stage, enquanto o 
conteúdo e atividades são mais voltados para as startups em 
Growth Stage.
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Índice de Startups 
por categoria
Agronegócio
Alimentação Fora do Lar
App - Cidades Inteligentes
Arte
Automotivo
Big Data
Biotecnologia
Ciências da vida/Design
Cloud Computing
Coleta aérea de dados
Compras B2B
Comunicação e Internet
Comunicação e Mídia
Construção Civil
Consumo Colaborativo
Desenvolvimento pessoal
Drones
Educação
Entretenimento
ERP
Escritórios Compartilhados
Esportes
Estacionamentos
Eventos e Turismo
Finanças
Fitness
Games
Gestão de equipes de campo

8
8
8
8
9
9
9

10
10
10
11
11
11
14
15
15
15
15
20
23
23
23
23
24
27
29
30
30
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Hardware
Imigração
Inteligência Veicular
Internet
Internet das Coisas
Logística urbana
Logistics, API, O2O , B2B
Manutenção
Marketplace
Meios de Pagamento
Mídia
Mobilidade Urbana
Moda e Beleza
Música e Big Data
Negócios de Impacto Social
Online to Offline
Pagamento online
Pet
Público Social
Real Estate
Recrutamento
Rede Social
Reparação de veículos
Saúde
Segurança
Simulação
Software
Sustentabilidade
TIC e Telecom
Transporte
Transporte, Veículos Elétricos e Wearable
Varejo e E-commerce
Viagens e turismo

30
31
31
32
40
40
41
41
41
41
42
42
42
43
43
44
44
44
45
45
45
45
46
46
48
48
48
49
49
52
52
53
57
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Agronegócio

Agronegócio

Alimentação 
Fora do Lar

Artes

EARLY STAGE
BRABOV

Stand F16

EARLY STAGE
SPIn

Stand G3

GROWTH STAGE
Goomer
Stand C10

GROWTH STAGE
Sou Artista

Stand B8

A BRABOV desenvolve uma ferramenta que analisa dados de 
produção pecuária através de diagnóstico, planejamento e 
monitoramento das etapas produtivas auxiliando na tomada 
de decisão, acesso as informações e padronização de proces-
sos produtivos. O objetivo da solução é endereçar diferentes 
problemas da atividade pecuária, tais como, necessidade de 
aumento de produtividade, transparência e padronização 
das práticas de gestão, acessibilidade e acesso rápido a in-
formações de negócio.

O SPIn oferece aos seus clientes serviços de monitoramento 
de plantações, disponibilizando acesso aos dados climáticos 
e de risco do cultivo, concedendo métricas para operação e 
otimização da produção.

O Goomer é um cardápio digital em tablets destinado aos 
serviços de alimentação em bares, restaurantes, hotéis, entre 
outros, que visa não apenas transformar o cardápio de papel 
em digital, no tablet, mas também fazer com que o tablet se 
torne um vendedor, auxiliando os garçons.

SouArtistaPro é uma plataforma que ajuda artistas a viverem 
de arte.

Álvaro Raminelli
alvaro@brabov.com.br

brabov.com.br

Wellington Cássio Faria
wellington@spin.agr.br

www.spin.agr.br

Felipe Maia Lo Sardo
felipe@goomer.com.br

www.goomer.com.br

Dan Queirolo
dan@souartista.pro
www.souartista.pro
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Automotivo

Big Data

Biotecnologia

Biotecnologia

GROWTH STAGE
Automobi

Stand B12

EARLY STAGE
Conexão de Negócios

Stand A12

GROWTH STAGE
NAVEGATIUM

Stand F16

GROWTH STAGE
PluriCell Biotechnologies

Stand F15

Plataforma de monitoramento e integração em tempo real 
entre proprietários de veículos automotivos e concessioná-
rias.

Ouça seus clientes a partir de interações sociais.

NAVEGATIUM produz o 1º app para análise de imagens mé-
dicas do mundo capaz de fazer reconstruções 2D, 3D e Raio-X 
em tablets, laptops e PCs. 

Criação de uma plataforma de testes de drogas em células 
humanas de diferentes órgãos/tecidos derivadas de células-
-tronco pluripotentes.

Davi Ricardo de Castro Barboza
davi@automobi.cc
www.automobi.cc

Hamilton Pinheiro dos Santos Filho
pinheiro.hamilton@gmail.com

conexaodenegocios.com.br

Bruno Risso
bruno.risso@navegatium.com

www.navegatium.com

Marcos Valadares
marcos.valadares@pluricellbiotech.com

www.pluricellbiotech.com
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Biotecnologia

Ciências da 
vida/Design

Cloud 
Computing

Coleta aérea 
de dados

EARLY STAGE
Projeto SICAR

Stand B1

EARLY STAGE
Mind The Graph

Stand F13

GROWTH STAGE
Goldark
Stand B10

EARLY STAGE
Cridea

Stand F12

Com campo de atuação na terapia ocupacional, o Projeto SI-
CAR (startup e principal produto), visa tornar mais simples e 
eficiente a adaptação de pessoas que se tornaram deficientes 
físicas (principalmente paraplégicos) em virtude de doenças 
degenerativas ou de acidentes. 

Estamos criando o “lego” da infografia científica. Todos po-
dem brincar e os resultados são surpreendentes. 

A forma mais fácil de criar APIs para seus aplicativos, deixe 
o backend com a gente e se preocupe com o que realmente 
importa: o seu negócio. 

Cridea faz coleta aérea de dados e está desenvolvendo um 
drone pernambucano. 

Vitor Ricardo Campioni
vitor.campioni@projetosicar.com.br

projetosicar.com.br

Leonardo Minozzo
leonardo@cafundo.tv

mindthegraph.com

Leonardo Rossetti
leonardo@goldark.com.br

www.goldark.com.br

Gerard Toonstra
gtoonstra@gmail.com

www.cridea.com.br
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Compras 
B2B

Comunicação    
e Internet

Comunicação 
e Mídia

Comunicação 
e Mídia

EARLY STAGE
Vertico
Stand A4

EARLY STAGE
MenuQR

Stand F2

GROWTH STAGE
Imprensa.me

Stand E7

GROWTH STAGE
Nexus Edge

Stand G9

A Vertico é uma ferramenta B2B que tem por objetivo cortar 
custos de empresas pela centralização de compras em forne-
cedores especializados.

Seu cardápio a qualquer hora, em qualquer lugar.

O @imprensame é a solução que conecta assessorias de im-
prensa, empresas e jornalistas.

Toolkit Profissional de Marketing para Grandes agências e 
anunciantes.  Formada por uma plataforma de inteligência 
artificial de B.I./Mídia e um braço de educação in-company 
gratuito de alto nível. 

Fabrício Tozzi
fabriciocmtozzi@gmail.com

www.vertico.co

Vinicius Cainelli
vinicius.cainelli@menuqr.com

menuqr.com

Guilherme Maciel
guilherme@imprensa.me

www.imprensa.me

Marcel Jientara
marcel@nexusedge.com.br

www.nexusedge.com.br



 12 Startup & Makers 2015

Comunicação 
e Mídia

Comunicação 
e Mídia

Comunicação 
e Mídia

Comunicação 
e Mídia

GROWTH STAGE
Onpic

Stand B1

GROWTH STAGE
u.sit

Stand F8

EARLY STAGE
bwid

Stand E6

EARLY STAGE
Cardapiolo

Stand E3

ONPIC é uma plataforma de desafios que incentiva os parti-
cipantes a cumprir missões, definidas pelos anunciantes, em 
troca de prêmios. 

A nova paixão dos restaurantes e de quem adora comer fora. 
O cliente acompanha sua posição na fila através do celular e 
o estabelecimento faz do seu lugar uma experiência memo-
rável. 

Buscador de restaurante por geolocalização/preço/tipo de 
comida com foco na experiência do usuário. 

Cardapiolo é um aplicativo que aprimora a experiência de 
comer fora. Tenha acesso aos melhores descontos e econo-
mize em restaurantes! 

Flavio Argeu
flavioargeu@gmail.com

www.onpic.com.br

Flávia Melon
flavia@usitapp.com

usitapp.com

Guilherme Linares
guilherme@bwid.com.br

www.bwid.com.br

Patrick Coradi Padilha
contaappsgalaxy@gmail.com

www.cardapiolo.com.br



 13Startup & Makers 2015

Comunicação 
e Mídia

Comunicação 
e Mídia

Comunicação 
e Mídia

Comunicação 
e Mídia

EARLY STAGE
Inbox Monitor 360

Stand D10

EARLY STAGE
Inflr

Stand F4

EARLY STAGE
Iron Bit
Stand A10

EARLY STAGE
MeuPortifa

Stand G7

Descubra se sua campanha de e-mail marketing foi entregue 
na caixa de entrada, se foi avaliada como spam ou se está 
perdida.

O Inflr é um app que conecta empresas a celebridades e pes-
soas influentes. Os influenciadores são convidados pelas 
empresas e ganham dinheiro para fazer selfies e posts em 
suas redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, Tum-
blr e Bloger. 

Criamos uma ferramenta que permite captação, contagem e 
georreferenciamento, online e real time, de áudio em rádios 
(FM e AM) e internet. Cruzamos os dados obtidos com infor-
mações econômico sociais e mercadológicas para ações de 
marketing e vendas dos clientes. 

O MeuPortifa é uma ferramenta de portfólio exclusiva para 
profissionais de comunicação.

Alex Barbosa
alex@alexbarbosa.com

www.inboxmonitor360.com

Tiago Brandão Mateus
tiago@inflr.com

www.inflr.com

Rogerio Ferraz
rogerio.ferraz@ironbit.com.br

www.ironbit.com.br

Willian Sertório
williansertorio@gmail.com

meuportifa.com.br
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Comunicação 
e Mídia

Comunicação 
e Mídia

Construção 
Civil

Construção 
Civil

EARLY STAGE
Roboty

Stand B12

EARLY STAGE
Writogether

Stand D5

GROWTH STAGE
OrçaFascio

Stand A3

EARLY STAGE
2Pontos

Stand A1

Plataforma para monetização e distribuição de conteúdo em 
áudio. 

A Maior Plataforma de Literatura Colaborativa do Mundo. 
Onde Autores, Ilustradores, Fãs e Leitores se unem para criar 
grandes histórias. 

Software de orçamento, planejamento e cotação de obras.

A 2Pontos é um marketplace para negociação, comunicação 
e vendas. Nascemos para ligar o cliente a profissionais e va-
rejistas da construção civil. 

Ricardo Veiga da Silva
ricardoveiga@hotmail.com

www.roboty.com.br

Ricardo Cestari Junior
ricardo.cesjr@gmail.com

writogether.wordpress.com

Antonio Armando Barrau Fascio Terceiro
fascio@orcafascio.com

orcafascio.com

Marco Antonio Pinto Dutra
marcodutra20@gmail.com

www.2pontos.me



 15Startup & Makers 2015

Consumo 
Colaborativo

Desenvolvimento 
pessoal

Drones

Educação

EARLY STAGE
Talugo

Stand C7

EARLY STAGE
Missiorama

Stand E14

EARLY STAGE
High Effects

Stand G14

GROWTH STAGE
Backpacker

Stand F4

A talugo.com é uma plataforma de aluguel onde todos po-
dem alugar e locar quaisquer tipos de produtos pela inter-
net. 

Trazemos tudo o que é necessário para o desenvolvimento 
pessoal: informação, motivação e um coach de bolso para 
acompanhar o processo. 

A High Effects é uma empresa de pesquisa e desenvolvimen-
to de tecnologias na área aeroespacial com foco em drones.

Backpacker: um jogo online em que você aprende inglês via-
jando e com suas músicas favoritas! 

João Oliveira
joao.oliveira@talugo.com

talugo.com

Pedro Reggiani Limeira
pedro.limeira@missiorama.com

missiorama.com

James Peret
james.peret@gmail.com
www.higheffects.com.br

Caio Vinícius Silva Braz
caio@backpacker.net.br
www.backpacker.com.br
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Educação

Educação

Educação

Educação

GROWTH STAGE
Beved

Stand F7

GROWTH STAGE
Descola

Stand C2

GROWTH STAGE
EstudaVest

Stand E4

GROWTH STAGE
MelhorEscola.Net 

Stand A4

O Beved é um Netflix de Educação.

A Descola é a desconstrução da escola. Ensinamos cursos li-
vres online sobre negócios, criatividade e tecnologia de uma 
forma mais prática, rápida e inspiradora usando todos os re-
cursos de internet para isso. 

É uma plataforma educacional com o foco em gestão do 
conhecimento, onde estudantes podem testar o seu conhe-
cimento com ou sem a mediação de escolas e professo-
res. 

“O MelhorEscola.Net é um portal que reúne informações im-
portantes das 195 mil escolas do país, para ajudar pais e alu-
nos na escolha da escola. O nosso serviço é único para pais 
porque oferece informações imparciais e completas de todas 
as escolas do país.” 

Matt Montenegro
matt@beved.com.br

www.beved.com.br

Andre Teixeira Tanesi
andre@descola.org

www.descola.org

Carlos Pirovani Neto Netto
carlos@estudavest.com.br

www.estudavest.com.br

Juliano Marinho de Souza
julianomsou@gmail.com
www.melhorescola.net
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Educação

Educação

Educação

Educação

GROWTH STAGE
Mentes Brilhantes

Stand F6

GROWTH STAGE
Overdrive

Stand G14

GROWTH STAGE
PonksToy

Stand G8

GROWTH STAGE
Redação Nota 1000

Stand B2

Tecnologia educacional para o desenvolvimento humano 
pelo brincar, uma “fusion” de games, Internet das coisas, toys 
e neuroplasticidade. 

A Overdrive é um método de ensino online especializado em 
tecnologias criativas: robótica, programação, eletrônica e fa-
bricação digital. 

Plataforma para assinatura de jogos de tabuleiro educati-
vos infantis onde os personagens principais são os pais da 
criança como super-heróis. 

Redação Nota 1000: uma plataforma pioneira de correção e 
avaliação online de textos para alunos e escolas melhorarem 
sua redação na prática! 

Djali Avelino Valois
djali@mentes-brilhantes.com

ciencioteca.com

George Brindeiro
george@overdriveeletronica.com.br

overdriveeletronica.com.br

Marcos Aurélio Medeiros Silva
marcos@ponkstoy.com

www.ponkstoy.com

Clayton Dick
cdick@redacaonota1000.com.br

www.redacaonota1000.com.br
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Educação

Educação

Educação

Educação

GROWTH STAGE
Timokids

Stand C12

EARLY STAGE
Cacho.la

Stand C3

EARLY STAGE
Ekole

Stand G4

EARLY STAGE
FazINOVA

Stand E9

App de histórias e jogos infantis em diversos idiomas, com o 
objetivo de educar e entreter, e podem ser de autorias inde-
pendentes. 

A Cacho.la é a primeira plataforma criada para curadoria e 
compartilhamento de conhecimento. Onde os curadores po-
dem utilizar todo o conteúdo fragmentado da internet (Links, 
Videos, Fotos, Arquivos) para aplicar e ensinar outros a dis-
tância, tudo isso com apenas um link.

A Ekole busca revolucionar o setor de ensino através do de-
senvolvimento e aplicação de produtos interativos (software 
+ hardware), inovadores e escaláveis destinados a criar ex-
periências únicas e memoráveis de suporte ao processo de 
aprendizagem. 

A FazINOVA é uma escola presencial e online de sonhos, em-
preendedorismo e habilidades pessoais onde acreditamos 
que existem dois tipos de pessoas: as que têm um talento e 
as que ainda não sabem que têm. Descubra as suas habilida-
des, potencialize o seu talento e realize os seus sonhos. 

Julian Nunes
julian@timokids.com.br

www.timokids.com.br

Rafael Oli
rafael@cacho.la

www.cacho.la

Eduardo de Melo Ferreira
eduardo@fictix.com.br

www.ekole.com.br

Bruna Pesce Brito de Mattos
bruna@fazinova.com.br

fazinova.com.br
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Educação

Educação

Educação

Educação

EARLY STAGE
Ideia de Futuro

Stand G8

EARLY STAGE
Nevel

Stand A9

EARLY STAGE
Ponto Educa

Stand F11

EARLY STAGE
Projete-se

Stand C8

Plataforma de crowdfunding apaixonada por projetos de 
educação e de estudantes empreendedores.

Aos autores independentes, uma completa plataforma de 
publicação digital. Aos leitores, o melhor da literatura in-
die. 

Ponto Educa é um programa de incentivo à educação que 
transfere parte do faturamento das empresas para ajudar 
nos gastos estudantis das famílias. 

Plataforma de curso online para adolescentes estudantes do 
ensino médio sobre liderança orientada por valores: www.
projete-se.

Jaciara Cruz
jaciara@ideiadefuturo.com.br

www.ideiadefuturo.com.br

Gustavo Henrique Muraro Monteiro
gus@gustavomuraro.com

nevel.com.br

Rafael Tobar
rafael.tobar@pontoeduca.com

www.pontoeduca.com

Elio Silva
formalider@yahoo.com.br

www.projete.se
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Entretenimento

Entretenimento

Entretenimento

Entretenimento

GROWTH STAGE
ClapMe
Stand E9

GROWTH STAGE
Cool Tours

Stand D3

GROWTH STAGE
Netshow.me

Stand G16

GROWTH STAGE
Satolapp Game Cultural

Stand G6

Um palco virtual onde artistas agendam e fazem shows ao 
vivo para milhares de pessoas. Durante o show o artista re-
cebe aplausos “claps”, gorjetas virtuais “tips” e conquista no-
vos fãs. O fã se aproxima de seu ídolo, interagindo via chat e 
webcam. Para marcas, somos uma plataforma de interação 
entre o público e a base de fãs dos artistas, tornando o show 
uma experiência única. 

A cena cultural da cidade na tela do celular. Esse é o Cool 
Tours, a evolução interativa dos guias sobre artes e suas ma-
nifestações!

Uma plataforma interativa de vídeo ao vivo em que você faz 
sua transmissão gratuitamente direto do notebook, divulga 
seu trabalho e ainda é remunerado. 

O Satolapp é um game que incentiva os usuários, através de 
vantagens e premiações, a explorar o mercado de entreteni-
mento das cidades. 

Felipe Imperio
felipe.imperio@clapme.com.br

www.clapme.com

Nicolle Stad
nicolle@cooltours.com.br

www.cooltours.com.br

Daniel Arcoverde
daniel.arcoverde@netshow.me

netshow.me

Matheus Corbelini
matheus@agenciapulp.com

www.satolapp.com
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Entretenimento

Entretenimento

Entretenimento

Entretenimento

EARLY STAGE
Frooid
Stand C1

EARLY STAGE
GUEFT

Stand B9

EARLY STAGE
Legenda Sonora

Stand E15

EARLY STAGE
Namoro Geek

Stand D3

O frooid.com é uma rede social de aconselhamento, onde o 
usuário ora será conselheiro, ora será aconselhado nos mais 
variados temas. 

Para quem não sabe o que dar de presente, GUEFT é um ga-
mefication que ajuda a economizar tempo, dinheiro e acertar 
no gosto do presenteado. 

O Legenda Sonora faz áudio-descrições de vídeos para que 
pessoas com deficiência visual tenham inclusão, indepen-
dência de acesso e uma experiência completa. 

Rede social de namoro focada em geeks utilizando gamifi-
cation para promover encontros melhores através de enque-
tes. 

Fernando Neves
fndesigner@gmail.com

www.frooid.com

Raphael Elias dos Santos
raphael.elias.dos.santos@gmail.com

www.gueft.com.br

Diego Oliveira
contato.diego@yahoo.com.br

www.legendasonora.com.br

Rodolfo Rodrigues
rudwolf@gmail.com

www.namorogeek.com
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Entretenimento

Entretenimento

Entretenimento

Entretenimento

EARLY STAGE
Nowme
Stand C6

EARLY STAGE
Selo da Sorte

Stand H2

EARLY STAGE
Setima TV

Stand G12

EARLY STAGE
Sonz.Co
Stand E11

O Nowme conecta pessoas que estão em um mesmo local/
evento além de ser um canal em tempo real entre o local/
evento e seus participantes. 

Selo da Sorte, confere jogos de loteria e envia no celular ou no 
e-mail o resultado da conferência para cada apostador.

Somos uma plataforma online para armazenar, promover, 
gerenciar e exibir filmes independentes brasileiros, onde os 
espectadores aportam dinheiro aos filmes. 

Descubra #musica nova todos os dias. 

Diego Libanio
dslibanio@gmail.com

www.nowme.com.br

Marco A. Taurisano
marco@selodasorte.com.br

www.selodasorte.com.br

Diogo Nunes
diogo@setima.tv

www.setima.tv

Cinthia Melfi
sonz@sonz.co

www.sonz.co
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ERP

Escritórios 
Compartilhados

Esportes

Estacionamento

EARLY STAGE
APParking

Stand B4

EARLY STAGE
Deskovery

Stand E13

EARLY STAGE
Dolphin

Stand F1

GROWTH STAGE
LetsPark

Stand F3

“Criei um app all-in-one que substitui os antigos gabinetes, 
monitores e softwares em MS-DOS que gerenciam estaciona-
mentos cuja as funções são: configuração via website; banco 
de dados na nuvem; backup automático; economia de papel; 
redução de gastos com telefonia; interligação de multiplos 
pátios e entradas; recepção de chamados de clientes por app; 
fotografia de objetos dos clientes e avaliação de segurança; 
controle de ponto dos funcionários” 

O Deskovery ajuda pessoas e empresas a encontrarem os 
melhores lugares para trabalhar, de um jeito simples e rápi-
do. 

Dolphin é uma plataforma para surfistas de diversas moda-
lidades trocarem informações sobre as condições climáticas 
do dia e registrarem o seu desempenho após o surf. 

LetsPark, app colaborativo para encontrar a melhor opção de 
estacionamento próximo de você. 

Rodrigo Augusto Ferrari de Oliveira
rodrigoferrarioliveira@gmail.com

www.apparking.com.br

Cadu de Castro Alves
cadu@deskovery.net

deskovery.net

Raoni Pontes Caselli
raonicaselli@gmail.com

dolphin.jungleapps.com.br

Letícia Passarelli
leticia@letspark.com.br

www.letspark.com.br
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Estacionamento

Eventos e 
Turismo

Eventos e 
Turismo

Eventos e 
Turismo

GROWTH STAGE
Payparking

Stand A7

GROWTH STAGE
Eventick

Stand E8

GROWTH STAGE
Grubster

Stand G13

GROWTH STAGE
InEvent
Stand G7

GRUBSTER
C E L E B R E  M A I S !

GRUBSTER
C E L E B R E  M A I S !

GRUBSTER
C E L E B R E  M A I S !

GRUBSTER
C E L E B R E  M A I S !

Pagamento móvel de tickets de estacionamento de forma 
simples, conveniente e segura.

Eventick torna fácil o gerenciamento de inscrições online 
para eventos e relacionamento com o público. 

Para os amantes da boa gastronomia o Grubster é a melhor 
forma de descobrir e comer em ótimos restaurantes, com 30% 
de desconto na conta, sem restrições e com total discrição.

InEvent é um aplicativo mobile para organizadores, partici-
pantes e patrocinadores de eventos, possibilitando a intera-
ção e a comunicação. 

Danilo Nascimento
danilo@payparking.com.br

www.payparking.com.br

André Braga
andre@eventick.com.br

www.eventick.com.br

Felipe Vieira
felipe@grubster.com.br

www.grubster.com.br

Vinicius Neris
neris@inevent.us

inevent.us
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Eventos e 
Turismo

Eventos e 
Turismo

Eventos e 
Turismo

Eventos e 
Turismo

GROWTH STAGE
Mecasei.com

Stand D5

GROWTH STAGE
PetHub
Stand D6

GROWTH STAGE
Qreservas

Stand E2

EARLY STAGE
Bug.travel

Stand F15

myriad pro  Bold -755e1e5d010101

Mecasei.com, plataforma que oferece ferramentas inteligen-
tes que ajudam no planejamento e organização do casamen-
to, sem stress! 

Plataforma que permite encontrar um lar, hospedagem do-
miciliar para cães durante qualquer ausência do dono (AirB-
nb canino). 

O Qreservas é um sistema de reservas e gestão completa 
para meios de hospedagem de pequeno e médio porte. 

Bug.travel ajuda a viajar ao redor do mundo economizando. 
Ofereça suas habilidades para quem precisa em troca de aco-
modação e refeições. 

Marcio Acorci
marcio@mecasei.com

mecasei.com

Sergio Hernandes
sergio@pethub.com.br

pethub.com.br

Marcio Hamano
mshamano@hotmail.com

www.qreservas.com.br

Paulo Yun Cha
paulo@bug.travel

alpha.bug.travel
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Eventos e 
Turismo

Eventos e 
Turismo

Eventos e 
Turismo

Finanças

EARLY STAGE
Organizei.com

Stand D1

EARLY STAGE
Pegada Cultural

Stand A8

EARLY STAGE
Piicker
Stand C2

GROWTH STAGE
ACEITAFACIL Pagamentos

Stand A1

Melhor guia de empresas de eventos do país. 

Pegada Cultural é a tecnologia para disseminar cultura de 
uma maneira inteligente e divertida, em forma de site e apli-
cativo havendo filtros de perfil, acompanhantes, localização 
e dinheiro.

O Piicker organiza o conteúdo de blogs de viagem. O sistema 
do Piicker gerencia o conteúdo de várias fontes, separando 
por relevância do post, destino e tema de interesse, até a data 
da viagem. Um guia de viagem baseado em blogs e totalmen-
te customizado automaticamente!

Foque no seu negócio que fazemos a gestão de pagamentos 
de sua empresa. 

Cássio da Silva Reis
cassioreis36@gmail.com

www.organizei.com

Litiane Ghidone
contato@pegadacultural.com.br

www.pegadacultural.com.br

Diana Sinclair Branisso
diana@piicker.com

www.piicker.com

Claudio Ortiz Meinberg
claudio@aceitafacil.com

aceitafacil.com
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Finanças

Finanças

Finanças

Finanças

GROWTH STAGE
BitcoinToYou

Stand H4

GROWTH STAGE
Coinverse

Stand F9

GROWTH STAGE
E-CREDIARIO

Stand A8

GROWTH STAGE
Mercado Bitcoin 

Serviços Digitais
Stand G2

C=0 M=0 Y=0 K=50
R=147 G=149 B=151
HEX = 939597

C=0 M=50 Y=100 K=0
R=247 G=147 B=29
HEX = F7931D

FONTS USED PROMINENT COLORS

Temos o maior site de intermediação de compra e venda de 
Bitcoins do Brasil. 

Somos o primeiro Bitcoin Banking da América Latina, um 
convite para construir uma nova relação com dinheiro. 

Somos o primeiro getway de crédito de forma ágil que permi-
te a realização de vendas de produtos e serviços de empresas 
do segmento de varejo, para todas as classes econômicas.

Somos a primeira empresa de intermediação de negociações 
de moedas digitais da América Latina e facilitamos a aceita-
ção de Bitcoins por lojas. 

André Horta
andre.horta@bitcointoyou.com

www.bitcointoyou.com

Safiri Felix
safiri@coinverse.com.br

www.coinverse.com.br

Luiz Gustavo Ribeiro
gustavo@vcbtelecom.com.br

www.ecrediario.com.br

Rodrigo Trindade Batista
rodrigo.batista@mercadobitcoin.com.br

www.mercadobitcoin.com.br
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Finanças

Finanças

Finanças

Finanças

GROWTH STAGE
Mobills Educação 

Financeira
Stand E5

GROWTH STAGE
traktoPRO

Stand E13

GROWTH STAGE
Usecash

Stand D2

EARLY STAGE
Boleto Cloud

Stand E1

Nossa missão é melhorar a qualidade de vida de todos os bra-
sileiros com uma plataforma diferenciada e inovadora para 
gestão financeira pessoal. 

O traktoPRO é uma solução nas nuvens para envio e gestão 
de orçamentos para freelancers e pequenas empresas. 

A Usecash é uma plataforma que possibilita a entrega de tro-
co virtual e pagamentos via celular.

Uma plataforma de boletos bancários para todos, com: emis-
são, 2ª via online, envio por e-mail e personalização; com 
planos grátis ou pagos. 

Carlos Terceiro
carlos@mobills.com.br

www.mobills.com.br

Paulo Tenorio
paulo@traktopro.com

www.traktopro.com.br

Camilo Lopes
camilolopes@usecash.com.br

www.usecash.com.br

Gabriel de Carvalho Guimarães
gabriel@devaware.net
www.boletocloud.com
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Finanças

Finanças

Finanças

Fitness

EARLY STAGE
Broota Brasil

Stand B6

EARLY STAGE
Financial Life

Stand A6

EARLY STAGE
Wexpense

Stand B7

GROWTH STAGE
FitPro App

Stand D4

Plataforma virtual que permite o contato direto entre empre-
endedores que buscam capital e pessoas que querem inves-
tir em projetos inovadores. 

Nós sabemos o valor do seu dinheiro e entendemos que seu 
tempo é precioso, queremos te ajudar a cuidar do seu dinhei-
ro de uma maneira fácil. 

A Wexpense é uma plataforma para gerenciar gastos corpo-
rativos fora do escritório, seja em viagens, visitas ou reuni-
ões. 

FitPro App torna a interação entre Aluno e Academia mais 
simples, rápida e prática. Sabemos que trabalhar relaciona-
mento com o cliente é a chave para o sucesso de uma Acade-
mia. Nós temos a melhor ferramenta para isso. 

Camila Nasser
camila.nasser@broota.com.br

www.broota.com.br

Raphael Nascimento
raphael@financiallife.com.br

financiallife.com.br

Luiz Candido (Heron)
heron@wexpense.com.br

www.wexpense.com.br

Luciano Bandeira
luciano@fitproapp.com.br

www.fitproapp.com.br
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Games

Games

Gestão de equi-
pes de campo

Hardware

GROWTH STAGE
Pixtoy

Stand G10

EARLY STAGE
Haxor

Stand D8

GROWTH STAGE
TrackMob

Stand G5

GROWTH STAGE
Circuitar Eletrônicos

Stand C11

Nosso negócio é criar mobile games incríveis, oferecendo 
diversão na palma da mão, a qualquer hora, em qualquer lu-
gar. 

A Plataforma Haxor será uma ferramenta online para o 
desenvolvimento de jogos e aplicações 3D multiplatafor-
ma. 

Trackmob. Gestão simples de equipes externas. 

Na Circuitar nós ajudamos pessoas e empresas a controlar o 
mundo à sua volta por meio da eletrônica. 

Felipe Lomeu
lomeu@pixtoy.com

pixtoy.com

Henrique Dias
henrique@haxor.xyz

haxor.xyz

Rodrigo Amazonas Sliwak
rodrigo@trackmob.com.br

www.trackmob.com.br

Luís Fernando Curci Chavier
lfchavier@circuitar.com.br

www.circuitar.com.br
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Hardware

Hardware

Imigração

Inteligência 
Veicular

GROWTH STAGE
Pinmypet

Stand C7

EARLY STAGE
Protoptimus

Stand G16

EARLY STAGE
Wanna Migrate

Stand C10

GROWTH STAGE
Netbee
Stand F2

Plataforma que concentra todas as informações do seu pet, 
monitorando atividades e sua localização por meio de um 
device acoplado em sua coleira. 

Fabricante de máquinas de usinagem CNC acessíveis e fá-
ceis de operar. 

Promovemos o encontro de profissionais que sonham em 
mudar para um novo lugar com países com demanda técnica 
de população. 

Desenvolvemos uma tecnologia que torna qualquer carro in-
teligente e capaz de enviar informações relevantes à nuvem 
de forma autônoma. 

Marcos Buson
marcos@pinmypet.co

www.pinmypet.co

Jeferson Luiz de Oliveira Simões
jefersoneletronica@gmail.com

protoptimus.com.br

Humberto Moreira
humberto.mn@gmail.com

www.wannamigrate.com

Gibram Raul
gibram@netbeetech.com.br

www.netbeetech.com.br
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Internet

Internet

Internet

Internet

GROWTH STAGE
Agendor

Stand C1

GROWTH STAGE
Beonpop

Stand H3

GROWTH STAGE
Eyso

Stand C3

GROWTH STAGE
FoxBit

Stand F10

Nós acreditamos que trabalhar melhor é ser mais feliz. 

Beonpop é Nasdaq das Redes Sociais 

Nós crescemos apps através de App Store Optimization (SEO 
para Apps) por meio de nossa plataforma SaaS e Consulto-
ria. 

A FoxBit é uma intermediadora de negociação de criptomoe-
das que utiliza uma plataforma com transparência para pro-
ver segurança ao usuário.

Gustavo
gustavo@agendor.com.br

www.agendor.com.br

Alexandre Stumpf
stumpf@beonpop.com

beonpop.com

Rômulo Gomes
romulo.gomes@eyso.com.br

eyso.com.br

Luís Augusto Schiavon Ramos
schiavon@foxbit.com.br

www.foxbit.com.br
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Internet

Internet

Internet

Internet

GROWTH STAGE
iaiNet

Stand A11

GROWTH STAGE
Imagino

Stand G3

GROWTH STAGE
Linkest
Stand A12

GROWTH STAGE
Marmotex

Stand E3

O iaiNet transforma sua wi-fi em publicidade para seu negó-
cio. Sua internet agora sem senha, com login e compartilha-
mento social. #iainet 

A Imagino é um suporte inovador para projetos digitais, pro-
porcionando que estes sejam guiados pelos melhores profis-
sionais do mercado. Tudo com preço justo e com a qualidade 
esperada. 

Comunicarte Web consiste em uma empresa voltada ao de-
senvolvimento de sistemas com foco em atender a demanda 
de serviços na web. O nosso primeiro produto é o LINKEST 
uma Rede social de compartilhamento de links, permitindo 
organizar suas publicações em categorias públicas e criar 
novos grupos privados de compartilhamento. 

“Gosta de cozinhar, ou de comprar comida pela internet? Pois 
então! Venda ou compre comida online no Marmotex.” 

Fabio Barreto
fabio@asainovacao.com.br

www.iainet.com.br

Luiz Balas
luizballas@yahoo.com.br

www.imagino.com.br

Suzyanne de Oliveira Queiroz
suzyanerd@gmail.com

www.linkest.net

Peter Chun
pii@marmotex.com

www.marmotex.com
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Internet

Internet

Internet

Internet

GROWTH STAGE
N2N VIRTUAL

Stand B2

GROWTH STAGE
Rockett
Stand D12

GROWTH STAGE
Screencorp

Stand C8

GROWTH STAGE
Social Miner

Stand E11

N2N Virtual é uma plataforma online (construtor) de marke-
tplaces, que permite que startups lancem seu próprio sho-
pping virtual para intermediar negócios entre fornecedores 
e clientes a baixo custo, com agilidade e todo o suporte tec-
nológico necessário. 

Plataforma de criação de sites focada em simplificar o traba-
lho de pessoas e empresas que desenvolvem sites para pe-
quenos negócios. 

Software para TV Corporativa, fácil e simples de usar.  Sabe o 
Wordpress?  O Screencorp é mais fácil.  

A Social Miner é uma plataforma que ajuda empresas a auto-
matizar comunicações de marketing e entregar experiências 
personalizadas para cada indivíduo em grande escala no Fa-
cebook e e-mail. 

Erica Leite de Castilho Grao
contato@n2nvirtual.com.br

www.n2nvirtual.com.br

Rafael Henrique Ribeiro da Fonseca
rhrfonseca@gmail.com

www.rockett.com.br

Thiago Braga
thiagobraga@screencorp.com.br

screencorp.com.br

Ricardo Rodriges
ricardo@soclminer.com

www.soclminer.com
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Internet

Internet

Internet

Internet

GROWTH STAGE
Time Flash

Stand F5

GROWTH STAGE
Turbup
Stand B4

GROWTH STAGE
Webhome

Stand D8

GROWTH STAGE
Whisgo Viagens LTDA

Stand F13

Time Flash: uma capsula do tempo digital, você programa a 
mensagem para ser aberta em 1 dia, 5 meses ou 10 anos. Você 
decide. 

Turbup é um serviço que acelera e protege sistemas e sites 
online. 

SaaS que ajuda o empregador doméstico a calcular e gerar 
guias de INSS, FGTS, horas extras, férias, rescisão de acordo 
com a nova Lei das Domésticas. 

Plataforma social de viagens que permite ao usuário montar 
um diário de bordo, planejar roteiros e compartilhar infor-
mações com amigos. 

Guilherme Brotto
brotto@timeflash.com

www.timeflash.com

Fernando José Karl
ceo@turbup.com

turbup.com/pt/

Raíssa Klain Belchior
raissa@webhome.com.br

webhome.com.br

Mariano Camara Santos
whisgo@whisgo.com

www.whisgo.com
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Internet

Internet

Internet

Internet

GROWTH STAGE
Zahpee
Stand E16

EARLY STAGE
Amigo Nerd

Stand B2

EARLY STAGE
Battleroad

Stand E8

EARLY STAGE
Bearned
Stand F14

A Zahpee é uma startup de tecnologia que fornece produtos 
e serviços para a análise de imagem e reputação em redes 
sociais.

O Amigo Nerd deixa muito mais fácil a escolha de um ele-
trônico para comprar, mesmo quando você não entende as 
especificações técnicas dele. 

Plataforma de união de jogadores de e-sports. Canal de co-
municação/organização entre organizadores e competido-
res com sistema de pagamento. 

Social Bookmarking com conceitos de gamificação baseados 
em navegação marítima. 

Luiz Gomes Temponi
luiz.temponi@zahpee.com

zahpee.com

Maurício Lyrio Carneiro
mlycarneiro@gmail.com

unbouncepages.com/amigonerd/

Diego Oliveira
diegoflx.oliveira@gmail.com

battleroad.com.br

Vinícius Luiz
vinicius.luiz@bearned.com

bearned.com
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Internet

Internet

Internet

Internet

EARLY STAGE
Boxes-List

Stand C11

EARLY STAGE
Busca Opiniões

Stand G13

EARLY STAGE
Do Bem Social Clube

Stand A2

EARLY STAGE
FarmApp

Stand A11

busca
opiniões

Crie e organize suas informações #SemProgramar para #an-
droid ou #Cloud de forma simples com @BoxesList. Se sur-
preenda no lançamento no #CPBR8. 

Busca Opiniões é um site web dedicado a busca de opiniões e 
avaliações na Internet sobre produtos, serviços ou entidades 
do mundo. Ele ajuda o internauta a saber o que está sendo 
comentado na rede e a decidir pela escolha de um produto ou 
optar por um serviço. 

Um negócio social que apoia projetos sociais por meio de 
crowdfunding e e-commerce.

Comparador de PREÇO e DISPONIBILIDADE (PRAZO), de 
PRODUTOS e SERVIÇO, do ONLINE e OFFLINE do segmento 
da saúde. 

Lincoln Tamashiro
lincoln.tamashiro@gmail.com

www.boxes-list.com

Pedro Paulo Balage Filho
pedrobalage@gmail.com

buscaopinioes.com.br

Alexandre Xavier
alexandre.solucao@hotmail.com

www.dobemsocialclube.com.br

Tiago Bispo
bispo@farmapp.com.br

www.farmapp.com.br
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Internet

Internet

Internet

Internet

EARLY STAGE
Freeda
Stand D4

EARLY STAGE
Gruppo
Stand F3

EARLY STAGE
HubJur
Stand G1

EARLY STAGE
Kardshare

Stand C12

A Freeda é uma plataforma colaborativa para avaliação de 
estabelecimentos no quesito respeito à diversidade e igual-
dade de gênero. 

Conheça o Gruppo: estudar com outras pessoas pela Inter-
net, o Gruppo será isso. Iremos transportar toda a experiên-
cia das faculdades e colégios para o online, conectando os 
estudantes do mundo. 

O HubJur conecta vários advogados a um cliente, que poderá 
contratar o melhor especialista com base no perfil, preço e 
avaliações. 

“A Kardshare é uma rede social de negócios, uma plataforma 
onde profissionais se conectam rápida e facilmente através 
de cartões de visita online, seja em encontros presenciais ou 
buscas na rede. Os usuários montam um cartão virtual com 
suas informações profissionais na frente e no verso, e podem 
compartilhar e receber cartões através do aplicativo para an-
droid e em breve para IOS. Assim como no google as empre-
sas podem oferecer e promover seus negócios, pretendemos 
tornar a Kardshare num ambiente destinado ao Marketing 
pessoal, de forma prática e eficaz.” 

Patrícia Vilanova Becker
patriciabecker.rs@gmail.com

www.freeda.me

Matheus Guerra de Andrade
matheus.guerra.andrade@gmail.com

www.gruppo.qlix.com.br

Octavio Seiki Ietsugu
octavio@livenear.net

www.hubjur.com.br

Daniel Santos
danielsanrei@gmail.com

www.kardshare.com
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Internet

Internet

Internet

Internet

EARLY STAGE
Kuak

Stand D12

EARLY STAGE
MySafe
Stand F6

EARLY STAGE
Networkr

Stand G11

EARLY STAGE
Nomadde

Stand F7

Plataforma propõe relacionamento mais verdadeiro empre-
sa-consumidor, através da valorização de bloggers influen-
tes na criação de conteúdo.

Plataforma web que conecta indústrias com fornecedores de 
EPI, reduzindo custo com a cotação online dos materiais e 
riscos com fiscalizações. 

Plataforma web com sistema para criação de páginas de 
eventos onde nesta página o participante poderá ver infor-
mações sobre os outros participantes e se conectar a eles via 
principais redes sociais (facebook, linkedin, G+)

Rede de auxílio aos migrantes. 

Rodrigo Navarrete
rodrigo@kuak.com

www.kuak.com

Gabriel Dumont de Oliveira
gahdumont@gmail.com

www.mysafe.com.br

Marcio Vinicius Nobrega
marcio@networkr.com.br

www.networkr.com.br

Carlos Eduardo de Jesus Fernandes
kadufernandiz@gmail.com

facebook.com/nomadde
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Internet

Internet

Internet das 
Coisas

Logística 
urbana

EARLY STAGE
suafesta.com

Stand B10

EARLY STAGE
Web Alerts

Stand B3

EARLY STAGE
Ideia Labs

Stand C9

GROWTH STAGE
99 Motos

Stand D10

Pesquisa e comparação de preços de Buffet Infantil.

Envio de alertas via whatsapp, sms e email. 

Ideia Labs desenvolve soluções para tornar toda casa, uma 
casa inteligente, porque todos queremos Conforto, Seguran-
ça e Economia! 

Mercado livre, facilitadora na contratação de motoboys.

Alison Danilo Pedro
alisondp@hotmail.com

suafesta.com

Benedito Batista
beneditobatista@webalerts.com.br

webalerts.com.br

Thaynan Mariano
thaynan@ideialabs.com.br

ideialabs.com.br

Jhonata Emerick
jhonata@movmov.it
www.99motos.com
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Logistics, API , 
O2O , B2B

Manutenção

Marketplace

Meio de 
Pagamento

GROWTH STAGE
Shippify.co

Stand E10

GROWTH STAGE
Confirm8

Stand B11

GROWTH STAGE
Qnegócio

Stand D7

GROWTH STAGE
KiiK Soluções e Servi-

ços de Pagamento
Stand B9

CONFIRM 88

Shippify.Co é um API logístico baseado na nuvem que per-
mite uma integração muito fácil de serviços de entrega em 
qualquer loja de comércio eletrônico e aplicativos móveis - 
adicionando algumas linhas de código. Nós entregamos e 
conectamos produtos usando uma comunidade verificada & 
crowdsourced de transportadoras, taxistas e motociclistas, 
alimentado por nossa tecnologia móvel. 

Confirm8 é uma plataforma Web com App mobile que atua 
no mercado da manutenção (elétrica, mecânica, hidráulica e 
naval), funcionando como retaguarda aos gestores e colabo-
radores, oferecendo rastreabilidade da equipes e processos, 
validação de informações nas tarefas, aumento da segurança 
no trabalho (compliance com as normas) e redução de custos 
com multas contratuais, indenizações e utilização de papel 
para relatórios.

Marketplace para confecção e personalização de uniformes 
e camisas, conectando empresas e pessoas que necessitam 
de serviços em confecção. 

KiiK - Estabelecendo novas relações entre consumidores e 
negócios através de informação precisa. 

Miguel Torres
miguel@shippify.co

www.shippify.co

Otávio Yamanaka
otavio@e-lemento.com

www.confirm8.com

Cristiano Macedo Mendes
cristiano@qnegocio.com.br

www.qnegocio.com.br

Alexandre Porto
aleporto@incube.mobi

www.kiik.com.br
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Mídia

Mobilidade 
Urbana

Mobilidade 
Urbana

Moda e 
Beleza

EARLY STAGE
Gama.tv
Stand G15

EARLY STAGE
Mobility

Stand B8

EARLY STAGE
Otomata (Trekken)

Stand D9

GROWTH STAGE
HairHost

Stand A9

Canal de comunicação voltado para o público com deficiên-
cia. Trabalhamos com recursos de acessibilidade em favor 
da inclusão social. 

Quer saber a localização exata do seu ônibus? Então conheça 
o Mobility. 

A Otomata desenvolve soluções para melhorar a mobilidade 
urbana utilizando as tecnologias mobile. O principal produto 
da Otomata é o aplicativo Trekken, desenvolvido para trans-
formar a experiência em dirigir em um game onde bons mo-
toristas são recompensados. 

Sistema on-line para gestão eficiente de salões e centros de 
beleza. 

André Varanda
andre@gamatv.com.br

www.gamatv.com.br

Davi Hyppolito
davi@appmobility.co

appmobility.co

Rodrigo Tacla Saad
rodrigo@otomata.com.br

www.trekken.com.br

Heitor Cunha
heitor@hairhost.com.br

hairhost.com.br
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Moda e 
Beleza

Moda e 
Beleza

Música e 
Big Data

Negócios de 
Impacto Social

EARLY STAGE
Linda! - Inspirando beleza!

Stand A3

EARLY STAGE
Que Beleza

Stand G2

EARLY STAGE
Playax
Stand D6

EARLY STAGE
Menos Igual Mais

Stand F9

Aplicativo voltado para o público feminino, auxiliando as 
mulheres no dia a dia a fazer sua maquiagem para toda as 
ocasiões. 

O Que Beleza é um marketplace para profissionais da beleza 
e consumidores, focados nos profissionais autônomos e não 
nos salões de beleza. 

Inteligência e ação para o ecossistema da música.

O Menos Igual Mais destina o troco do comércio a entidades 
assistenciais próximas, gerando empatia e conectando enti-
dade e comunidade. 

Johnnyson Vicente de Araújo
johnnysonaraujo@gmail.com

bynn.es/applinda/beta/

Bruno Nunes de Souza
bruno@jokernet.com.br

www.queblza.com.br

Daniel Cukier
daniel@playax.com

www.playax.com

Robson Gomes
robson@menosigualmais.com.br

www.menosigualmais.com.br
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Online to 
Offline

Pagamento 
online

Pet

Pet

EARLY STAGE
Pizzz

Stand F10

GROWTH STAGE
Smartcoin

Stand A6

EARLY STAGE
Adorável Criatura

Stand D2

EARLY STAGE
DogsApp

Stand D7

™

™

#373737

#FFFFFF

Plataforma online que permite a você pedir na sua pizzaria 
preferida e receber a pizza em dez minutos. 

A Smartcoin está revolucionando a experiência de fazer pa-
gamentos no Brasil. Reuni cartão de crédito, boleto bancário 
e bitcoin em uma única plataforma de pagamento. 

Portal colaborativo de animal doméstico. 

Somos o DogsApp, um Tinder para cachorros. Com nosso 
aplicativo você pode encontrar um amor ou fazer novos ami-
gos para seu melhor amigo. 

Allan Riffert
riffert.allan@gmail.com

pizzz.com.br

Arthur Granado
agranado@smartcoin.com.br

smartcoin.com.br

Sônia Rondon
contato@adoravelcriatura.com.br

adoravelcriatura.com.br

Henrique Freitas
hfreitas@dogsapp.com.br

www.dogsapp.com.br
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Público 
Social

Real Estate

Recrutamento

Rede Social

EARLY STAGE
Data Farming

Stand E12

GROWTH STAGE
BrEstate

Stand C9

EARLY STAGE
Bookcasting

Stand G9

GROWTH STAGE
Stayfilm
Stand F15

Data FarmingData Farming

Buscamos com esse projeto inicial, trazer um melhor geren-
ciamento de programas sociais a níveis municipais, através 
da TI.

Mobile is the thing for the real estate market. 

Conectamos talentos com oportunidades, facilitando a busca 
de profissionais para o mercado da Mídia e Entretenimen-
to. 

Stayfilm transforma fotos e vídeos das redes sociais e arqui-
vos pessoais em filmes incríveis com trilhas, efeitos e quali-
dade de cinema. 

Patrick Momoli
trickrow@hotmail.com

trickrow.wix.com/datafarming

Haroldo Olivieri
haroldo@brestate.com.br

www.brestate.com.br

Daniel da Costa Gomes Martins
daniel@9d.com.br

www.bookcasting.com.br

Daniel Almeida
social@stayfilm.com

www.stayfilm.com
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Reparação 
de veículos

Saúde

Saúde

Saúde

EARLY STAGE
Plim Mecânicos

Stand E8

GROWTH STAGE
Carenet
Stand D11

GROWTH STAGE
Daily Baby

Stand A2

GROWTH STAGE
Epitrack
Stand E12

A Plim Mecânicos é um marketplace que conecta proprietá-
rios de veículos a mecânicos autônomos e oficinas mecâni-
cas.

Fundamos a Carenet em 2012 para colocar a internet das coi-
sas e tecnologia para vestir a serviço de soluções de saúde 
novas e inovadoras. 

Diário do bebê com prontuário médico e agenda escolar com 
gamificação. 

Através de inovação, produzimos novas formas de comba-
ter doenças, utilizando tecnologias aplicadas à saúde públi-
ca. 

Raphael Inácio da Silva
contato.raphaelinacio@gmail.com

www.plimmecanicos.com.br

Immo Oliver Paul
immo@carenet.com.br

www.carenet.com.br

Anderson Gomes
anderson@dailybaby.com.br

www.dailybaby.com.br

Onicio Leal
onicio@epitrack.com.br

www.epitrack.com.br
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Saúde

Saúde

Saúde

Saúde

GROWTH STAGE
Pega Plantão

Stand G12

EARLY STAGE
HealthyKids

Stand G10

EARLY STAGE
The Final Tap (Equilibrium)

Stand F8

GROWTH STAGE
Pro Treino

Stand A5

Gestão de escalas com foco na saúde. O controle fácil, com 
qualidade e que cabe na palma da mão. 

HealthyKids é o aplicativo que vai facilitar a educação ali-
mentar do seu filho, numa plataforma totalmente interativa 
onde ele vai aprender a se alimentar brincando. 

O “Equilibrium - Diabetes Manager” é um sistema para dia-
béticos que desejam obter melhor controle de seu diabetes 
através de contagem de carboidratos e registro de glicemias 
para indicação da quantidade adequada de insulina a ser 
administrada. O sistema é feito por diabéticos que possuem 
conhecimento prático e teórico da necessidade de seus usu-
ários.

O Pro-Treino é um sistema desenvolvido para academias, es-
túdios de musculação, personal trainers e atletas individu-
ais. Ele permite a execução e o acompanhamento dos treinos 
de musculação pelo smartphone ou pelo tablet. 

Fabio Paradiso
fabio@pegaplantao.com.br

www.pegaplantao.com.br

José Claudio Filho
contato@hexagono.net.br

www.healthykids.net.br

Thiago Bertozo de Castro
thiagobertozo@yahoo.com

thefinaltap.com

Gustavo Diniz
gustavo@pro-treino.com

www.pro-treino.com
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Saúde

Segurança

Simulação

Software

GROWTH STAGE
WIKI4FIT

Stand D1

EARLY STAGE
VigilantesApp

Stand G5

GROWTH STAGE
Sino3D
Stand B7

GROWTH STAGE
Proativa Big Data

Stand E14

A WIKI4FIT é uma plataforma colaborativa que distribui con-
teúdo para praticantes de atividade física em empresas, Aca-
demias, Condomínios, Clubes e para Personal Trainers, utili-
zando recursos de Aplicativo (APP), mobile e GPS para gerar 
informações e estatísticas aos usuários. 

Com o VigilantesApp você dispara alertas sobre segurança, 
interage com quem mora por perto e visualiza em um mapa 
as ocorrências da região 

Simule ambientes com móveis reais em 3D. 

Tecnologia de mineração de dados para descoberta de infor-
mações implícitas em grandes bancos de dados. 

Fabiana Rocha Batista
fabiana@wiki4fit.com.br

www.wiki4fit.com.br

Luiz Philipe Azevedo Dias
lpadias@gmail.com

vigilantesapp.com

Deniz Oliveira Alves
deniz@abruzzo.com.br

www.sino3d.com.br/campusparty

Fernanda Lambertucci
fernanda@proativasoft.com.br

www.proativasoft.com.br
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Sustentabilidade

TIC e Telecom

TIC e Telecom

TIC e Telecom

EARLY STAGE
Piipee

Stand E16

GROWTH STAGE

Connected Information 
Services
Stand H2

GROWTH STAGE
Encontre um Nerd

Stand F12

GROWTH STAGE
Meerkat

Stand H1

Desenvolvemos um produto ecologicamente correto que re-
duz em até 80% o consumo de água nos vasos sanitários. O 
acionamento do produto custa menos que o acionamento da 
descarga. 

A CIS desenvolve soluções exclusivas e inovadoras para co-
nectar cidadãos, governos e parceiros com experiências de 
qualidade, em transportes, cultura e sociedade. 

Encontre um Nerd é uma plataforma que conecta pessoas 
que precisam de serviços de assistência técnica com pesso-
as que podem prestá-los, via geolocalização. 

Ferramenta de monitoramento de serviços e aplicativos 
(bancos de dados, sites, soquetes, portas). Emite notificações 
sobre disponibilidade e gera variadas métricas como dispo-
nibilidade, latência, tempo de resposta. 

Ezequiel Vedana da Rosa
piipee@piipee.com.br

www.piipee.com.br

Breno Soares Assis
breno.assis@cisnt.com.br

www.cisnt.com.br

Bruno Ramos
bruno@encontreumnerd.com.br

www.encontreumnerd.com.br

Pedro Nunes
pgh.nunes@gmail.com

meerkat-monitor.org
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TIC e Telecom

TIC e Telecom

TIC e Telecom

TIC e Telecom

GROWTH STAGE
One Cloud

Stand B6

GROWTH STAGE
Project Company

Stand G15

EARLY STAGE
e-chegou

Stand H4

EARLY STAGE
Lean Survey

Stand E2

One Cloud é um Cloud Service Broker (CSB). Nossa solução 
consiste numa plataforma capaz de gerenciar múltiplos am-
bientes de cloud computing. 

Nós da Project Robot acreditamos que robôs são sobre pes-
soas.

Negócios inovadores em software é o meu objetivo. 

Somos uma plataforma que otimiza a operação de coleta dos 
dados das pesquisas de mercado através de uma solução 
crowdsourcing. 

Bruno Capelão Ferreira
bruno@onecloudportal.com.br

www.onecloudportal.com.br

Antonio Henrique Dianin
antoniohdianin@hotmail.com

www.projectrobot.net

Emilson José Ramos Fernandes
marketing@e-chegou.com.br

www.e-chegou.com.br

Alessandro Tieppo de Andrade
alessandro@leansurvey.com.br

www.leansurvey.com.br
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TIC e Telecom

TIC e Telecom

TIC e Telecom

TIC e Telecom

EARLY STAGE
Ludific
Stand E4

EARLY STAGE
Poste Inteligente

Stand B11

EARLY STAGE
prospecta.me

Stand B5

EARLY STAGE
Trend Cards

Stand F5

Ambiente Virtual de Aprendizagem com inteligência empre-
sarial onde organizações criam cursos e avaliações e possi-
bilitam análise preditiva. 

Poste Inteligente trazendo iluminação e conectividade com 
uma maior gestão e informação relevante para a socieda-
de. 

Na prospecta.me desenvolvemos um software web para ges-
tão e prospecção de clientes (CRM) com foco na inteligência 
de vendas e pós-vendas. 

Para micro empresários que precisam tomar decisões a 
Trend.Cards apresenta tendências de mercado com base no 
comportamento das pessoas em redes sociais. 

Diego Maffazzioli Santos
diego@ludific.com.br

www.ludific.com.br

Daniel dos Santos Cardoso
daniel.consultorinfo@gmail.com

www.posteinteligente.com.br

Jefferson Moreira
jefferson@prospecta.me

www.prospecta.me

João Leonardo de Oliveira Silva
joao@trend.cards

trend.cards
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TIC e Telecom

Transporte

Transporte

Transporte

EARLY STAGE
Virtual Innovations

Stand H3

GROWTH STAGE
Washer
Stand E6

EARLY STAGE
Hover

Stand C4

GROWTH STAGE
Movpak
Stand G11

Produto de BaaS (Backend as a Service), que pretende reduzir 
os custos e o tempo de desenvolvimento de aplicativos mobi-
le e websites, ao oferecer funcionalidades prontas e testadas 
em infraestrutura segura e escalável na nuvem. Queremos 
ajudar startups a tornar ideias em negócios. 

Washer é uma plataforma de gestão para lava jatos integrada 
com o aplicativo para clientes agendarem a lavagem do car-
ro. 

Nós somos uma plataforma integrada de serviços, que liga 
as melhores empresas de táxi aéreo aos seus clientes, ofere-
cendo agilidade, de pagamento, baixo preço, disponibilidade, 
fidelização e 100% de satisfação dos clientes. 

“Movpak é a primeira mochila transporte elétrico do mundo 
e é a maneira mais fácil de se comutar. 
Vídeo: http://goo.gl/1LsIee” 

Felippe Ragghianti
felippe@virtualinnovations.com.br

www.vikomet.com

Davi Vasconcelos
davi@washer.com.br
www.washer.com.br

Caio Ferreira
caiohdf@gmail.com

www.hoverapp.com.br

Ivo Machado
ivo@movpak.com
www.movpak.com
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Transporte

Varejo e 
E-commerce

Varejo e 
E-commerce

Varejo e 
E-commerce

EARLY STAGE
Moobi

Stand A5

GROWTH STAGE
Bome

Stand A10

GROWTH STAGE
Cabe na Mala

Stand G4

GROWTH STAGE
Frutas em Casa

Stand C4

O Moobi é um serviço oferecido gratuitamente para facili-
tar a vida das pessoas que utilizam transporte público infor-
mando a elas qual a situação atual dos meios que ela utiliza, 
atualizado de forma colaborativa por todos os usuários, com 
um funcionamento parecido com o aplicativo Wazze, porém 
ao invés de rotas para carros, informando rotas via transpor-
te público.

Bome é um aplicativo que substitui os cartões de fidelidade 
tradicionais dos estabelecimentos, servindo também como 
ponte de relacionamento entre lojista e cliente. 

Marketplace que conecta pessoas que querem produtos de 
outros países a viajantes que podem trazê-los em troca de 
uma recompensa.

O “Frutas em Casa” comercializa, por meio de um modelo de 
assinaturas 100% online, frutas, verduras e outros produtos 
naturais de alta qualidade.

Thiago Tavares Gregorio
thiagotgregorio@bol.com.br

www.moobiapp.com.br

Lucas Almeida Siqueira
lucas@bomeapp.com

www.bomeapp.com

Ana Paula Lessa
anapaula@cabenamala.com.br

www.cabenamala.com.br

Fabio Serconek
fabio.serconek@frutasemcasa.com.br

frutasemcasa.com.br
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Varejo e 
E-commerce

Varejo e 
E-commerce

Varejo e 
E-commerce

Varejo e 
E-commerce

GROWTH STAGE
Mercode

Stand C5

GROWTH STAGE
Ponki Marketing Interativo

Stand C6

GROWTH STAGE
POP Recarga

Stand F1

GROWTH STAGE
Repassa

Stand G1

O Mercode é o supermercado do futuro! Nossos usuários fa-
zem compras em minutos e nossos clientes contam com uma 
plataforma online e mobile de alto nível para vender. 

Plataforma multicanal para marketing de relacionamento e 
gestão de fidelidade e promoções, sem cartelinhas nem car-
tões. NÃO é só uma app. 

O POP Recarga é uma plataforma de pagamentos que per-
mite a compra em dinheiro na Internet, sem a utilização de 
cartão de crédito, débito ou conta bancária. 

O Repassa é uma comunidade de comercio eletrônico, só 
para convidados, que remunera as recomendações e com-
partilhamentos dos usuários. 

Fabio Campos
fcampos@mercode.com.br

www.mercode.com.br

José Luiz Miranda
contato@ponki.com.br

www.ponki.com.br

Sergio Cruz Passos
sergio@inpdv.com.br

www.poprecarga.com.br

Tadeu Almeida
tadeu@repassa.com.br

repassa.com.br
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Varejo e 
E-commerce

Varejo e 
E-commerce

Varejo e 
E-commerce

Varejo e 
E-commerce

GROWTH STAGE
Retail 21

Stand F14

GROWTH STAGE
Seed

Stand F11

GROWTH STAGE
Yourviews

Stand B5

GROWTH STAGE
Zase

Stand D9

Apresentamos conteúdos relevantes em tablets acoplados 
em carrinhos de compra no ponto de venda. O conteúdo 
apresentado é de acordo com a posição do cliente dentro da 
loja. 

Seed é uma empresa que possui uma solução para in-store 
analytics. Com base em sensores de imagem instalados na 
loja, são analisadas informações como número de pessoas, 
sexo e faixa etária, percurso dos consumidores dentro da loja 
dos visitantes. Essas informações são cruzadas com resulta-
dos de venda para análise de segmentação de público, taxa 
de conversão e ROI. 

“A Yourviews oferece soluções integradas para lojas virtuais. 
O aplicativo incentiva os consumidores a avaliarem os pro-
dutos, a loja e ajuda a esclarecer dúvidas de outros clientes. 
O objetivo final é melhorar a confiança dos futuros consumi-
dores e aumentar o lucro do e-commerce.” 

Visite lojas e restaurantes, faça check-in com o Facebook e 
ganhe prêmios! 

Rafael Baring
baring@retail21.co

Retail21.co

Francisco Forbes
francisco.forbes@seeddigital.com.br

www.seeddigital.com.br

Fernando Shine
fernando@yourviews.com.br

www.yourviews.com.br

Leandro Morais
leandro@zase.com.br

www.zase.me
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Varejo e 
E-commerce

Varejo e 
E-commerce

Varejo e 
E-commerce

Varejo e 
E-commerce

EARLY STAGE
encomende.com

Stand C5

EARLY STAGE
Feedme

Stand G6

EARLY STAGE
Hot Survey

Stand D11

EARLY STAGE
Pitia

Stand E7

Rastreamento de encomendas feitas pelos correios, notifi-
cando via SMS, e-mail, e app. 

Plataforma de análise das experiências de consumo e níveis 
de satisfação dos clientes, melhorando o relacionamento en-
tre lojas e consumidores 

Solução para Fidelizar e Encantar Clientes de Restaurantes, 
Pizzarias, Lanchonetes, Bares, Supermercados, Óticas, Far-
mácias e Lojas em Geral.

Prepare-se para mudar completamente a forma de fazer 
compras em Shopping! 

Hélio Araújo de Oliveira
insign@gmail.com

encomende.com

Pedro Henrique Martins Góes
phgoes@gmail.com

www.facebook.com/feedmebrasil

Paulo Wesley Gomes da Silca
suporte@hotsurvey.com.br

hotsurvey.com.br

Gabriela Salomão
gabriela.salomao@gigamobb.com.br

www.pitia.com.br
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Varejo e 
E-commerce

Varejo e 
E-commerce

Viagens e 
turismo

Viagens e 
turismo

EARLY STAGE
Ruffus 3D

Stand H1

EARLY STAGE
Traaz

Stand A7

GROWTH STAGE
pick2trip

Stand E1

EARLY STAGE
Tripackers

Stand E10

Produção e venda de produtos feitos através da impressão 
3D. 

“Traaz é uma startup que tem como objetivo entregar com-
pras de supermercado no mesmo dia, oferecendo entregas 
em menos de uma hora. Focada no fornecimento de manti-
mentos com rapidez e comodidade para os clientes.” 

Nascemos para ser a solução de viagem mais inteligente e 
personalizada do mundo, seremos a principal plataforma de 
conexão dos viajantes e suas experiências de viagem. 

Tripackers surgiu para tornar fácil viajar: a plataforma vai 
permitir viajantes ajudarem uns aos outros a viabilizar e me-
lhorar suas viagens 

Yuri Sant’Anna Souto Maior
yuri@ruffus.com.br
www.ruffus.com.br

Rodrigo Dias Ribeiro da Silva
rodrigo.drds@gmail.com

www.traaz.com.br

João Marcelo Moreira Braga
joao.braga@dudexp.com

www.pick2trip.com

Rafael Dumont de Oliveira
rafael@tripackers.com

www.tripackers.com




