SEED FORUM
Os Seed Foruns são programas de orientação estratégica em que empresas inovadoras de alto
potencial de crescimento passam por uma preparação de seis semanas pelo time de
especialistas da área de investimentos e por parceiros e, ao fim, apresentam suas propostas de
valor para uma platéia de potenciais investidores como fundos de investimentos, investidores
corporativos e investidores anjos.
O fórum é fruto de uma segmentação do Venture Forum, primeiro fórum de investimentos
realizado pela FINEP dentro do Inovar, devido ao amadurecimento do mercado e pela
necessidade de incentivar com maior intensidade o investimento em empresas nascentes.
Assim, o Seed Forum foca em startups e empresas micro e de pequeno porte que buscam
investimento anjo ou de fundos de seed capital para estruturação e crescimento inicial do
negócio.
Por conta das características do investimento anjo e de capital semente, que demandam
acompanhamento próximo do investidor, o Seed Forum é realizado de forma local. Dessa forma,
além de gerar negócios, a FINEP contribui no desenvolvimento de uma cultura empreendedora
na região, mobilizando e capacitando empreendedores, atraindo investidores e articulando o
sistema local de apoio as empresas inovadoras.
Em 13 edições já realizadas do Seed Forum, 151 empresas se apresentaram e 25 delas foram
investidas, uma proporção de 17%.
Workshop de Anjos
A partir de 2009 foi associada à ação do Seed Forum a realização do Workshop de Anjos. O
Workshop consiste em um programa de um dia em que os investidores anjos recebem um
treinamento por meio de palestras e cases organizados pelo time de especialistas da FINEP. O
objetivo desta capacitação é fornecer aos potenciais investidores em empresas nascentes um
conjunto mínimo de conhecimentos e ferramentas, necessários à prospecção, valoração,
negociação e legalização de um investimento.
Nas 3 edições realizadas até o momento, o Workshop de Anjos reuniu cerca de 150 investidores.

Empresas Participantes
A seguir são apresentados os perfis das empresas que se apresentaram em todas as edições
dos Seed Foruns Finep. Essas empresas passaram por criteriosa seleção e participaram dos
processos de qualificação empresarial oferecido pelo Inovar. Esse treinamento conferiu a essas
empresas o "Certificado de Empreendedor Inovar", atestando a qualidade do empreendimento
para o mercado e potenciais investidores.
* A descrição das empresas foi realizada no período do fórum de que participaram.

1º Seed Forum FINEP
Santa Catarina - 3 e 4 de dezembro de 2007

AQX
Empreendedor: Mauro Pacheco Ferreira
Website: www.aqx.hisite.com.br

Desenvolve e comercializa instrumentos para digitalização de sinais elétricos (aquisição de
dados). Atua principalmente no setor de geração de energia, fornecendo equipamentos que
auxiliam na solução de problemas e no aumento da performance dos sistemas geradores.
ARVUS
Empreendedor: Bernardo Francisco Duarte de Castro
Website: www.arvusnet.br
Desenvolve soluções e presta serviços nas áreas de Agricultura e Silvicultura de Precisão. Além
de proporcionar a implantação de técnicas de Agricultura de Precisão, como o controle preciso
da aplicação de insumos, os produtos da Arvus também atendem à demandas por geração de
informações gerenciais, como rendimento de máquinas e registro de saída de insumos.
BRASILMATICS
Empreendedor: Marcelo Teixeira dos Santos
Website: www.brasilmatics.com.br
Pesquisa, desenvolve e aplica na indústria sistemas inovadores capazes de contribuir para a
melhoria de processos. Assim, investe em sistemas de tecnologia da informação dedicados a
integração, monitoramento e controle de processos produtivos. Tem foco na indústria metal –
mecânica, mas apresenta ainda a perspectiva de evoluir para outros setores da economia.
CIANET
Empreendedor: Victor Hugo Romão Serednicki
Website: www.cianet.ind.br
Atua há 13 anos no setor tecnológico de comunicação digital de dados, desenvolvendo,
produzindo e comercializando produtos e serviços de valor agregado para os segmentos de
internet banda larga e serviços de comunicação de dados para provedores de internet,
operadoras de telefonia, tv a cabo e integradores de redes.
DELSOFT
Empreendedor: Miguel Delonei Berres
Website: www.delsoftsistemas.com.br
Produz, comercializa e implanta o Delsoft ERP, software de gestão integrada, que compreende
todas as áreas da administração empresarial. O produto atende empresas de vários segmentos
e tamanhos, e o fato de ser desenvolvido com ferramentas Case, facilita as customizações
necessárias para os vários segmentos.
EDUSOFT
Empreendedor: Jeziel Montanha
Website: www.edusoft.com.br
Desenvolve softwares para gestão escolar, nos mais variados níveis de ensino, inclusive à
distância. Além do Mentor Gestão Acadêmica, e seus diferentes módulos (Gestão Acadêmica,
Financeira, Administrativa, BI, Gerador de Relatórios e Gerador de Telas), a Edusoft conta com o
Mentor SENAI, produto desenvolvido especialmente para esta instituição, focado na gestão de
cursos técnicos e profissionalizantes.

MASSA
Empreendedor: Antonio Lins
Website: www.massa.ind.br
Desenvolve, produz e comercializa equipamentos de processamento de sinais dinâmicos de
medição de massa. Sua tecnologia é inovadora em nível mundial. Embarcada no produto SIMMFerroviário, possibilita desempenhos diferenciais em termos de velocidade de medição e níveis
de erros para o usuário, na aplicação das medições dinâmicas de massa de vagões.
MEDIASOFT
Empreendedor: Fabiano Luiz Santos Garcia
Website: www.mediasoft.com.br
Desenvolve e comercializa softwares que utilizam tecnologia de Realidade Virtual, Computação
Gráfica 3D e Interatividade. A Mediasoft vem realizando projetos e consultorias com empresas e
universidades, diversificando a aplicação de sua tecnologia e focando nos setores de simulação,
treinamento e broadcast TV.
PIXEON
Empreendedor: Iomani Engelmann
Website: www.pixeon.com.br
Produz sistemas de gerenciamento de imagens médicas (PACS - Picture Archiving
Communication System). Tais sistemas permitem transmitir, armazenar, manipular e distribuir
imagens médicas (tomografia, ressonância magnética, radiografia,entre outros) para agilizar a
tomada de decisão médica, compartilhar as informações e diminuir o custo operacional da
entidade.
PRAESTO
Empreendedor: Eric Nilson de Castro Santos
Website: www.praesto.com.br
Empresa especializada em soluções inovadoras de comunicação e relacionamento entre as
empresas e seus consumidores através do telefone celular (mobile marketing). A empresa vende
soluções customizadas para campanhas publicitárias e produtos/serviços de receita recorrente,
diretamente para as empresas clientes ou através de agências de publicidade.
TOTALL.COM
Empreendedor: Edilson Paterno
Website: www.totall.com.br
Empresa especialista em Gestão Comercial, desenvolve softwares de automação comercial e
um ERP para o varejo (Totall Commerce), com módulos de BI, CRM, SAC, WorkFlow e
Comércio. Vende os sistemas e serviços de forma direta ou através de parceiros comerciais
credenciados, possuindo clientes em quase todo o Brasil, e ainda no Chile e Portugal.

WIAXIS
Empreendedor: Leonardo Rochadel
Website: www.wiaxis.com.br
Desenvolve tecnologia e serviços para aplicativos que viabilizam a prestação de serviços de
captura de transações financeiras através de terminais móveis (aparelhos celulares,
smartphones e PDAs). A empresa oferece um novo meio de pagamento que utiliza o aparelho
celular como meio de captura e/ou meio de autorização de pagamentos.

2º Seed Forum FINEP
Belo Horizonte - 31 de julho 1 de agosto de 2008

AGGIS (INVIT)
Empreendedor: Flavio Franco
Website: www.aggis.com.br
A Aggis é uma plataforma de administração de negócios agrícolas concebida para conduzir e
impulsionar as iniciativas de rastreabilidade, sustentabilidade, inovação e certificações de
qualidade, integrados ao modelo produtivo e de gestão agrícola.
CHLOROPHILA
Empreendedor: Dr. Rodrigo Mascarenhas
Website: www.clorophiladotrigo.com.br
A empresa se dedica à pesquisa, desenvolvimento e comercialização de produtos orgânicos e
funcionais certificados, relacionados com a clorofila vegetal magnesiana e todos os seus
benefícios para a saúde humana.
CLÍNICA DO SONO
Empreendedor: Dirceu de Campos
Website: www.clinicadosono.com.br
Um dos principais centros brasileiros de tratamento de distúrbios do sono. A empresa também
desenvolve pesquisas de campo, bem como em seu centro de P&D, além de colaborar em teses
acadêmicas e manter a FUNDASONO.
GSS
Empreendedor: Leonardo Florêncio
Website: www.gsm.com.br
Trata-se de solução tecnológica e consultiva em gestão dos cuidados, destinados a promover
melhores condições de saúde para os pacientes e proporcionar reduções dos custos
assistenciais para as operadoras de planos privados de saúde.

HPE
Empreendedor: Thiago de Fernandes e Lourenço Milagres
Website: www.hpeonline.com.br
A HPE é uma empresa de base tecnológica focada na geração de soluções em qualidade da
energia elétrica. Além de serviços de consultora técnica, a HPE comercializa produtos de alta
tecnologia para as indústrias.
MYSKY (USS)
Empreendedor: Uriel Santiago
Website: www.mysky.com.br
A MySky fornece soluções em software para a gestão das diversas áreas da aviação,
abrangendo as empresas aéreas, aero-médico, oficina de manutenção e proprietários de
aeronaves.
PRODIMAGE
Empreendedor: Roberto Asmar Brant
Website: www.prodimage.com.br
A empresa desenvolve sistema de captura de imagens de documentos, gerenciamento dessas
imagens e disponibilização delas via Web.

PROFITUS
Empreendedor: Aloísio Reis, Adenilson Tavares e Paulo C.
Website: www.profitus.com.br
A PROFITUS é uma empresa que trabalha com pesquisas de produtos fitoterápicos e desde
1999 vem desenvolvendo a POMADA FITOTERÁPICA CICATRIZANTE para lesões
dermatológicas, obtendo excelente resultado cicatrizante em lesões de diabéticos.
SYDLE
Empreendedor: Felipe Maia
Website: www.sydle.com
A empresa fornece a corporações, soluções de alta confiabilidade em sistemas e operação
crítica, utilizando tecnologia JAVA em ambiente WEB. Seus principais focos de atuação são as
áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Brasil:
Telecomunicações, Energia e Educação.
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Pouso Alegre - 16 de outubro de 2008

KEEPLAY
Empreendedor: Fernando Costa
Website: www.keeplay.com
A Keeplay Game Studios atua no mercado de jogos eletrônicos, com foco no mercado
americano de jogos de entretenimento e no mercado brasileiro de jogos educativos. Com início
das operações em janeiro de 2008, a Keeplay já se destaca pela velocidade de seu
desenvolvimento.
ST CAFÉ
Empreendedor: Mateus Magalhães dos Reis
Website: www.stcafe.com.br
A ST Café é uma empresa dedicada a prover identificação, diferenciação e agregação de valor
aos produtos do agronegócio do café. A empresa originalmente é parte da Safe Trace S/A,
dedicada à rastreabilidade total de produtos de origem animal.
SAIROX
Empreendedor: Carlos Fernando Tenório Júnior
Website: www.sairox.com.br
A SAIROX Tecnologia é uma empresa jovem, fundada no início de 2008, que atua no mercado
de TI (Tecnologia da Informação) em alguns de seus segmentos, tais como soluções para
Informática e entretenimento. Seu principal produto é o Ecopc, um desktop sofisticado de
tecnologia inovadora, com baixo consumo de energia e alto desempenho.
MÚTUOS
Empreendedor: Pedro Delalibera
Website: www.mutuos.com.br
A Mútuos Inteligência em Compras Ltda. é uma jovem empresa de TI com o foco em logística,
que surgiu da B2ML Sistemas. Nosso sistema gerencia as compras de associações de empresas
varejistas atuantes em uma mesma atividade econômica.
MULTINOX DO BRASIL
Empreendedor: Waltemir Teixeira Júnior
Website: www.multinoxdobrasil.com
A Multinox do Brasil atua no desenvolvimento e fabricação de projetos de máquinas e
equipamentos em aço inox, sistemas para aquecimento e biodiesel. Recentemente desenvolveu
o projeto SOLARY, um sistema solar termodinâmico para aquecimento de água.

MITAH TECHNOLOGIES
Empreendedor: André Saúde
Website: www.mitah.com.br
A MITAH é uma empresa de Tecnologia da Informação focada em soluções de alta tecnologia
para rastreabilidade de processos e produtos. A empresa busca investimentos para o
lançamento do TraceOn® Cold Chain, solução para a rastreabilidade e monitoramento on line de
unidades logísticas ao longo da cadeia do frio (armazenamento, transporte e distribuição de
carga frigorificada), composta por software (web, mobile), hardware e processos.
EXSTO
Empreendedor: César Alckmin
Website: www.exsto.com.br
A EXSTO TECNOLOGIA atua desde sua fundação em 2001 no segmento de produtos didáticos
para ensino de eletrônica e recentemente em nova linha de pesquisa lançou um produto
destinado à conversão de veículos originais à gasolina em FLEX, o ECOFLEX.
E-MX
Empreendedor: Antonio Tadeu Lyrio de Almeida Junior
Website: www.emx-online.com.br
A E-MX atua no desenvolvimento de tecnologia embarcada para o mercado de motocicletas.
Através de um portfólio diferenciado de produtos oriundo de um trabalho intenso de pesquisa e
desenvolvimento, atende os segmentos esportivo, de montadoras e o aftermarket.
BIOTRON
Empreendedor: Paulo Vlady
Website: www.biotron.com.br
A Biotron Medical é uma empresa de engenharia biomédica que atua no desenvolvimento de
soluções e na fabricação de equipamentos eletromédicos para o segmento médico e
odontológico. Um dos grandes diferenciais da Biotron Medical é a inovação em seus produtos.
ATIVA Soluções
Empreendedor: Edson José Rennó Ribeiro
Website: www.ativasolucoes.com.br
A ATIVA Soluções é uma empresa fundada em 2004. A vocação da empresa é o
desenvolvimento de soluções que sejam referência em qualidade e que signifiquem avanços
tecnológicos em comunicação e conectividade. Desenvolve métodos de interação, que utilizem
padrões de rede ethernet, rede celular GSM, soluções para conexão à internet e outros tipos de
tecnologia via satélite e sem fio. Hoje busca investimento para alavancar o negócio com a
tecnologia que detém para o Canal de Retorno para a TV Digital. Um nicho que começa a ser
explorado e possui inúmeras aplicações e serviços que podem ser agregados.

3J Tecnologia Eletrônica Ltda
Empreendedor: Flávia Couto
Website: www.3jtecnologia.com.br
A 3J Tecnologia iniciou suas atividades em 2003 e atua no segmento de saúde auditiva,
pesquisando, desenvolvendo e em breve comercializando equipamentos médicos - reabilitação
auditiva e diagnóstico auditivo e neurológico - para profissionais que atuem nas áreas de
fonoaudióloga, audiologia clínica, clínica geral, medicina do trabalho, otorrinolaringologia e
neurologia.

4º Seed Forum FINEP
Rio de Janeiro - 18 de Novembro de 2008

AARTI
Empreendedor: Expedicto Gammaro
Desenvolve e comercializa o Rabbitti® - Solução informatizada para Serviços Médicos que
trabalhem com imagens e textos. Este sistema, por ser modular, atua em todos os elos
produtivos, aumentando a velocidade nos processos, compartilhando as informações e
diminuindo os custos operacionais.
ADDING INSURANCE
Empreendedor: Aldo Pires
Website: www.addtech.com.br
A Adding Insurance fornece soluções de tecnologia a seguradoras e resseguradoras do Brasil.
Suas fontes de receita são o licenciamento de software (venda e manutenção), consultoria na
modelagem do processo e customização dos seus produtos para atender aos clientes.
DIGITOK
Empreendedor: Ruben Zonenschein
Website: www.digitok.com.br
Empresa especializada em soluções de auto-atendimento para mídia interativa. Desenvolve
produtos a serem disponibilizados em ambientes públicos, oferecendo experiências inovadoras
aos usuários e gerando novas fontes de receita para as empresas. As soluções customizadas se
aplicam a diversos mercados, como cultura, entretenimento, comércio, medicina e turismo.
ETAFLEX
Empreendedor:Herbert Heck
Website: www.criacaodesites.com.br
Desenvolve usinas de biodiesel com a tecnologia proprietária DUOBIO, que propicia uma grande
redução de custos aliada à qualidade e segurança. Esta tecnologia já foi implantada para operar
a partir do óleo de mamona. A ETAFLEX está adaptando-a para uso de diversos tipos de óleos e
gorduras animais.

JETPOWER
Empreendedor:Jose Ronaldo Rosa Matos
Website: www.jetpower.com.br
Desenvolve tecnologia própria de hidrojato a alta pressão, atuando há 15 anos no setor de cortes
especiais para quaisquer materiais em 2D e na produção e venda de equipamentos
customizados de corte, além da prestação de serviços de hidrolimpeza. A empresa possui uma
linha de produção de tatames processados com sua tecnologia de corte, com vendas regulares
no mercado nacional e internacional.

LAB245
Empreendedor:Maria Luiza Reis
Website: www.lab245.com
Fornece softwares e serviços inovadores com tecnologia de ponta no segmento de
gerenciamento eletrônico de documentos (GED). O Folder245, seu principal produto, é uma suíte
de produtos sinérgicos, várias vezes premiado e presente nas maiores empresas do país,
contendo aplicativos de GED, Workflow, BI e Busca na Internet.
TMITV
Empreendedor:Elias Martins da Rocha Sobrinho
Website: www.hugedomains.com
A TMITV criou o software “Livecam Mobile” que possibilita a transmissão e o monitoramento de
vídeo ao vivo por celulares. A missão da empresa é formar parcerias de grande porte com
operadoras de telecom que distribuirão seus aplicativos, fáceis de usar e de baixo custo, a sua
base de usuários. Estas cobrarão uma assinatura mensal diretamente na conta telefônica do
cliente e compartilharão a receita com a TMITV.
SIMPLE
Empreendedor: Juliano Caldeira
Website: www.powersave.com.br
A Simple cria produtos tecnológicos inovadores e de qualidade no setor de energia. Seus
equipamentos eletrônicos podem ser usados para o monitoramento e gerenciamento de energia
elétrica em empresas, indústrias, órgãos governamentais, hospitais e residências. Powersave é a
sua plataforma tecnológica para interagir com a rede elétrica, criando condições para um
consumo eficiente e inteligente.
RESOLVE
Empreendedor: José Luiz Susini
Website: www.resolveinfo.com.br
Desenvolve e comercializa soluções inovadoras em tecnologia para gestão de instituições de
ensino e educação à distância, possuindo grande conhecimento deste mercado e da tecnologia
envolvida. A empresa desenvolveu o primeiro sistema de gestão para ambiente Windows (1994),
para Internet (2001), e atualmente está desenvolvendo o primeiro sistema de EAD para TV
Digital.

TECHNOSPRAY
Empreendedor: Gabriel Eduardo Rajsfus
Website: www.technospray.com.br
Produz e comercializa soluções na área de pintura industrial, especialmente na indústria naval,
equipamentos off-shore/on-shore do setor de petróleo, mecânica pesada e construção civil. O
negócio abrange soluções customizadas de automação de processos de pintura, que diminuem
o custo e o risco de acidentes. Possui clientes em todo o Brasil, América Latina e África.
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Recife - 21 de Novembro de 2008

AiLeader
Empreendedor: Paulo Tadeu
Iniciou suas atividades em 2005, desenvolvendo softwares com tecnologia de Redes Neurais
para a extração de informações contidas em imagens de documentos. Os softwares atuam sobre
processamento de quaisquer tipos de formulários, contratos e documentos não estruturados,
com verificação de autenticidade de assinatura e ferramentas de busca dentro da imagem.
Cleverpal
Empreendedor: Paula Coelho
Website: www.cleverpal.com
Empresa especializada na construção de assistentes inteligentes capazes de conversar on line
com clientes (quer seja em web sites, celulares, MSN ou URA) para esclarecer dúvidas e auxiliálos na solução de problemas. Através de uma interação personalizada, os assistentes
inteligentes CleverPal podem melhorar a qualidade e produtividade do atendimento da empresa,
propiciando grande redução de custos.
D’Accord
Empreendedor: Américo Amorim
Website: www.daccord.com.br
A empresa atua em dois segmentos: software educacional musical e jogos musicais. No
segmento de software educacional, conta com 17 produtos que incluem cursos, dicionários de
acordes, afinadores e soluções para mixagem. Estes produtos são utilizados por músicos
profissionais e amadores em todo o mundo. No mercado de vídeo games, a empresa conta
atualmente com três produtos: DJ Nights (Jogo para console Wii), VJ Nights (Jogo para PC, Wii e
Xbox) e MusiGames Engine.
Hive.log
Empreendedor: Daniel Brasil
Website: www.hivelog.com.br
Fornecedora de soluções de TI para gerenciamento de operações logísticas. Disponibiliza suas

aplicações através do modelo de software como serviço. O principal produto da empresa é o
Logistiks – Sistema Integrado de Gestão Logística. Atualmente, atende mais de 100 usuários em
20 clientes com sedes em Recife, Fortaleza e Salvador, e atuação em todo Brasil.
Mobilicidade
Empreendedor: Alberto van Drunen
Website: www.mobilicidade.com.br
Desenvolve soluções para comércio eletrônico aliadas à utilização de meios alternativos de
pagamento de serviços on-line para estacionamentos públicos e privados, pedágios rodoviários e
urbanos, rastreamento de veículos e pessoas, e aluguel de veículos públicos, usando como
ferramentas a internet e o celular.
QualiHouse
Empreendedor: Carlos Diego Melo Nogueira
Website: www.qualihouse.com.br
Atua há 3 anos no desenvolvimento de soluções em automação residencial e predial, com intuito
de proporcionar melhorias de conforto, segurança e economia de energia aos seus clientes.A
empresa foca no desenvolvimento e fornecimento de tecnologia para que a mesma possa ser
comercialmente difundida e instalada por empresas e autônomos parceiros.

SUATI
Empreendedor: Daniel Cardoso
Website: www.suati.com.br
Fornece soluções baseadas em software para o segmento de energia elétrica. A empresa tem
um portfolio formado por grandes empresas do setor, como a Chesf – maior geradora do Brasil –
e o grupo Neoenergia. Desenvolveu uma plataforma de software inovadora e única, aderente às
regras específicas do setor, que possibilita a operacionalização e gestão do portfolio de contratos
de compra e/ou venda de energia elétrica, bem como a realização de transações de compra e
venda de energia por meio de leilões em tempo real na Internet.
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São Carlos - 3 de dezembro de 2009

AGX Tecnologia
Empreendedor: Adriano Pereira
Website: www.agx.com.br
A AGX Tecnologia surgiu em 2002, iniciando sua atuação no mercado em 2007 com o intuito de
desenvolver e utilizar Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT's) Autônomos, principalmente na
captação de imagens georreferenciadas para gerenciamento agrícola e ambiental, com
tecnologia 100% brasileira.

Biomater Eco-Materiais
Empreendedor: João Carlos de Godoy Moreira
Website: www.biomater.com.br/pt/
A Biomater Eco-Materiais Ltda é uma empresa de base tecnológica dedicada à pesquisa,
desenvolvimento, produção e comercialização de materiais plásticos a base de matérias-primas
renováveis, como mandioca, batata ou milho. São produtos denominados como Bioplásticos ou
Biopolímeros - Termoplásticos Biodegradáveis e Compostaveis, e seus derivados.
COSS CONSULTING
Empreededor: Luis Colella Ferro
Website: www.cossconsulting.com
A COSS Consulting é uma empresa brasileira de base tecnológica focada no fornecimento de
produtos e serviços de valor agregado para os Processos Comerciais (Vendas,Marketing,
Serviços) e aos produtos voltados à Cadeia de Abastecimento Inteligente (SMART SCM).
DAMTAK PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
Empreededor: Fábio Berbert
A Dantak é uma empresa focada no desenvolvimento de produtos inovadores na área
odontológica, como o Easy Dam®: um isolador dentário absoluto de látex aplicado em
procedimentos odontológicos, com o objetivo de proporcionar ganho de produtividade e
economia.
Equilíbrio Balanceamentos Industriais
Empreendedor: Danilo Daniel dos Santos
Website: www.equilibrio.ind.br
Nascida no ano de 1998, a Equilíbrio iniciou suas atividades como uma prestadora de serviços
na área de balanceamentos industriais para produtoras de açúcar e etanol. Com investimentos
em P&D, lançou no mercado as Peneiras Rotativas e Estáticas para separação sólido/liquido,
como efluentes e caldo de cana-de-açúcar, e também a produção de Ventiladores e Exaustores
industriais.

Hidrolisis Avaliações Analíticas e Novos Produtos
Empreendedor: Sílvio Vaz Júnior
A empresa atua no desenvolvimento de produtos e soluções nas áreas de Química Analítica,
Química Ambiental e Química Tecnológica, encontrando-se residente na incubadora de base
tecnológica CEDIN (Centro de Desenvolvimento das Indústrias Nascentes, São Carlos/SP).
Kayros Ambiental e Agrícola
Empreendedor: Claudio Caleb Monteiro
Website: www.kayrosambiental.com.br
A Kayros Ambiental e Agrícola fabrica produtos biológicos para tratamento de efluentes e
resíduos orgânicos com a finalidade de neutralizar sua carga poluidora através de
microrganismos e enzimas naturais.

MicroCPD do Brasil
Empreendedor: Alailson Barbosa
Website: www.microcpd.com.br
A MicroCPD do Brasil Ltda. produz equipamentos de rede de alta qualidade e confiabilidade,
especificamente desenvolvidos e voltados para atender às necessidades técnicas e restrições
orçamentárias das empresas de porte médio.
Natureza Ativa
Empreendedor: José Roberto Garbin
A Natureza Ativa Indústria e Comércio é uma empresa de tecnologia focada no desenvolvimento
de sistemas de tratamento de água com resíduos de agrotóxicos e na substituição do uso de
antibióticos no processo de produção de açúcar e álcool em usinas, atuando em busca da
preservação ambiental e mudança de conceitos.
NBS - Tecnologia da Informação e Comunicação
Empreendedor: Ricardo Lopes Sanchez
A NBS - Tecnologia da Informação e Comunicação é uma empresa especializada em oferecer
ferramentas tecnológicas e de comunicação para a Gestão Publica, atuando há 15 anos no
desenvolvimento de sistemas informatizados diversos, como a automatização de processos
legislativos.
Pentagro Soluções Tecnológicas
Empreendedor: André Lins
Website: www.pentagro.com.br
A Pentagro é uma empresa constituída com a missão de aumentar a rentabilidade das indústrias
de processos por meio de aplicativos de software e serviços especializados. A Pentagro é uma
empresa que desenvolve e comercializa soluções com alto valor agregado, como o COAD e
BdME.
Synbeeosis Indústria e Comércio de Produtos Ambientais
Empreendedor: Cláudio Dezidério
Website: www.synbeeosis.com.br
Synbeeosis é uma empresa que atua na fabricação de produtos e sistemas de proteção
ambiental. Entre suas soluções podem-se citar barreiras físicas voltadas para o segmento de
contenção e prevenção de acidentes de derramamentos de produtos químicos.
Vitrovita - Instituto de Inovação em Vitrocerâmicos
Empreendedor: Rodrigo Maia de Oliveira
Website: www.vitrovita.com.br
A VITROVITA desenvolve tecnologias tendo como missão inovar em biomateriais, com o objetivo
de proporcionar qualidade de vida à sociedade, como no caso da vitrocerâmica bioativa
denominada Biosilicato®, com aplicação médico-odontológica.
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AXIS 3D
Empreendedor: Alexandre Willerding
Website: www.axis3d.com.br
A Axis3D Tecnologia Ltda. é uma empresa com foco no desenvolvimento de ferramentas de
software/hardware para Marketing Digital Interativo-MDI. A empresa está focando os mercados
de e-commerce, construção civil e shopping centers, e pretende fortalecer a marca se
posicionando como uma fornecedora de soluções e ferramentas integradas para MDI.
BIOSMART
Empreendedor: Leonardo Rodrigues da Silva
Website: www.biosmart.com.br
A BioSmart é uma empresa de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação para a área de saúde,
especializada em leitura e análise de movimentos humanos e eletroestimulação. Seu principal
produto é o MovSmart, um produto inovador para acompanhamento dos exercícios feitos nos
aparelhos de musculação.
ER-BR
Empreededor: Adirlei Rodrigues de Oliveira
Website: www.erbr.com.br/default/
A ER-BR atua há 10 anos no desenvolvimento de soluções para geração de energia (elétrica,
mecânica e térmica), tendo o Biogás e o Gás Natural como combustíveis. A empresa foi a
primeira a fabricar no Brasil grupos geradores de energia, transformando motores de ciclo Otto e
de ciclo Diesel para utilizarem o gás a 100% como combustível. É reconhecida como a empresa
que detém a melhor expertise na fabricação de equipamentos para geração de energia a partir
do Biogás.
HI TECHNOLOGIES
Empreededor: Marcus Vinicius Mazega Figueredo
Website: hitechnologies.com.br
A missão da Hi Technologies é proporcionar, por meio da telemedicina, o compartilhamento das
informações médicas, oferecendo produtos e serviços para aquisição, transmissão e
organização dos dados, possibilitando aos profissionais de saúde conectar-se com pacientes e
seus familiares em pontos equidistantes. A empresa iniciou suas atividades desenvolvendo o
primeiro software universal de telemedicina do mundo, a Rede OpenVida. Em 2010 a empresa
lançou o primeiro OXÍMETRO DE PULSO humanizado do mercado.
iluflex
Empreendedor: Ricardo Trauer
Website: www.iluflex.com.br

O negócio da empresa compreende o desenvolvimento e comercialização de equipamentos para
automação residencial e corporativa, utilizando tecnologia de Rádio Frequência para comandar à
distância lâmpadas e dispositivos elétricos, com um sistema de programação exclusivo,
proporcionando flexibilidade e conforto para o usuário, facilidade de instalação e economia.
Kix Informática
Empreendedor: Leandro Rodrigo Saad Cruz
Website: www.kidux.com.br
A Kix Informática S.A. é uma startup criada há dois anos para atuar na área de proteção familiar
na Internet. A empresa conta com um produto desenvolvido para o mercado de controle parental
em desktops (Kidux), um software agregado ao serviço de processamento de informações em
tempo-real de forma a oferecer monitoramento e controle do uso da Internet por crianças e
adolescentes. Pretende lançar no futuro produtos para o mercado de proteção em telefonia
celular.
beau.TV
Empreendedor: Norberto Calliari
Website: www.beautv.com.br
A BeauTV, fundada em 2009, é uma empresa de Digital Signage focada em Salões de Beleza.
Suas receitas advém da locação de espaços em suas grades de programação para clientesanunciantes. A empresa faz parte de um grupo com quase 10 anos de mercado com experiência
em empresas de mídia exterior e indoor.
SAUBER
Empreendedor: Raimundo Antônio Alves Ribeiro
Website: www.sauber.ind.br
A Sauber, empresa inovadora especializada em desenvolver soluções avançadas nos processos
de lavagem de roupas, produz e desenvolve equipamentos para lavanderias profissionais e
atende o mercado nacional de lavanderias domésticas, têxteis e industriais. Dentre o mix de
produtos da Sauber destacam-se: lavadora, centrifuga secadora, calandra e acessórios.
SAUBERN
Empreendedor: Francisco Reigota
Website: www.saubern.com.br
A SAUBERN é uma empresa brasileira que desenvolve, fabrica e comercializa produtos médicos
para terapia de hemodiálise. Fundada em 2002, a SAUBERN lançou seu primeiro produto em
2005, a QUALITY 1, uma reprocessadora automática de filtros de hemodiálise. Em 2008 a
SAUBERN foi aprovada em um edital FINEP de subvenção econômica, para o desenvolvimento
da 1ª máquina de hemodiálise brasileira, e trabalha na estruturação para a implantação da 1ª
fábrica de filtros do Brasil.
SIEGER
Empreendedor: Wagner Wanderbroock
Website: www.sieger.com.br

A SIEGER fabrica equipamentos na área médico-laboratorial (clínicas, hospitais e laboratórios)
com diferenciação em tecnologia, funcionalidade, design e materiais de alto desempenho. Atua
há 6 anos em todos os estados brasileiros. Possui sistema de qualidade implantado em fase de
homologação pela ANVISA.
SIMBIÓTTICA
Empreendedor: Mauro Mozzatto
Website: www.simbiottica.com.br
A Simbióttica é uma empresa de base biotecnológica que atua na produção e comercialização
de inoculantes e fertilizantes minerais para agricultura. A empresa é orientada para a busca da
sustentabilidade ambiental, pois esses inoculantes, além de aumentarem a produtividade
vertical, tem a possibilidade de reduzir passivos ambientais por diminuirem a utilização de
nitrogênio químico na agricultura.
TREETOOLS
Empreendedor: Paulo Sergio Cougo
Website: www.treetools.com.br/lportal/web/guest/home
A Tree Tools opera desde 1991 no mercado de soluções inteligentes para Gestão de
Atendimento e Gestão de Serviços provendo softwares e serviços de consultoria para o aumento
de produtividade e qualidade. Vem continuamente aprimorando seu portifólio de produtos para
este mercado, o que tem permitido a oferta de diferenciais inovadores em relação a seus
concorrentes.
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ACS Aviation
Empreendedor: Leandro Guimarães Maia
Website: www.acs-solutions.com.br
Empresa de engenharia especializada no desenvolvimento e produção de aeronaves para a
aviação geral leve e esportiva. Atualmente a empresa produz uma aeronave esportiva de dois
lugares e asa baixa, o ACS-100 Sora, um produto complexo com mais de 800 componentes, de
alto conteúdo tecnológico, que utiliza o estado da arte da construção em materiais compostos.
Exa-M
Empreendedor: Jair Chagas
Website: www.exa-m.com.br
Desenvolve e produz equipamentos médico-hospitalares e reagentes para diagnóstico de saúde
humana e animal com padrão de qualidade internacional. Seu primeiro produto é o
hemoglobinômetro portátil Agabê, para diagnóstico rápido da anemia. O pipeline é composto por
mais seis produtos e seus consumíveis, os quais já possuem recursos de P&D captados e serão
lançados nos próximos 3 anos.

Gyrofly
Empreendedor: Alexandre Penedo Barbosa de Melo
Website: www.gyrofly.com.br
A Gyrofly atua no desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados de alta tecnologia – mini
VANTs – providos de quatro rotores, que proporcionam maior estabilidade e autonomia em vôos
pairados. A empresa desenvolveu o Gyro 500, que é o primeiro produto brasileiro nesta
categoria. Trata-se de uma miniatura de helicóptero rádio-controlado com o objetivo de realizar
inspeções aéreas utilizando-se de câmeras de vídeos ou máquinas fotográficas
Keep
Empreendedor: Paulo Mariotto
Website: www.keep.pt
Atua no desenvolvimento e fabricação de embalagens ativas para conservação e aumento da
vida útil de alimentos. Os produtos desenvolvidos pela empresa são o KEEPFresh® , absorvedor
de oxigênio usado em toda cadeia produtiva de alimentos minimamente processados, e o
KEEPExActA® , absorvedor de líquidos e gerador de CO2 – que absorve o excesso de líquido
de carnes, frangos e peixes, gerando também uma capa protetora de CO2.
Lynas Logic
Empreendedor: Fabio Cesar I. Sapede
Website: www.lynas.com
Fornece soluções inovadoras para questões fiscais, tributárias e operacionais relacionadas à
implantação do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) pelas empresas brasileiras. A
suíte LynasGRC tem como missão resolver o desafio de Conformidade legal (SPED), eliminando
Riscos Fiscais (Auditoria de Informações) junto com a consolidação de dados financeiros e
utilizando critérios de Governança fiscal e tributária.
Monity
Empreendedor: Ronaldo Moura
Website: www.monity.com.br
Empresa com foco em soluções de vídeo-monitoramento e sensores para frotas de cargas
valiosas, transporte de valores e frotas de coletivos. A empresa desenvolveu uma solução
tecnológica (hardware e software) que aumenta a produtividade e o aprimoramento continuo da
segurança. A Monity já realizou testes bem sucedidos em clientes destacados em cada um dos
segmentos de mercado relacionados.
NCB
Empreendedor: Fernando Garcia Nicodemos
Website: www.ncb.ind.br
A NCB é uma empresa de base tecnológica que atua no desenvolvimento de sistema
embarcados de aplicação crítica para os setores aeronáutico e espacial. A empresa desenvolveu
um sistema de navegação e automação para aeronaves que permite um novo processo de
aplicação de agrodefensivos, aumentando sua eficiência e diminuindo os custos.

Petech
Empreendedor: Saulo Frossard
Website: www.petech.com.br
A Petech é uma empresa que possui 25 anos de experiência na fabricação de tubos corrugados
de grandes dimensões em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), utilizados para proteção de
condutores elétricos e de telecomunicações em instalações subterrâneas, e para drenagem
subterrânea. Seu planejamento, assim como a expansão da produção atual, contempla a
entrada no mercado de tubos de maiores dimensões.
PHM Sotware
Empreendedor: Paulo Henrique Maciel
Website: www.phmsoftware.com.br
Empresa de soluções de eficiência energética para prédios, condomínios e indústrias de alto
consumo. Desenvolveu uma solução denominada SIGE (Sistema Integrado de Gestão
Energética), para gestão dos recursos energéticos, que identifica o perfil de consumo do
processo produtivo, permitindo que o gestor industrial ou financeiro possa priorizar ações de
eficiência energética, de acordo com a análise dos dados levantados pelo software.
Promaps
Empreendedor: Enéas Brum
Website: www.promaps.com.br
A PROMAPS é uma empresa fornecedora de infra-estrutura de bases de dados espaciais para
aplicações que dependam de localização e deslocamento de meios, como GIS (Sistemas de
Inteligência Geográfica), Navegação (Veicular e Mobile), Logística e Web Services. A empresa
detém a maior cobertura de mapas digitais do país, com mais de 4.200 cidades, representando
97% do PIB e 93% da população brasileira.
RCR
Empreendedor: Guilherme Faria
Website: www.rcr-maquinas.com
Empresa especializada no desenvolvimento e produção de máquinas padrão “World Class” de
fraldas descartáveis infantis e geriátricas, absorventes higiênicos e uma linha completa de
equipamentos e acessórios destinados a indústria de descartáveis higiênicos. A empresa está
desenvolvendo uma máquina para produção de descartáveis no conceito Training Pants (TP),
um produto pioneiro e exclusivo no mercado nacional.
Ser-Apis
Empreendedor: Luiz Antonio Sosnowski
Website: www.serapis.com.br
A Ser-Apis é uma empresa focada no desenvolvimento e na produção de novas tecnologias em
apicultura através de um novo modelo de atendimento das necessidades da cadeia produtiva do
mel e pólen incluindo seus derivados, passando pela pesquisa, novos processos e
comercialização, focando o aumento da produção e a melhoria da qualidade.

Tirante A
Empreendedor: Renato Pisani
Website: www.tirantea.com.br
A Tirante A - Adventure Instruments - é uma empresa que desenvolve, fabrica e vende
equipamentos eletrônicos inovadores para o mercado esportivo e de aventura (atividades
aéreas, terrestres e aquáticas). A empresa lançou seu primeiro produto no mercado no início de
2010, o TAV-1000, um computador de bordo portátil para a prática de vôo-livre, o qual possibilita
ao piloto melhorar seu desempenho e segurança.
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ARMTEC
Empreendedor: Antônio Roberto de Macedo
Website: v2.armtecbrasil.com
Empresa especializada em máquinas e equipamentos robóticos. Amplamente premiada, já
recebeu reconhecimentos no âmbito nacional e internacional. Atualmente, gera produtos na área
de petróleo e gás, análise de estradas, plantas de monitoramento e defesa. Possui acordos de
cooperação e promoção comercial com as forças armadas, secretarias de segurança pública e
empresa do setor de armamento não-letal.
BIOCLONE
Empreendedor: Roberto Caracas
Website: www.bioclone.com.br
Atua na área de micropropagação de plantas (bioclonagem) para produção comercial de mudas
clonadas em larga escala e para projetos agrícolas. Opera sob base biotecnológica sólida, que
minimiza problemas de produtividade, pragas e doenças geradas pelas mudas convencionais.
Oferece multiplicação rápida em períodos de tempo e espaço reduzidos, mantendo a identidade
genética e melhorando a qualidade fitossanitária do material propagado.
DESIDRATEC
Empreendedor: José Ailton Barboza
Website: www.desidratec.ind.br
Desenvolve e fabrica equipamentos para indústria de alimentos, especializando-se em
processos de evaporação de fluidos voláteis a baixa temperatura. A empresa tem como missão
ofertar processos e equipamentos inovadores de desidratação de alimentos, com vantagens
competitivas de preço, tecnologia, distribuição e assistência técnica, proporcionando maior
retorno financeiro aos negócios de seus clientes.
E-GEN
Empreendedor: Anderson Teixeira
Website: www.egen.com.br

Especializada na criação de ferramentas focadas no aumento da produtividade e padronização
dos processos de desenvolvimento de software. Criou o e-Gen Developer, que é uma ferramenta
capaz de reduzir em até 65% o custo no desenvolvimento de aplicações corporativas.
Desenvolve uma ferramenta para a migração automática de sistemas legados empresariais
(base Oracle Forms) para o padrão WEB, mantendo todas as funcionalidades e as regras de
negócio do cliente, garantindo alta produtividade, redução de custos, segurança e arquitetura
final livre.
IMPACTO
Empreendedor: Joaquim Caracas Nogueira
Website: www.impactoprotensao.com.br
Utiliza tecnologias inovadoras para a construção civil, como o sistema de concreto protendido,
que apresenta várias vantagens em relação aos sistemas convencionais. Com o uso de
tecnologias consagradas nos Estados Unidos e Canadá, a IMPACTO desenvolveu sistemas de
formas para execução de lajes de concreto que aperfeiçoam o processo construtivo, dando
maior velocidade à obra e gerando qualidade e economia ao produto final.
ZÊNITE
Empreendedor: Ricardo Leão
Website: www.zenitetecnologia.com.br
Desenvolve, industrializa e comercializa equipamentos e softwares nas áreas de
telecomunicações e rastreamento para frotas. Atuante há 19 anos no setor de TI, a empresa tem
como seu projeto principal a oferta de soluções completas e integradas na área de rastreamento,
monitoramento e gestão de diferentes tipos de frotas. Seu sistema contribui com a melhora da
gestão de riscos, redução de custos, aquisição, gestão e integração de diferentes hardwares
pelo demandante.
SIGNOVE
Empreendedor: Sandro Alves
Website: www.signove.com
A empresa provê serviços especializados de consultoria, projeto e desenvolvimento de software
na área de computação pervasiva - a computação que nos assiste cotidianamente de forma
imperceptível e totalmente integrada com diversos equipamentos eletrônicos. A empresa
mantém um patamar tecnológico de classe mundial, participando de alianças globais e
estratégicas, e já exporta serviços de P&D para empresas européias.
PISCIS
Empreendedor: André de Freitas Siqueira
Website: www.piscis.ind.br
A PISCIS tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao aproveitamento dos
resíduos do pescado, particularmente as vísceras. Atualmente, trabalha com a obtenção de óleo
a partir das vísceras de peixes, utilizado na área de nutrição animal, e vem desenvolvendo
pesquisas para obtenção da Protease, enzima de alto valor comercial e com inúmeras
aplicações.

NEVOA
Empreendedor: Hunter Hagewood
Website: www.nevoanetworks.com.br
Atua no setor de armazenamento de dados, fornecendo soluções de software para a
implantação de infraestruturas de Cloud Computing que facilitam o uso e a gestão de grande
número de servidores. As soluções da empresa permitem que seus clientes tenham um controle
maior das despesas de capital, aumentem a segurança dos dados e tenham um aproveitamento
maior do investimento em tecnologia da informação.
MEGATECH
Empreendedor: Rômulo Remigio Gadelha
Website: www.megatechcontrols.com.br
A Megatech atua há 14 anos no mercado de tecnologia aplicada à segurança, fornecendo
soluções e serviços aos segmentos de segurança pública e defesa nacional. Atualmente,
desenvolve dois sistemas: um sistema inteligente de gestão e controle para identificação de
pessoas através das medidas biométricas – SISBIOID, e um sistema de análise estratégica e de
monitoramento de operações das forças de segurança – HÓRUS.
LIVISAL
Empreendedor: Sergio Almeida
Website: www.livisal.com.br
Atua no mercado do agronegócio, oferecendo uma linha de produtos para o monitoramento e
gestão da produção agrícola, através do uso de geotecnologias conjugando sistemas de
informação geográfica e imagens de satélites. Oferece ferramentas computacionais que auxiliam
na tomada de decisão dos produtores rurais e dos compradores de produtos agrícolas, além de
auxiliar os agentes financeiros na concessão e controle do crédito e seguro rural.
L&S SOLUÇÕES
Empreendedor: Gustavo Paz Leitão
Website: logiquesistemas.com.br
A L&S Soluções foi criada para prover produtos e serviços em sistemas de automação industrial.
A empresa conta com um produto desenvolvido para auxílio ao gerenciamento de alarmes
atualmente utilizado em diversas unidades de refino, exploração e transporte de petróleo e gás.
Este sistema, denominado BR-AlarmExpert, tem como principal foco indústrias dos setores de
Petróleo e Gás, Químicas/Petroquímicas, Metalúrgica/Siderúrgica, Energia e Mineração.
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Parsec.digital
Empreendedor: Marcela Ulian
Website: parsecdigital.com
A Parsec.digital é uma boutique de softwares para smartphones e tablets. Pretende oferecer já
em 2012 uma solução para que PMEs criem aplicativos para iOS e Android, além de sites
mobile, por meio de uma plataforma web facilitada e customizada.
Overmediacast
Empreendedor: Daniel da Costa Uchôa
Website: overmediacast.com
Criada em 2009, a Overmediacast empresa é uma plataforma de software com serviço para
hospedar, compartilhar e monitorar vídeos on-line. Já recebeu aporte de investidores anjo e a
partir de 2011 passou a oferecer toda a infraestrutura para armazenamento e distribuição de
vídeos, incluindo uma plataforma de gerência e o monitoramento das mídias.
Bioactive
Empreendedor: Walter Israel Rojas Cabrera
Empresa de biotecnologia especializada em soluções para regeneração acelerada de ossos, por
meio de novos biomateriais biodegradáveis, nano-estruturados, sintéticos, bioativos e
biocompatíveis. Com foco no mercado cirúrgico-odontológico, a Bioactive desenvolveu três
produtos
inovadores
para
regeneração
rápida
de
ossos.

Assista ao vídeo: www.youtube.com/watch?v=QT6SXaEtHG4
BrasilOzônio
Empreendedor: Samy Menasce
Website: www.brasilozonio.com.br
A empresa atua há 5 anos no mercado oferecendo soluções à base de ozônio para aplicações
em processos de tratamento e sanitização de água, gases e alimentos, e em processos de
esterilização de materiais cirúrgicos. As principais linhas de aplicação para as soluções da
empresa são: tratamento de afluentes e efluentes industriais, gases tóxicos e odorosos e
soluções
fitossanitárias.

Assista ao vídeo: www.youtube.com/watch?v=2CtQQalwrko
Truetech
Empreendedor: Marcelo Spinasse Nunes
Website: www.truetech.com.br
A Truetech atua no setor de TI ofertando uma plataforma para distribuição de conteúdo digital via
PCs, TVs, Celulares e Set-top-box, sendo este um produto inovador e diferenciado para o

mercado de INTERNET. Focada no segmento de middle market de Video on Demand (VOD),
procura expandir suas atividades.
Assista ao vídeo: www.youtube.com/watch?v=QshPGJey_lI
Coloff
Empreendedor: Eliézer Machado Dias
Website: www.coloff.com.br
A empresa produz embalagens sustentáveis e produtos descartáveis de uso médico- hospitalar,
cirúrgico e laboratorial. Desenvolveu um dispositivo para permitir ao paciente fazer a coleta de
fezes diretamente do vaso sanitário sem o risco de contaminação, atendendo a um mercado de
até
73
milhões
de
exames/ano.

Assista ao vídeo: www.youtube.com/watch?v=wCOVTozpgOM
BR Inova
Empreendedor: Carlos A. F. Evangelista
Website: www.gmtec.com.br
A BR Inova atua produzindo, comercializando e locando sistemas de energia solar fotovoltaica.
Desenvolveu recentemente rastreadores solares georreferenciados que permitem o incremento
da produção de energia fotovoltaica em 30% em usinas solares, sistemas especiais ou isolados.

Assista ao vídeo: www.youtube.com/watch?v=m5v8sopKdOs
Berrocal & Associados, Soluções e Inovações Geofísicas
Empreendedor: Jesus Berrocal Gomez
Website: www.berrocalassociados.com.br
Empresa atuante na área de sismologia detentora de método inovador para prospecção de
petróleo onshore. Em comparação com os tradicionais, este método é mais econômico, rápido,
não agride o meio ambiente e, principalmente, oferece resultados conclusivos sobre a presença
de hidrocarbonetos na área prospectada.
Kekanto
Empreendedor: Fernando Okumura
Website: br.kekanto.com
A Kekanto oferece solução que funciona como um guia de bairro on-line e uma rede social, cujo
objetivo é conectar consumidores e estabelecimentos locais. Posiciona-se como um guia
colaborativo para consumidores que desejem trocar informações sobre os estabelecimentos, (ex.
avaliações e dicas) ofertas e eventos.
Ningo
Empreendedor: Paulo Rogério Vieira
Website: www.ningo.com.br

O Ningo atua no comércio eletrônico com um sistema de busca poderoso, uma interface simples
e intuitiva, além de um mecanismo eficiente e seguro que realiza a intermediação do processo
de compra entre a loja parceira e o cliente final. Contando com características inovadoras, tais
como, “carrinho de compras unificado”, “cadastro unificado” e “pagamento unificado”, é possível
comprar em lojas diferentes com apenas um cadastro efetuando apenas um pagamento. Sua
proposta é tornar o processo de compra simples, garantir o menor preço e aumentar as vendas
para os lojistas.
Novo Mel Biotecnologia
Empreendedor: Carlos Pamplona Rehder
Website: www.novomel.com.br
Empresa tecnológica dedicada ao desenvolvimento de ingredientes industriais à base de
produtos apícolas e vegetais. É o braço tecnológico de uma empresa que já produz e
comercializa produtos apícolas há 15 anos. A Novo Mel pretende lançar no mercado quatro
novos produtos: um anti-séptico bucal para o tratamento da halitose, um conservante natural
para a panificação e cárneos, um sanitizante orgânico para frutas e verduras, e um aditivo para
bloqueador
solar.

Assista ao vídeo: www.youtube.com/watch?v=P3Zl8h46Od4
Tibra
Empreendedor: Aldo Giovani
Website: www.tibra.com.br
Atuante desde 2007, a Tibra fornece para seus clientes ferramentas para construção, integração
e administração de lojas on-line e comunidades de e-commerce/marketplaces. Os marketplaces
funcionam como shopping centers virtuais, centralizando ofertas e público, melhorando a
visibilidade e o posicionamento das lojas nos buscadores e levando comodidade ao comprador
ao permitir comparação de preços entre as lojas e um pagamento unificado para várias lojas.

Assista ao vídeo: www.youtube.com/watch?v=8f_aESybqWw
Mowa
Empreendedor: Guilherme Santa Rosa
Website: www.mowa.com.br
A Mowa é uma empresa com mais de dez anos atuação no desenvolvimento de aplicativos para
o mercado mobile. Tem como um de seus principais produtos a plataforma Universo® para
PMEs, que centraliza toda a cadeia de produção, distribuição e promoção em mídia móvel de
maneira simples, rápida, sem necessidade de programação e a custos marginais de
manutenção.
Isomec Comércio e Serviços
Empreendedor: Nilson Cristiano Belizário
Website: www.isomeccompressores.com.br
Empresa dedicada a fabricação e reforma de compressores a ar comprimido para linha
ferroviária e metroviária, tendo como clientes empresas como Vale, ALL - América Latina

Logística e Metro SP. A empresa desenvolveu um compressor de ar isento de óleo e anel, que,
dentre outras vantagens, não contamina o sistema de freios e possibilita a diminuição no
consumo de energia em 25% mantendo a mesma eficácia volumétrica.
Davos
Empreendedor: Luiz Amado Sette
Website: www.davos.com.br
Empresa emergente do setor químico industrial que atua no desenvolvimento de produtos
inovadores e ecologicamente corretos utilizando nano tecnologia. O produto desenvolvido pela
empresa consiste em um tratamento especial de superfícies, que permite aplicação rápida e a
não utilização de água. A praticidade e a facilidade de aplicação do produto reduz
consideravelmente o custo de limpeza e manutenção, além de melhorar o aspecto visual das
aeronaves ou veículos automotores.

Assista ao vídeo: www.youtube.com/watch?v=Dx3ldCRI-dg
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AMBIDADOS
Empreendedora: Wilsa Atella
Website: www.ambidados.com
A AMBIDADOS é uma empresa de base tecnológica, com foco em oceanografia física, que tem
como objetivo suprir o mercado de portos e de Petróleo & Gás (P&G) com produtos e serviços
inovadores voltados a aquisição, processamento e análise de dados meteoceanográficos e
hidrográficos, oferecendo facilidade de suporte técnico e informações úteis para a tomada de
decisão.
AUTORE3D
Empreendedor: Hélio Nigri
Website: www.autore3d.com
A Autore3D pretende revolucionar a produção de apresentações e conteúdos interativos ao dar
poder ao usuário, não especialista, de transformar suas apresentações em verdadeiras
aplicações de multimídia interativa. O Autore3D funciona online explorando os novos conceitos
de
computação
na
nuvem
e
software
como
serviço.

Assista ao vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=JBrHld6TofE
BEEHAVE
Empreendedor: Rafael Clemente
Website: www.beehave.com.br

A Beehave é uma plataforma social de incentivo à cultura sustentável e consumo consciente.
Seu principal objetivo é tornar o dia a dia das pessoas mais sustentável envolvendo cada usuário
em um jogo que mudará seus hábitos. A estratégia da empresa envolve oferecer a solução como
uma plataforma social aberta na rede; e em projetos de implementação da consciência
sustentável dentro das empresas.
ENTREFOLHAS
Empreendedor: Leonardo Pinheiro
A EntreFolhas oferece para o mercado uma linha premium de biocosméticos orgânicos voltados
para o bem-estar, saúde e beleza, produzidos com óleos essenciais de plantas aromáticas da
biodiversidade da Mata Atlântica e comercializados por meio de e-commerce e de um modelo de
venda inovador no formato boutique de cosméticos.
FICTIX
Empreendedor: Eduardo Melo
Website: www.fictix.com.br
A Fictix cria soluções que transformam a comunicação, trazendo interatividade, imersão e
experiências inesquecíveis aos usuários, através de projetos personalizados que utilizam
tecnologias desenvolvidas na empresa. Nos próximos anos a Fictix pretende focar nas áreas de
eventos,
rede
de
lojas
e
franquias
e
publicidade.

Assista ao vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=FJWtk_eXq8g
FOREBRAIN
Empreendedor: Billy Nascimento
Website: www.forebrain.com.br
A Forebrain oferece serviços inovadores de pesquisa de neuromarketing que utilizam
ferramentas da neurociência para compreender o comportamento do consumidor frente a
estímulos de comunicação e marketing. Além destes serviços, a empresa pretende oferecer uma
solução via SaaS para atender pequenas e médias agências de comunicação.

Assista ao vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=5T2oszENm0k
GEOVOXEL
Empreendedor: Paulo Garchet
Website: www.geovoxel.com.br
A Geovoxel desenvolve soluções para a caracterização e o gerenciamento do risco para
complexas obras de engenharia, elevando a velocidade de execução, reduzindo custos e prazos,
através da integração e do processamento geoespacial de dados com georreferenciamento
dinâmico de informações. Pretende expandir sua base de clientes no mercado de Engenharia
Civil e entrar nos mercados de Petróleo e Gás, Mineração, Meio-ambiente e Governo.

Assista ao vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=0BfvuSJHKz0

INTELIE
Empreendedor: Ricardo Clemente
Website: www.intelie.com/br
A Intelie é uma empresa com foco na gestão em tempo real de operações de TI e negócios
dinâmicos das organizações. Suas soluções permitem o acompanhamento proativo e interativo
entre as equipes de monitoração, com o intuito de antecipar incidentes e acelerar respostas às
oportunidades de negócio.
LOCUS
Empreendedor: Luiz Guilherme de Albuquerque
Website: www.locus.com.br
A LOCUS é a única provedora de ferramentas para gestão de fundos e carteiras de
investimento, que possui uma arquitetura e funcionalidades completas, prontas para todas as
áreas deste segmento de negócios. Em sua estratégia, pretende popularizar o uso dos recursos
destes produtos através da sua migração para a WEB em uma plataforma SaaS.
LOGOCHEF
Empreendedor: Dan Strougo
Website: www.logochef.com.br
O LogoChef é uma agência, 100% online, focada em design de alta qualidade para pequenos
negócios. A empresa criou uma solução que oferece preços acessíveis e prazos curtos, através
de um processo baseado no modelo Elite Sourcing, onde participam da rede apenas
profissionais
criativos
de
elite,
selecionados
e
convidados
pela
empresa.

Assista ao vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=jwVdP7Vo7UE
ORANGELIFE
Empreendedor: Ronaldo Ferreira
Website: www.orangelife.com.br
A Orangelife (OL), fundada em 2008, tem como principais atividades o desenvolvimento e a
produção de testes rápidos para diagnóstico. Atualmente, a empresa comercializa os testes
rápidos de HIV, Tuberculose, Leishmaniose e Gravidez. A OL desenvolveu e registrou uma nova
e revolucionaria plataforma tecnológica de teste rápido capaz de produzir multitestes que
detectam diversas doenças em um único procedimento.
PROJECT BUILDER
Empreendedor: Thiago Reis
Website: www.projectbuilder.com.br
A Project Builder, fundada em 2002, fornece a seus clientes no Brasil e no exterior um aplicativo
para gerenciamento de projetos via Web, que integra os planos estratégico, tático e operacional
de qualquer organização. Com a expansão do modelo Cloud Computing, a empresa irá focar na
oferta de utilização do software pela Internet, com contratação via e-commerce, direcionada para
as PMEs.

SUPERDONT
Empreendedor: Izio Mazur
Website: www.superdont.com.br
A Superdont desenvolve e fabrica produtos inovadores para odontologia. A empresa já possui
uma linha de produtos inovadores no mercado, como os pinos de fibra de vidro que substituem
os pinos de metal. Porém, projeta-se que o principal produto da empresa será o sistema de
abrasão a jato de ar, que elimina o desconforto causado pelo motor de alta rotação.

Assista ao vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=6gf5Iy9RJ9o
SIMEX
Empreendedor: Filson Bellan Lee
Website: www.simexsis.com.br
A Simex é uma empresa especializada em eletrônica analógica e digital, mecânica de precisão,
ensaios não destrutivos como ultrassom e visão e software para automação de sistemas de
teste, inspeção e controle. A empresa pretende se posicionar como o provedor de inspeções de
mais alta velocidade, resolução e melhor custo x benefício para grandes estruturas metálicas
como navios, dutos e tanques.
WE DO LOGOS
Empreendedor: Gustavo Mota
Website: www.wedologos.com.br
A We Do Logos é uma plataforma única onde qualquer empresa ou profissional liberal pode
contratar serviços de design, que serão disputados por profissionais cadastrados, em um modelo
de crowdsource. A We Do Logos é em 2011 a maior plataforma de crowdsourcing da America
Latina, com mais de 3.000 empresas e mais de 17.000 cadastrados.
WEBRADAR
Empreendedor: Adriano Lima
Website: www.wradar.com.br
A WebRadar é uma empresa especializada no desenvolvimento e fornecimento de soluções de
software inovadoras e diferenciadas para o gerenciamento, Telecom. Conta com cerca de 20
colaboradores, possui presença em 14 Operadoras na LATAM e 1 na Ásia e parcerias com
Anritsu e Nokia Siemens Network (NSN) para distribuição de seus produtos. Sua estratégia de
expansão contempla a abertura de uma filial em Montreal (Canadá), expansão na América
Latina,
Europa
e
Ásia
e
desenvolvimento
do
portfólio
de
produtos.

Assista ao vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=PRL3bmaGoOs

12º Seed Forum FINEP
Porto Alegre - 24 de maio de 2012

Aquiris
Empreendedora: Mauricio Longoni
Website: www.aquiris.com.br
Empresa mundialmente reconhecida no desenvolvimento de games, com mais de 35 jogos, a
busca recursos para desenvolver jogos próprios, genuinamente nacionais e relacionados com a
cultura local.
Bemcorp
Empreendedor: Elaine Dreyer
Website: bemcorp.com.br
A empresa desenvolve produtos e marcas inovadoras para o mercado cosmético de beleza e
saúde. Suas oportunidades consistem em uma linha cosmética com aplicação de nanotecnologia
e produtos naturais e dois cosméticos para apoio a tratamentos oncológicos e de apneia do
sono.
Brasil Beverages
Empreendedor: João Paulo Sattamini
Website: www.organique.com.br
Startup que atua no setor de alimentos e bebidas, é a primeira empresa a produzir e
comercializar bebidas 100% orgânicas no Brasil. Desenvolveu e está em seu primeiro lote de
produção de suas primeiras duas linhas de bebidas: energético e chá prontos para beber com
propriedades funcionais.
Cliever
Empreendedor: Rodrigo Krug
Website: http://www.cliever.com.br/cliever/
Primeira fabricante de impressoras 3D na América Latina, a startup oferece soluções de flexíveis
e de baixo custo em impressão 3D, em especial equipamentos e serviços de prototipagem.
Egalitê
Empreendedor: Guilherme Braga
Website: www.egalite.com.br
Oferece serviços para inclusão de pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho, por
meio de recrutamento, acompanhamento e capacitação dos agentes envolvidos. Atende a um
mercado da inclusão de PCD no Brasil que inclui todas as empresas com mais de cem
funcionários, que cumprindo as cotas estão legalmente obrigadas a empregar 800.000 pessoas
com deficiência.

Falker
Empreendedor: Marcio Albuquerque
Website: www.falker.com.br
Fornece soluções para coleta, organização e uso de informações agronômicas para clientes que
desejam iniciar as atividades em Agricultura de Precisão. Possui cinco linhas de produtos, boa
parte delas desenvolvidas a partir de projetos de subvenção econômica.
Fluid Objects
Empreendedor: Rodrigo Mazzilli
Website: fluidobjects.com.br
A empresa é uma startup que oferece uma plataforma enterprise de publicação de conteúdo
comercial e interativo para tablets. A plataforma permite diagramação dinâmica de conteúdo,
criando catálogos personalizados, interativos e mensuráveis, além de permitir gerenciamento
dos tablets e solicitação de pedidos.
Interage
Empreendedor: Ricardo Roese
Website: www.interage.com.br
A empresa oferece um suíte de segurança, gerenciamento e conectividade de redes
corporativas, sem interrupção dos negócios e uma ferramenta na nuvem para controle e
monitoração em tempo real das atividades de usuários corporativos e domésticos na internet.
Inventiva
Empreendedor: Cândice C. Felippi
Website: www.inventiva.ind.br
A empresa fornece ativos diferenciados e tecnológicos para todo o setor cosmético, sendo
pioneira na produção de matérias-primas para cosméticos com nanotecnologia, que são
ingredientes ativos de alta performance para rosto, corpo, cabelos e unhas.
Neoprospecta
Empreendedor: Marcos Oliveira de Carvalho
Website: neoprospecta.com
A empresa realiza serviços para a descoberta e identificação de novas enzimas a partir da
biodiversidade brasileira. Está desenvolvendo um banco de dados específico de novas enzimas
que serão a base para a criação de um marketplace on-line para a comercialização da
propriedade intelectual.
Neteye
Empreendedor: Fábio Santini
Website: www.neteye.com.br
A empresa produz um software que gerencia a forma como as pessoas usam os computadores e
garante maior segurança às informações conectadas em rede. Seu diferencial é ter um conjunto

de funcionalidades essenciais num único software, além da simplicidade e do baixo custo que
lhe permite ter vantagens em relação a fornecedores mundiais.
Superplayer
Empreendedor: Gustavo Goldschmidt
Website: www.superplayer.fm
A empresa oferece um serviço que permite que usuário acesse legalmente a milhões de músicas
para ouvir online de computadores, celulares e tablets. Ele elimina a necessidade de download e
sincronização e possibilita ao usuário ter uma biblioteca maior do que a memória de qualquer
gadget e constantemente atualizada.
Smartcon
Empreendedor: Daniel Oliveira
Website: www.smartcon.com.br
Empresa pioneira na área de pagamentos eletrônicos, oferece uma solução de processamento
independente de transações eletrônicas via cartão e dispositivos móveis (EMV) focada em
bancos pequenos e médios e empresas de varejo.
Trevisan Tecnologia
Empreendedor: Alexandre Trevisan
Website: www.trevisantecnologia.com.br
A empresa oferece o uMov.me, uma plataforma tecnológica completa voltada ao
desenvolvimento, operação, gestão e suporte a aplicativos para dispositivos móveis. Com ela é
possível desenvolver aplicativos móveis para empresas de diferentes portes e segmentos de
atuação, sem programação e em uma fração do tempo convencional, e integrá-la rapidamente
com CRMs e ERPs.
Viemed
Empreendedor: Ricardo Raffin
Website: www.viemed.com.br
A empresa atua no desenvolvimento e comercialização de dermocosméticos de uso tópico
elaborados com nanotecnologia. Seus produtos contêm ativos encapsulados em nanopartículas
lipídicas. Dessa forma, suas propriedades absorvidas pelas camadas mais profundas da pele,
promovendo uma ação mais eficiente que produtos convencionais, uma maior oclusão da pele e
um toque diferenciado.
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Aquiris
Empreendedor: Israel Mendes
Website: www.aquiris.com.br
Empresa mundialmente reconhecida no desenvolvimento de games, com mais de 35 jogos, a
busca recursos para tornar-se uma publicadora de jogos próprios e de terceiros, além
desenvolver jogos genuinamente nacionais e relacionados com a cultura local.
Arvus
Empreendedor: Bernardo de Castro
Website: www.arvus.net.br
A empresa atua desenvolvendo e fornecendo soluções para os mercados de Agricultura de
Precisão. O negócio abrange a fabricação e comercialização de equipamentos eletrônicos
embarcados em máquinas agrícolas, agregados a prestação de serviços de implantação,
monitoramento de atividades mecanizadas de grandes clientes e suporte técnico. Atualmente, a
empresa atua nos mercados de grãos, florestal e cana-de-açúcar.
BraBo
Empreendedor: Marcos Noronha
Website: www.brabotech.com.br
A empresa desenvolve e fabrica equipamentos de perfuração de poços, túneis e microtúneis,
com aplicações em diversos setores, como os de energia, saneamento e óleo e gás. Seus
equipamentos se diferenciam pela aplicação em diferentes camadas geológicas, maior taxa de
avanço e a possibilidade de reutilização dos mesmos em diferentes obras.
Cliever
Empreendedor: Rodrigo Krug
Website: www.cliever.com.br
Primeira fabricante de impressoras 3D na América Latina, a startup oferece soluções de flexíveis
e de baixo custo em impressão 3D, em especial equipamentos e serviços de prototipagem. A
empresa tem obtido grande repercussão na mídia e na indústria, significando uma revolução no
processo de desenvolvimento de produtos de empresas de todos os portes.
Egalitê
Empreendedor: Guilherme Braga
Website: www.egalite.com.br
Oferece soluções em inclusão de pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho,
através de recrutamento, acompanhamento e capacitação dos agentes envolvidos, gerando
resultados para todas as partes. Sua estratégia de crescimento prevê a construção de uma
plataforma online de recrutamento permitindo o acesso de empresas e PCD em todo o Brasil.

TodMed
Empreendedor: Lucio Todorov
Website: www.todmed.com.br
Atua no desenvolvimento de equipamentos médico-hospitalares. Entre os seus principais
produtos esta um medidor de preensão palmar para bebês cuja finalidade é a mensuração do
reflexo motor palmar a fim de diagnosticar possíveis problemas de desenvolvimento dos bebês,
um kit para automação de camas hospitalares e um oxímetro de pulso portátil que se difere por
ser o primeiro oxímetro nacional dotado de tela sensível ao toque e transmissão sem fios dos
dados coletados.
FabriCO
Empreendedor: Norton Moreira
Website: www.fabrico.com.br
Atua no desenvolvimento de soluções completas de educação a distância, já tendo desenvolvido
mais de 7 mil horas-aula de conteúdo EaD para educação profissional e tecnológica. Para isto,
conta com uma plataforma inovadora de escrita colaborativa para organização e criação de
material didático, que possibilita um aumento de produtividade de até 80%.
O2C
Empreendedor: Romildo Lucas
Website: www.o2c.tv.br
Atua no design e implementação de aplicações de interatividade para TV. Sua oportunidade
consiste em um aplicativo que realiza o sincronismo entre os conteúdos da TV e os dispositivos
de segunda tela (smartphones e tablets), aumentando significativamente o engajamento dos
usuários com programas e propagandas de TV.
Requisito Tecnologia
Empreendedor: André Ramos
Website: www.requisito.com.br
Empresa de tecnologias para o Esporte e para a Saúde Preventiva. Seu portfólio contém
aplicativos especialistas, redes sociais, jogos eletrônicos e uma solução de Inteligência Artificial.
Seus produtos têm retro-feedback positivo, cada um levando ao consumo do outro, num modelo
de negócios inovador e consistente.
Ventrix
Empreendedor: Roberto Castro Júnior
Website: ventrix.com.br
A empresa desenvolve e comercializa soluções médicas e veterinárias inovadoras. Uma de suas
ofertas é uma solução de telemedicina destinada a realização de eletrocardiogramas e testes
ergométricos humanos e veterinários com transmissão de exames e laudos por meio de servidor
dedicado de Internet. Este modelo permite a incorporação de outras receitas ao produto, como a
de prestação de serviços de laudos.

