
   

 

 

VENTURE FORUM 

Venture Foruns são programas de orientação estratégica em que empresas inovadoras de alto 
potencial de crescimento passam por uma preparação de 6 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 Venture Forum teve sua primeira edição em 2000, no início da estruturação de um ambiente 
de investimento em capital empreendedor no Brasil, realizado com papel predominante da 
FINEP por meio do programa Inovar. Desde então foram 20 edições do evento, no qual se 
apresentaram 195 empresas e 44 delas foram investidas, um índice de investimento de 23%. 

Empresas participantes 

A seguir são apresentados os perfis das empresas que se apresentaram em todas as edições 
dos Venture Fóruns 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 Venture Forum FINEP 

Rio de Janeiro - 2 e 3 de novembro de 2000 

ABTI TECHNOWAY 

Empreendedor: Bruno Weissmann 

O WEB Factory é um produto inovador criado para aumentar a produtividade e a lucratividade 
das indústrias, fornecendo uma infraestrutura de processamento e comunicação segura e 
compatível com os produtos e soluções atualmente disponíveis para automação industrial. O 
produto incorpora funcionalidades próprias que possibilitam gerenciar local ou remotamente o 
chão de fábrica. Adicionalmente ele integra o chão de fábrica ao restante da empresa, 
alimentando os sistemas corporativos com dados de produção capturados diretamente dos 
equipamentos produtivos em tempo real. 

C&S 

Empreendedor: Claudio Arnos 

Website: www.ces.com.br 

Concebido para resolver os grandes problemas de instabilidade, lentidão e freqüentes 
sobrecargas no processamento de informações nas empresas, a linha de produtos JADE é um 
conjunto de softwares que coloca nas mãos do usuário o total controle do ambiente de 
processamento, pois coordena de forma inteligente a execução de processos, aumentando a 
produtividade e eficiência, garantindo maior satisfação dos usuários, e reduzindo custos de 
investimentos em hardwares/softwares e pessoal. Portado para os Sistemas Operacionais 
Windows NT/2000 Server e UNIX, a linha é composta por 8 produtos, que podem ser utilizados 
conjunta ou isoladamente. 

CAP 

Empreendedor: Carlos Peychaux 

Website: www.grupocap.com.br  

 
 

http://www.ces.com.br/
mailto:ces@ces.com.br
http://www.grupocap.com.br/cap/scripts/home.asp
http://www.grupocap.com.br/


   

 

 
 
 
Focada no repasse do SCTP- Sistema Construtivo Teto-Parede , desenvolve projetos e 
tecnologias para sistemas construtivos de baixo custo. A tecnologia SCTP, substitui, com 
significativas vantagens econômicas, lajes, forros e coberturas convencionais. 

COSTA SALGUEIRO 

Empreendedor: Francisco Nobrega 

Website: www.csalgueiro.com.br 

Fornecimento em escala global de soluções de gestão de manutenção de equipamentos 
complexos. 

ENGESOFTWARE 

Empreendedor: Duperron Ribeiro 

Website: www.engesoftware.com.br 

Software de gerenciamento técnico da manutenção de navios e serviços de engenharia 
associados. Utilizado há cinco anos pela Petrobras. Exportado para o American Bureau of 
Shipping, empresa americana, maior no mundo em seu segmento de mercado. As receitas são 
provenientes de pagamentos mensais da licença de utilização do software e no futuro incluirão a 
prestação de serviços de engenharia através do "Engenheiro Virtual" e da digitalização inicial da 
estrutura dos navios para introdução no banco de dados. Os preços adotados representam dez 
por cento da redução de custos obtida com a utilização do software. 

FEIXE TECNOLOGIA 

Empreendedor: Paulo Sérgio Campos 

Website: www.feixe.com.br 

A Feixe Tecnologia desenvolve ferramentas gerenciais automatizadas de alto desempenho, 
voltadas para a gestão empresarial, mediante a supervisão e o controle do Tráfego de Pessoas / 
Clientes, dentro de qualquer tipo de ambiente em tempo real. 

GWNET 

Empreendedor: Cintia Duarte 

Website: www.gwnet.com.br 

A GW.Commerce levanta recursos para confecção dos CD-ROMs mediante negociação, 
juntamente com os supermercados, com os grandes fornecedores e anunciantes de produtos 
para supermercados e oferece-os gratuitamente às redes. 

ISM 

Empreendedor: Henrique Faulhaber 

A ISM é uma empresa de TI com unidades de negócio de projetos de Internet, desenvolvimento 
de software e serviços de acesso a Internet para corporações. A ISM desenvolve o software 
Calandra, um gerenciador de conteúdos na Web desenvolvido em Lotus Notes, e presta serviços 
de desenvolvimento de sites na Internet e Intranets utilizando Calandra e outras tecnologias. O 
ISP corporativo da ISM dispõe de um Internet Data Center seguro e de alta disponibilidade, com 
ligação aos principais backbones brasileiros. 

KUGEL SOFT 

Empreendedor: Claudiomir Selner 

Website: www.kugel.com.br 

A tecnologia a ser disponibilizada aos clientes da Kugel será uma ferramenta CASE (Computer 
Aided Software Engineering) para a construção de softwares das áreas de negócio (business e 
e-business), que deverá permitir o desenvolvimento de sistemas por equipes geograficamente 
dispersas, pela Internet, atualizando uma base de dados única, na matriz da software-house. Os 
modelos dessa ferramenta (diagramas, etc.) são baseados na UML (Unified Modeling 
Language), que é o que existe de mais moderno entre as tentativas de unificação de uma 
linguagem de modelagem de sistemas. 

 

http://www.csalgueiro.com.br/Capa/index.html
http://www.engesoftware.com.br/
http://www.feixe.com.br/
http://www.feixe.com.br/
http://www.gwnet.com.br/pt/extranet/login
http://ismsolutions.com.br/
http://www.kugel.com.br/
http://www.kugel.com.br/


   

 

 

 

 
MODULO SECURITY SOLUTIONS 

Empreendedor: Alberto Bastos 

Website: www.modulo.com.br 

Empresa líder no mercado brasileiro de segurança eletrônica da informação, com sólida 
reputação conquistada ao longo de 15 anos de atuação junto a grandes empresas no Brasil tais 
como: ABN AMRO Bank, ATL, Banco Bozano Simonsen, Banco Santander, Banco Itaú, 
Bradesco, Casas Sendas, Ford, Globo, Grupo Algar, Lojas Americanas, Petrobrás, Petróleo 
Ipiranga, Telefônica, Vésper, além de diversos setores do governo, como BNDES, CEF, ECT-
Correios, SERPRO, TSE, entre outras. 

NANO ENDOLUMINAL 

Empreendedor: Guido Dallagnelo 

Website: www.nano.com.br 

A Nano Endoluminal dedica-se a pesquisa e desenvolvimento de produtos no segmento médico 
endovascular. A empresa de bio-tecnologia patenteou e registrou junto ao Min. Da Saúde 
próteses auto-expansíveis e cateteres introdutores para tratamento minimamente invasivo de 
aneurismas de aorta. 

 

NAT 

Empreendedor: Eduardo Lessa Cícero 

Website: www.nattelecom.com.br 

A NAT é uma empresa fabricante de hardware e software de alto valor agregado para 
telecomunicações. Através de um servidor de dados que funciona junto às operadoras e de 
terminais fixos de última geração, o usuário poderá acessar páginas da Internet de baixa 
complexidade, ler e-mails ou enviar mensagens de texto curtas. Outro foco da empresa é na 
área de controle de demanda telefônica aonde será introduzido um novo conceito de aparelho, 
programável via Internet e capaz de gerar extratos de tarifação via e-mail, para os usuários do 
sistema. 

NET OPEN 

Empreendedor: Cristovão de Moura 

Website: www.netopen.com.br 

A Net Open é uma empresa que fornece produtos e serviços de comunicação de dados com 
foco no fornecimento de equipamentos de acesso (microroteadores WCK2000 e Internet 
Applicance NAS) de alta qualidade, robustos, simples e flexíveis.A solução da Net Open é 
baseada no conceito de Network Intelligence que consiste na utilização da tecnologia de 
inteligência artificial para monitoração, controle, configuração dinâmica e acesso de redes locais 
à Internet. Esta solução é composta por um Internet Appliance que incorpora as funções de 
roteador, servidor, firewall, Virtual Private Network (VPN) e telefonia via Internet (Voz sobre IP) e, 
também, um conjunto de agentes inteligentes que implementarão as funções de Network 
Intelligence. 

PAPEL VIRTUAL 

Empreendedor: Tomas Adour 

Website: www.papelvirtual.com.br 

A Papel Virtual oferece a oportunidade de publicação para os novos autores e profissionais da 
área acadêmica ou estudantes. Livros com capas personalizadas são lançados em até 60 dias. 
Venda efetuada diretamente da editora para o leitor através do site. Distribuição para todo o 
Brasil do livro em até 7 dias, principais capitais em 2 a 3 dias. 

 

 

http://www.modulo.com.br/
http://www.modulo.com.br/
http://www.nano.com.br/
http://www.nano.com.br/
http://www.nattelecom.com.br/
http://www.nattelecom.com.br/
http://www.netopen.com.br/
http://www.netopen.com.br/
http://www.papelvirtual.com.br/sitenovo/index2.asp


   

 

 

2º Venture Forum FINEP 

Rio de Janeiro - 14 e 15 de dezembro de 2000 

ARGENTA 

Empreendedor: Ilson Argenta 

A Argenta atua no segmento de máquinas automáticas para embalagem. Com tecnologia 

própria, desenvolveu alguns produtos inéditos no mercado mundial, como a Empacotadora 

Eletrônica Versaflex, única a produzir embalagens com todos os tipo de plástico, papel hospitalar 

e papel com filme laminado. 

COMPULETRA 

Empreendedor: Jaime Bergmann 

Website: http://www.compuletra.com.br/ 

Trata-se de uma empresa especializada em Sistemas de Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos e Sistemas de Segurança Biométricos. Os principais produtos da empresa incluem 

softwares desenvolvidos na área de identificação criminal, civil , controle de acesso (físico e 

lógico), área de negócios, e-commerce, redes, hardwares e sistemas de gerenciamento. 

CRUZADOR.COM 

Empreendedor: Vinicius Garcia 

O Cruzador.com é uma empresa de tecnologia B2B e ASP voltada ao mercado de moda, que 

inclui indústria, atacado e varejo dos setores têxtil, calçados, acessórios, cosméticos e outros 

setores ligados. Desenvolveu uma ferramenta de e-commerce e um software ASP de gestão do 

varejo para controlar as relações comerciais entre empresas deste mercado. 

FK-BIOTECNOLOGIA 

Empreendedor: Fernando Kreutz 

Website: www.fkbiotec.com.br 

A FK-Biotecnologia tem como objetivo pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização 

de kits para o imunodiagnóstico e vacinas anti-câncer com tecnologia 100% nacional, com 

rentabilidade e competitividade internacionais. 

SOUTHLOGIC STUDIOS 

Empreendedor: Christian Lykawka 

Website: http://www.southlogic.com.br/ 

A Southlogic Studios é uma empresa que desenvolve jogos eletrônicos. Produz também 

ferramentas e tecnologias flexíveis para o desenvolvimento de jogos e para uma grande 

variedade de projetos. 

KL - ÁUDIO 

Empreendedor: Carlos Nunes 

Website: www.klavsystems.com.br 

Desenvolvimento de tecnologias e serviços de áudio e vídeo aplicados à Internet, Comunicação, 

Segurança e Entretenimento. A empresa desenvolve sistemas e integração de soluções para o 

mercado de áudio e vídeo profissional e desenvolvimento de softwares para Discotecas, rádios 

interativas, segurança em vídeo, entre outras. Além disto está na área de Desenvolvimento de 

soluções e protocolos de gravação e streamingmedia simultâneos. 

http://www.compuletra.com.br/
http://www.fkbiotec.com.br/
http://www.fkbiotec.com.br/
http://www.southlogic.com.br/
http://www.klaudio.com.br/indexp1024.html


   

 

 

 

 
META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. 

Empreendedor: Telmo Netto 

Website: www.metait.com.br 

A Meta tem como objetivo prover soluções em serviços especializados de TI com foco em 

desenvolvimento de sistemas. Está estruturada em três linhas de serviço complementares entre 

sí: Terceirização Tecnológica, Fabricação de Software e Consultoria de Desenvolvimento de 

Sistemas. 

PLUGAR INTERNET S/A 

Empreendedor: Rogério Figurelli Gomes 

Website: www.plugar.com.br 

A empresa atua no desenvolvimento de sistemas automatizados de busca de informação para o 

mercado corporativo. O nicho de mercado para este produto é o e-mail marketing. Com a 

tecnologia desenvolvida é possível não só buscar notícias variadas em milhares de sites, mas 

como enviá-las, para o e-mail desejado, de acordo com as preferências do usuário quanto ao 

formato, conteúdo e momento da entrega. 

PONFAC S.A. - SISTEMAS DE VISÃO 

Empreendedor: Moisés Pontremoli 

Website: www.ponfac.com.br 

A Ponfac S.A. - Sistemas de Visão é focada na oferta de soluções em processamento de 

imagem ( visão artificial ) para indústria e comércio, visando automatizar o processo de inspeção 

visual. Seus produtos atuam na automação do controle de qualidade e/ou automação de 

processos repetitivos. 

QUIRAL QUÍMICA DO BRASIL S/A 

Empreendedor: Aurélio Maranduba 

Website: www.quiral.com.br 

A Quiral Química é uma empresa químico-farmacêutica de base tecnológica que tem como foco 

de atuação o desenvolvimento de tecnologias substitutivas para a produção de farmoquímicos 

de alto valor agregado, utilizados na quimioterapia antiblástica (tratamento do câncer), bem 

como a sua industrialização até as especialidades finais. 

SIMBIOS - PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA. RS 

Website: www.simbios.com.br  

Prestação de serviços de análise de diagnóstico molecular (DNA), com ênfase em etiologias 

infecciosas, para clientes organizacionais em saúde humana e veterinária. Tratam-se de rotinas 

modernas, altamente especializadas, de alto valor agregado e de oferta restrita ou exclusiva. A 

Simbios Biotecnologia está continuamente desenvolvendo e oferecendo novas modalidades de 

diagnóstico com base nas modernas tecnologias de biologia molecular. A empresa recebe 

amostras de vários estados do Brasil, disponibilizando resultados por via postal, fax e internet e 

oferece acompanhamento personalizado enfocando a repercussão do resultado e orientação no 

manejo subseqüente. 

T-MED 

Empreendedor: Amando Guerra 

               Website: www.tmed.com.br 

 

 

http://www.metainf.com.br/
http://www.metait.com.br/
http://www.plugar.com.br/
http://www.plugar.com.br/portal/
http://www.ponfac.com.br/
http://www.ponfac.com.br/
http://www.quiral.com.br/
http://www.quiral.com.br/
http://www.simbios.com.br/
http://www.simbios.com.br/
http://www.tmed.com.br/


   

 

 

 

 

Desenvolvimento, industrialização e comercialização de soluções tecnológicas diferenciadas e 

inovadoras para área de Saúde, especificamente o mercado médico-hospitalar. Seus principais  

 

 

produtos são: o sistema Bip Soro, Dispensador automático, Painéis Medicinais, Comunicador 

Vocálico para pacientes com dificuldade de fala. 

 

3º Venture Forum FINEP 

São Paulo - 18 e 19 de abril de 2001 

CLOROVALE DIAMANTES 

Empreendedor: Vladimir Airoldi 

Website: www.cvdentus.com.br 

O objetivo do negócio da Clorovale Diamantes é pesquisar e desenvolver dispositivos em 

diamante-CVD e materiais relacionados, industrializar, contanto ainda com a transferência de 

tecnologia do INPE e, com a ajuda de especialistas em mercado, comercializar produtos de alto 

valor agregado, como é o caso do diamante-CVD e seus materiais relacionados, entre eles o 

Diamond-Like-Carbon (DLC). A Clorovale é a primeira empresa a atuar nesse setor na América 

Latina. Seus principais clientes estratégicos são os setores médico, odontológico, saneamento e 

limpeza de efluentes, empresas de fabricação de produtos com vidro ( como indústrias de auto-

peças, construção civil, etc...) e empresas de alimento. 

DIRECT TALK 

Empreendedor: Gustavo Zaiantchick 

Website: www.directtalk.com.br  

Direct Talk é uma empresa de tecnologia para atendimento de clientes via internet. Todas 

soluções desenvolvidas tem como modelo de negócios o ASP (Application Server Provider). 

Entre as tecnologias desenvolvidas pela empresa estão: atendimento on-line via chat privado; 

email Router que atua paralelamente ao email server do cliente; e serviços para integração de 

banco de dados e sistemas de CRM. Os nichos de mercado mais importantes são os Call 

Centers, E-commerce, Bancos, Empresas de Telecomunicações, Montadoras e lojas de varejo. 

Ao todo são mais de 40 clientes, entre eles - Americanas.com, Submarino, Investshop, iG 

Telecom, Banco 1, ATL, SKY Tv, etc... 

ELECTROCELL 

Empreendedor: Volkmar Ett 

Website: www.electrocell.com.br 

A Electrocell é uma empresa start-up que atuará nos setores de energia, eletrônica, 

eletroquímica e software. Sob a ótica do desenvolvimento estratégico, apresenta um projeto de 

geração de energia alternativo por meio da utilização de fontes renováveis, juntamente com a 

aplicação do conceito de sistema inteligente e com itens de confiabilidade e segurança. As 

células a combustíveis a serem desenvolvidas pela empresa serão aplicáveis ao uso nos setores 

automobilísticos, prédios residenciais, industriais e de suprimento de energia elétrica de pequeno 

porte para comunidades carentes ou de difícil acesso a redes elétricas convencionais. 

 

 

 

 

http://www.cvdentus.com.br/
http://www.cvdentus.com.br/
http://www.directtalk.com.br/
http://www.electrocell.com.br/
http://www.electrocell.com.br/


   

 

 

 

 

 

ENTER PLUS INFORMÁTICA 

Empreendedor: Ubiratã de Mattos Ronzani 

A Enter Plus é uma empresa criada para disponibilizar bancos de dados multi-finalitários através 

de sistemas de informações geográficas operacionais em Internet e Intranet, constituindo um 

centro integrado de inteligência de negócios geo-referenciado. Focada na modalidade de 

negócios B2B, a empresa presta srviços variados como a comercialização de mapas digitais 

acessíveis via web e wireless; a comercialização de dados estatísticos, setoriais, sócio-

econômicos e censitários, de forma integrada a mapas; a criação e disponibilização do portal 

DIGITALMUNDI para efetivar a comercialização destes mapas inteligentes. Os clientes 

estratégicos da Enter Plus estão concentrados primordialmente no ambiente corporativo, mas 

podem ser considerados todos orgãos ou empresas que necessitam realizar a manipulação de 

dados geograficamente dispersos, para gerar informações estratégicas e que utilizem a Internet 

ou Intranet para tal finalidade. 

FOTORAMA 

Empreendedor: Bernardo Estefan 

Website: www.fotorama.com.br 

Trata-se de uma empresa pioneira no desenvolvimento de aplicações baseadas no seu 

diferencial tecnológico: a captação panorâmica de imagens, em 360 graus. Pretende criar 

soluções na área de segurança, entretenimento e presença remota (sistemas de vídeo 

acoplados a robôs). O negócio estará baseado na venda de tecnologia, sendo esta feita de 

diversas formas : venda do software de geração de panoramas; desenvolvimento de soluções 

específicas; venda de produtos; e licenciamento de tecnologia. Entre os mercados visados, 

podemos citar o mercado imobiliário e de construção, o de turismo, de segurança e de 

entretenimento diversos ( TV, internet, jogos eletrônicos, etc...). 

GENESYS BIOTECNOLÓGICA 

Empreendedor: Jaime Leyton 

Formada por doutores e mestres, a Genesys visa desenvolver métodos e processos para 

obtenção de produtos, utilizando principalmente a tecnologia do DNA recombinante - o primeiro 

produto já desenvolvido é o hormônio de crescimento humano recombinante (r-hGH). Para isso, 

pretende estabelecer parcerias com centros de pesquisa nacionais e do exterior, e firmas 

internacionais de biotecnologia. Desenvolvidos por iniciativa própria ou por encomenda, estes 

processos e produtos destinam-se as indústrias farmacêutica, agroindústrias e outras. Formada 

por doutores e mestres, a Genesys visa desenvolver métodos e processos para obtenção de 

produtos, utilizando principalmente a tecnologia do DNA recombinante - o primeiro produto já 

desenvolvido é o hormônio de crescimento humano recombinante (r-hGH). Para isso, pretende 

estabelecer parcerias com centros de pesquisa nacionais e do exterior, e firmas internacionais 

de biotecnologia. Desenvolvidos por iniciativa própria ou por encomenda, estes processos e 

produtos destinam-se as indústrias farmacêutica, agroindústrias e outras. 

KIIR Indústria, Comércio e Construção 

Empreendedor: Amilcar Crosera 

Fundada em 1990, a KIIR iniciou no ramo de indústria, comércio e manutenção de esquadrias de 

alumínio, estruturas metálicas e obras de construção civil. Em 92 passou a atender Pessoas 

Jurídicas executando serviços de manutenção em prédios comerciais, tendo entre seus clientes 

empresas de porte nos setores - Bancário, Orgãos Públicos, Hotelaria, Hospitais e Shopping  

Centers. Visando expandir seus negócios a KIIR apresenta seu mais novo projeto - um 

esterilizador de ar denominado SuperAr (www.superar.com.br). A utilização do SuperAr trará  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

benefícios nas áreas Residencial, Hospitalar, Consultórios médicos e odontológicos, Clínicas 

especializadas, Ambientes Corporativos, Agricultura (SILOS) e Hotelaria. 

A política de vendas do produto é iniciar pelas grandes capitais brasileiras, Mercosul e o resto do 

mundo, tendo a estimativa de que o mercado mundial seja proporcional ao PIB Brasil. 

KÜNZEL BRASIL 

Empreendedor: Aguinaldo Campos 

A Kunzel Brasil é uma empresa em expansão especializada em implantes odontológicos e na 

produção da BMP ( Bone Morphogenic Protein). Com um desempenho empresarial notável no 

mercado odontológico nacional, a empresa agora está trabalhando no desenvolvimento de cinco 

novos produtos, a serem analisados como projetos experimentais pela FAPESP na linha PIPE. 

LEMA BIOLOGIC DO BRASIL 

Empreendedor: Guilherme Lima 

 

Website: www.lemainjex.com.br 

A Lema Biologic do Brasil é uma empresa em operação dirigida para produção de 

Imunobiológicos e Fármacos de uso veterinário. Tem como principais produtos: soros, vacinas e 

medicamentos de uso veterinário. Sua atividade comercial compreende a venda desses produtos 

no Brasil e na América do Sul. O diferencial de seus produtos em relação a outros no mercado 

está caracterizado na entrega do sistema "Just in Time" e no desenvolvimento de seringas 

plásticas descartáveis que facilitam o transporte e a comercialização dos produtos a custos 

baixos. Seus principais clientes são unidades produtoras de carne e leite, criadores de animais 

domésticos e propriedades produtoras rurais de serviço e lazer. 

PROQUALIT 

Empreendedor: Sérgio Pretti 

A Proqualit Montagem e Comércio é uma empresa industrial e de prestação de serviços, com 

foco principal no desenvolvimento, fabricação e venda de produtos para recepção de sinais de 

vídeo, áudio e dados. Como atividade secundária presta assistência técnica e up grade de 

equipamentos para TVs por assinatura. A empresa possui diversos produtos com tecnologia 

própria. Fornece equipamentos e serviços para TVs por assinatura (TVA, Globocabo, Sky e 

outras), grupos de TV aberta, empresas de Telefonia, empresas de Internet e distribuidoras-lojas 

de antenas e produtos eletrônicos. 

QUALIBRÁS 

Empreendedor: Gilberto Possa 

Website: www.qualibras.com 

A Qualibrás é uma empresa em crescimento que tem como objetivo fornecer serviços e soluções 

nas áreas de telecomunicações, eletrônica e meteorologia. A empresa tem dois projetos em fase 

de aprovação no programa PIPE da FAPESP e outros novos projetos demandando 

financiamento. Planeja também expandir seus serviços de instalação, teste e ampliação de 

sistemas de telecomunicações; de reparação de módulos eletrônicos; e de instrumentação 

meteorológica. O público alvo são fabricantes, integradoras, usuários ou concessionárias de 

sistemas de eletro-eletrônica e telecomunicações. Atende também clientes de outras áreas - 

química, farmacêutica, mecânica e meteorologia. 
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SOUCERTECH 

Empreendedor: Roberto Serson 

Website: www.sourcetech.com.br 

As atividades da empresa estão direcionadas à produção e comercialização de princípios ativos 

vegetais de aplicação farmacêutica e alimentícia. Nos setores laboratorial e experimental a 

empresa desenvolveu tecnologias para extração e produção de diversos fitoterápicos e insumos, 

sendo a Soucertech a única produtora mundial do alcalóide denominado PILOCARPINA. Os 

principais clientes são os laboratórios farmacêuticos e as indústrias alimentícias com centros de 

desenvolvimento e pesquisa sediados na Europa e Estados Unidos. 

TECNOLAB do Brasil 

Empreendedor: Isaac Newton Lima 

Website: www.tecnolab.com.br 

A Tecnolab do Brasil, empresa incubada no CIETEC, localizada na USP, é especializada em 

instrumentação digital, processamento digital de sinal e imagem, medidas eletromagnéticas e 

sistemas indutivos para ensaios não destrutivos (NDT). Atua num mercado cujos clientes serão 

empresas de construção civil, empresas de base tecnológica, institutos de pesquisa, 

universidades, entre outros. O mais novo produto desenvolvido é o IRIScan - Scanner Indutivo 

Potátil para Ensaio Não destrutivo de concreto - que tem sua aplicação voltada para inspeção 

das condições de reforços de aço em estruturas de concreto, como edifícios e pontes. 

 

       TECNOPAR 

Empreendedor: Rozemberg Guimarães 

Website: www.tecnopar.com.br 

A Tecnopar desenvolveu o U-LOCK - um sistema de segurança para veículos automotivos e 

seus usuários, atuando na prevenção do roubo e localização do veículo. Constituem-se clientes 

em potencial da Tecnopar proprietários de automóveis e de frotas, seguradoras e montadoras de 

veículos. 

TORNATTI SYSTEMS 

Empreendedor: Norberto Tordin 

Website: www.tornatti.com.br 

A Tornatti Systems é uma empresa que desenvolve e comercializa softwares. A Tornatti possui 

também capacitação em tecnologia internet, linguagem Java e JSP, XML e programção 

orientada a objetos. Tendo como sócia a empresa de capital de risco VentureLabs Brasil, a 

Tornatti desenvolveu três produtos de alta tecnologia - Tornatti DataSync, WebISO e JavaLi - 

com o objetivo de atingir o mercado corporativo nacional e internacional. 

UNISOMA MATEMATICA 

Empreendedor: Miguel Taube Neto 

Website: www.unisoma.com.br 

A Unisoma Matemática para Produtividade S.A. é uma empresa, fundada em 84, de consultoria 

e desenvolvimento de sistemas de apoio a decisões integradas de alto conteúdo tecnológico, 

aplicáveis em cadeias agroindustriais, manufatura discreta e processos contínuos. Atende tanto 

ao mercado externo - no estado da Georgia, USA tem interações coma Perdue Farms, Foster 

Farms e Sanderson Farms - quanto no mercado interno. Os principais clientes nacionais da  
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UniSoma se dividem basicamente em dois setores: agroindustrais (SADIA, PERDIGÃO, 

CITROVITA, etc...) e processos (RIGESA, RIPASA, CSN, CST, VILLARES METALS, etc...). A 

área de manufatura poderá emergir como uma nova e promissora frente de expansão da 

empresa. 

    4º Venture Forum FINEP 

MG - 1 e 2 de agosto de 2001 

4G PESQUISA & DESENVOLVIMENTO LTDA 

Empreendedor: Denise Machado 

Website: quatrogpd.com.br 

A empresa 4GP&D tem por finalidade a pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização 

de produtos na área de Biotecnologia Molecular e Funcional e em outras atividades inerentes ao 

ramo. Sua principal estratégia será a inovação tecnológica continuada baseada nas novas 

tecnologias pós-genoma, do tipo proteoma, transcriptoma, etc. aplicadas ao desenvolvimento de 

produtos para saúde humana (fármacos, vacinas, soros, kits diagnóstico). 

CHRON EPIGEN LTDA 

Empreendedor: Eduardo Cruz 

Website: www.chronepigen.com.br 

A Chron Epigen atua na produção e venda de medicamentos à base de proteínas recombinantes 

como a Eritropoietina recombinante humana, o Interferon e o Hormônio de crescimento. Além do 

desenvolvimento de produtos biotecnológicos na área de saúde, presta serviços de Cultura de 

Células e Bioengenharia. 

CRYOPRAXIS CRIOBIOLOGIA LTDA 

Empreendedor: Simone Amaral 

Website: www.cryopraxis.com.br 

A Cryopraxis é uma empresa em estágio inicial que oferece serviços de estocagem de longa 

duração de espécimes biológicas sob regime de criopreservação. O mercado para os serviços 

que envolvem esta técnica estão em franca expansão e deverão atingir praticamente todas as 

especialidades médicas. 

EASYCAE DESIGNER LTDA 

Empreendedor: Roberto Santos Martins 

Website: www.easycae.com 

O foco da EasyCAE é a industrialização e automação dos processos de desenvolvimento de 

projetos (design). A empresa desenvolve plug-ins para os sistemas computacionais existentes 

(CAE, CAD, CAM e ERP). Estes plug-ins não apenas facilitam e agilizam a utilização dos 

sistemas mencionados, como também integram os mesmos. As soluções da EasyCAE visam 

preencher o gap existente entre os sistemas downstream e ERP das empresas. 

HYDRO CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Empreendedor: Jader Martins 

Website: www.hydroclean.com.br 

http://www.chronepigen.com.br/
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A Hydro Clean é uma empresa seed que trabalha com a limpeza de água contaminada com 

compostos orgânicos, tendo como diferencial tecnológico nesse processo a utilização de 

vermiculita hidrofobizada, um produto sem similar no mercado. O segmento de atuação da Hydro 

Clean é de indústrias que necessitam tratar efluentes líquidos contaminados com compostos 

orgânicos. Os principais setores industriais que podem utilizar o produto são as siderúrgicas 

integradas, refinarias, têxteis, mineração, laticínios, bebidas, tratamento de esgoto e defensivos 

agrícolas. 

 

LINKINDUSTRIA NEGÓCIOS ON LINE LTDA 

Empreendedor: Kleynér Petró 

O LinkIndústria é um canal de negócios que permite às empresas, num ambiente eletrônico 

selecionado, neutro e com total confidencialidade, o relacionamento personalizado com os 

clientes. Oferece dois produtos, desenvolvidos para atender diferentes demandas da área 

química e petroquímica. O primeiro, chamado de Centro de Negócios, para empresas 

distribuidoras e produtoras de pequeno e médio porte (Carteira de Clientes). O segundo, 

chamado de Câmara Privada, para empresas produtoras de maior porte (Ferramenta 

Tecnológica). 

MOBILE SOLUTION TECHNOLOGY LTDA 

Empreendedor: Jean Michel Guillaume 

Website: www.most.com.br 

Empresa em estágio inicial, a Mobile Solution Technology desenvolve soluções inovadoras de 

computação móvel (m-solutions), por meio de tecnologias wireless e palm computing, de forma a 

melhorar a mobilidade de pessoas e empresas. A empresa busca oportunidades de 

investimentos para o seu mais novo produto o Most Car Navigator e para a evolução da série de 

produtos Most Comovou?, ambos baseados em mapeamentos georeferenciados. 

NETSINAI S/A 

Empreendedor: Antônio Valeriano Lopes 

A NetSinai é um provedor de acesso à Internet do tipo "wireless broadband", com sede em 

Londrina-PR, onde tem presença em 40 prédios e conta 500 clientes. O foco da empresa é 

fornecer acesso de banda larga à empresas e pessoas físicas (última milha). Suas fontes de 

receita são basicamente, assinaturas e links corporativos. 

      5º Venture Forum FINEP 

Rio de Janeiro - 22 e 23 de outubro de 2001 

CHOICE TECHNOLOGIES S.A. 

Empreendedor: Denis Maciel Maia 

Website: www.choice.com.br 

A Choice atua no setor de inteligência de negócios (Business Intelligence) oferecendo produtos e 

soluções para corporações que possuem considerável patrimônio de dados, transformando-os 

em informações estratégicas para apoiar o processo de tomada de decisões e em conhecimento 

estruturado para ser disseminado pela organização. A empresa trabalha com dois produtos 

principais : o software Data Intelligence, que capta, armazena e cruza dados do log de todos  
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elementos da infra-estrutura computacional de uma empresa, e disponibiliza as informações 

relevantes via Web para o usuário; e o software Decision Portal, responsável por concentar e 

disseminar as informações da empresa através de um único ponto de acesso via Web.Entre 

seus principais clientes estão : Telemar, MCI-Embratel, Telefonica, Xerox, Ibest, 

GlaxoSmithKline, Conselho da Justiça Federal, etc. 

CONCEPTION 

Empreendedor: Richard Gunther Sutherland 

Website: www.conception.com.br 

A Conception é uma empresa de desenvolvimento de sistemas computadorizados que atende 

clientes que necessitam de soluções corporativas envolvendo transmissão, manipulação e/ou 

armazenamento de dados em intranets e extranets, redes síncronas e assíncronas para 

transmissão de dados via satélite, via telefonia celular ou via telefonia convencional. A empresa 

apresenta seus dois produtos : o software Sistema Acelerador de Relações de Mercado (SIS-

ARM); e o PDV-MOL, sistema computadorizado para efetivação de transações com cartões de 

crédito. 

ELEVA MÍDIA DIGITAL 

Empreendedor: José Sanches Neto 

A Elevadigital trabalha no desenvolvimento de tecnologias que viabilizem a disponibilização de 

espaços para veiculação de anúncios publicitários e provimento de notícias e informações em 

tempo real, em locais alternativos no interior de prédios comerciais, como elevadores, banheiros 

e outros. Os produtos Elevadigital - Elevamídia, Flymídia e Wcmídia disponibilizam meios 

alternativos de divulgação de empresas de qualquer porte e mercado de atuação. As vantagens 

desse novo tipo de propaganda enaltecem a visibilidade, o impacto, a eficiência e o baixo custo 

do veículo utilizado. 

GEOMÁTICA - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÂO 

Empreendedor: Paulo Eurico de Melo Tavares 

A Geomática presta serviço de Geoprocessamento através de Sistemas de Informações e 

Aplicações Georreferenciadas para ambientes corporativos e redes, com a presença do Mapa 

Digital para localização e direcionamento. Trata-se de um produto/serviço de valor agregado 

para atividades de distribuição, informação e gestão. Seus principais clientes são empresas de 

logística, concessionárias de telecomunicações, de gás e de água e esgoto, sistemas bancários, 

empresas de petróleo, etc. 

 

GUBERMAN INFORMÁTICA LTDA. 

Empreendedor: Sergio Guberman 

Website: www.guberman.com.br 

"Software house" especializada em desenvolvimento de sistemas para o transporte. Atua em 12 

estados do Brasil, com forte penetração nas regiões Nordeste e Sudeste. Líderes no segmento 

de frotas corporativas, possuem parcerias comerciais com importantes empresas do mesmo 

segmento, como Polinet, Mira Transportes, etc. Seu principal software é o SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO DE FROTA, mas também desenvolve e comercializa outros softwares 

voltados para empresas de transporte de cargas ou passageiros.Seus principais clientes são - 

Grupo Itapemirim, Prosegur do Brasil, DHL WolrWideExpress, Grupo Leão, Itautec S/A, Tess 

S/A, Eletronorte, Mira OTM Transportes, Brasil Fleet Services, etc. 

http://www.conception.com.br/site/
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PASSO A PASSO TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO E TREINAMENTO 

Empreendedor: Raúl Hernández Tabares 

Website: www.passo-a-passo.com 

A Passo a Passo é uma empresa de tecnologia com foco no desenvolvimento de softwares e 

projetos de simulação interativa, tanto no segmento acadêmico, como no corporativo. Na área 

corporativa, a Passo a Passo tem desenvolvido projetos customizados de multimídia interativa e 

sistemas de treinamento, e tem como seus principais clientes empresas como Furnas, Oracle, 

Webb, Xerox, Embratel, Intelig, Souza Cruz, Fiat e outras. Na área acadêmica, desenvolve 

projetos de softwares educacionais através de parcerias estratégicas com a indústria de ensino e 

empresas geradoras/distribuidoras de conteúdo didático e de treinamento (UFRJ, PUC-Rio, 

UFJF, UFES, Laborciência, etc.). 

S&A - SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA 

Empreendedor: Bartholomeu Amaral 

Website: www.sasistemas.com.br 

A empresa trabalha no desenvolvimento de softwares para o mercado corporativo, seja 

atendendo necessidades específicas do cliente ou constituindo produtos com mercado mais 

amplo. A S&A Sistemas atua basicamente em dois segmentos : no setor de Automação 

Industrial e no setor de sistemas de Logística. Atualmente focada em NOVAS soluções 

logísticas, a empresa apresenta os softwares SAGA WMS (para grandes depósitos), o SAGA 

EADI (para estações aduaneiras) e o SAGA TMS (para sistemas de transportes). Entre seus 

principais clientes estão Nestlé, Martins, Wella e a Weg. As oportunidades futuras estão na 

ampliação dos recursos tecnológicos introduzindo a operação em ambiente WEB para a família 

SAGA de softwares para sistemas logísticos, abrindo assim novas possibilidades e modelos de 

negócios para a empresa. 

VSURG PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA 

Empreendedor: Marco Túlio Baccarini Pires 

A Empresa se baseia no desenvolvimento de tecnologia própria de ponta, destinada à realização 

de cirurgias no interior do coração, sem o uso de circulação extra-corpórea, em um primeiro 

momento. Na segunda etapa do projeto, esta tecnologia será acoplada a um robô cirúrgico de 

segunda geração e a um sistema de visão tridimensional baseado em realidade virtual, 

minimizando ainda mais o trauma operatório e aumentando a segurança do procedimento. Trata-

se portanto de uma Empresa de alta tecnologia, atuando especificamente no campo da 

biotecnologia, e cujo principal recurso é seu altamente especializado quadro humano. De fato, 

sua equipe de pesquisadores médicos desenvolveu tecnologia inovadora, em termos mundiais, 

permitindo a construção de dispositivo específico para a realização de cirurgias intra-cardíacas 

sem a necessidade do uso de um equipamento de circulaçãoextra-corpórea, portanto sem a 

necessidade de se parar e abrir o coração. 

      6º Venture Forum FINEP 

Ceará 25 e 26 de abril de 2002 

ABTI TECHNOWAY 

Empreendedor: Bruno Weissmann 

O WEB Factory é um produto inovador criado para aumentar a produtividade e a lucratividade  
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das indústrias, fornecendo uma infraestrutura de processamento e comunicação segura e 

compatível com os produtos e soluções atualmente disponíveis para automação industrial. O 

produto incorpora funcionalidades próprias que possibilitam gerenciar local ou remotamente o 

chão de fábrica. Adicionalmente ele integra o chão de fábrica ao restante da empresa, 

alimentando os sistemas corporativos com dados de produção capturados diretamente dos 

equipamentos produtivos em tempo real. 

CONSULTBRASIL 

              Empreendedor: José Álvaro Brandão Apocalypse 

              Website: www.consultbrasil.com.br 

A Consultbrasil é uma empresa de consultoria em informática sediada em Belo Horizonte, 

atuando há seis anos no mercado com as mais avançadas ferramentas tecnológicas, sendo seu 

foco de atuação o desenvolvimento de Projetos de Data Warehousing, Business Intelligence, 

Gestão de Conhecimento, Gestão de Conteúdo e de Desenvolvimento de Sistemas. A 

Consultbrasil é hoje referência em seu segmento de atuação, tendo obtido nos seus seis anos de 

existência um expressivo crescimento e ganho de mercado. A empresa atualmente desenvolveu 

projetos para mais de 70 clientes corporativos, de médio e grande porte, dos ramos financeiro, 

industrial, metalúrgico, de extração mineral, de governo e de telecomunicações. 

EXTRACTA 

Empreendedor: Renata Kover 

Website: www.extracta.com.br 

A Extracta é uma empresa de serviços de pesquisa e desenvolvimento com foco na descoberta 

de novas moléculas naturais em extratos obtidos na biodiversidade brasileira que sejam 

bioativos contra alvos determinados pelas indústrias Farmacêuticas, Biotecnológicas, e 

Agroquímicas parceiras. A Extracta utiliza seu amplo acervo de compostos naturais e sua 

experiência no desenvolvimento de triagem e isolamento/determinação de estrutura para 

descobrir compostos. A estratégia da companhia é se concentrar nas fases iniciais da pesquisa 

de novos medicamentos, evitando assim investimentos vultuosos e os riscos inerentes de levá-

las aos estágios finais de desenvolvimento. 

LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A 

Empreendedor: Jairo Fonseca 

Website: www.lightinfocon.com.br 

A Light Infocon Tecnologia S/A é uma software-house sediada em Campina Grande, 

especializada no desenvolvimento e comercialização de banco de dados documental-textual-

multimídia e gerenciamento de conteúdo. O principal produto da empresa é o LIGHTBASE. Este 

produto alia grande flexibilidade e escalabilidade de um gerenciador de banco de dados pós-

relacional com recursos de indexação textual. O LIGHTBASE é voltado para indivíduos e 

corporações que necessitam tratar, gerenciar e recuperar dados de forma rápida e eficiente. 

 

MEDIA SYSTEM 

Empreendedor: Rodney Hudson Correia Viana 

A Media System é uma empresa com sede em Fortaleza que desenvolve serviços de integração 

e conectividade de bancos de dados diversos com possibilidade de uso em múltiplas interfaces 

como celulares WAP ou SMS, Palm e Pockets Pc. A principal solução oferecida pela empresa é 

a Plataforma de integração de bases de dados proprietária BizIntegrator, que permite o  
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compartilhamento de informações entre bancos de dados distintos e é própria para empresas 

que necessitam consultar diversas bases de dados simultaneamente, a partir de uma única 

estação, em tempo real ou não. Ideal também para usuários de bases de dados remotas, via 

palmtop, celular ou outra, ou não uniformes, como por exemplo, concedentes de crédito, que 

obtêm agilidade e confiabilidade nas suas operações. 

NETWORKER 

Empreendedor: Andréa Lèbre 

Website: www.networker.com.br 

A Networker comercializa a solução Connexis, destinada à estruturação de comunidades de 

prática, redes de especialistas e times colaborativos. Essa solução permite que as empresas 

possam alavancar seus resultados a partir da comunicação colaborativa, da gestão do 

conhecimento e da gestão de competências. A solução Connexis alia um processo de 

consultoria (Connexis Root) a uma ferramenta tecnológica (Connexis Core), disponível para as 

plataformas Lotus Notes e Microsoft, sendo comercializada nos modelos de B.S.P (Business 

Service Provider) ou venda de licença de uso. 

NEUROTECH 

Empreendedor: Filipe Pessoa Germano C. Vasconcelos 

Website: www.neurotech.com.br 

A Neurotech é uma empresa cujo negócio é desenvolver ferramentas para a transformação 

automática de dados em conhecimento útil e estratégico para a tomada de decisões nas 

empresas. Os produtos da empresas possibilitam um melhor entendimento do negócio (mercado, 

clientes e produtos). Os produtos da Neurotech incorporam em uma mesma ferramenta um 

conjunto de técnicas de Inteligência Artificial Simbólica, Redes Neurais, Sistemas Fuzzy, 

Algoritmos Genéricos e Técnicas Estatísticas que combinadas propiciam uma maior precisão e 

robustez às decisões tomadas. 

OBVIO! 

Empreendedor: Ricardo Machado 

Website: www.iobvio.com 

A Obvio ! Automotoveículos S.A. é uma desenvolvedora e gerenciadora de montagem de 

veículos urbanos atraentes e econômicos, fáceis de usar, rápidos, simpáticos e seguros para 

atender às necessidades e costumes do consumidor brasileiro. A Obvio ! está inaugurando uma 

nova classe de carros compactos com preços a partir de US$ 13,000. A empresa está 

apresentando o primeiro modelo: o Obvio ! 012. Este veículo está sendo desenvolvido pela 

Porsche Engineering Service GmbH, da Alemanha, que é responsável pelo projeto de 

engenharia automotiva e fabricação. 

PARADIGMA 

Empreendedor: Gerson Maurício Schmitt 

Website: www.pta.com.br 

A Paradigma é uma empresa que nasceu a partir de um planejamento estratégico para construir 

um software capaz de atender a demanda de relacionamento e negócios entre empresas a partir 

da Internet. Com foco pragmaticamente mantido em soluções de negócio pela Internet a 

Paradigma criou o WBC - Web Business Center. Sua proposta é ofertar um centro de negócios 

"web enable", inovador quanto a abrangência, simplicidade, escalabilidade, segurança e 

funcionalidades no suporte a transações de compra e venda de produtos e serviços através da 

internet. O WBC atende transações realizadas com fornecedores, parceiros comerciais,  
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distribuidores e consumidores, dentro do espectro de negociações do "supply chain" a cadeia 

comercial, numa solução "world class", utilizado no Brasil e no exterior, premiada pela Microsoft 

Corporation como "E-Commerce Solution of the Year 2001". 

VALIANT 

Empreendedor: Luiz Octavio Villa Lobos 

Fundada em janeiro de 2000, a Valiant concebe, desenvolve, produz e comercializa sistemas 

eletrônicos de comunicação (hardware e software). O objetivo dos produtos criados e fabricados 

pela Valiant é preservar o valor da informação crítica (informação que perde valor 

exponencialmente com o tempo) o que significa captá-la, tratá-la e transportá-la à pessoa de 

decisão em tempo tendendo a zero. Atuando no mercado amplo de inteligência predial, a Valiant 

adotou uma estratégia de ação inicialmente focalizada no segmento hospitalar. Um ano após o 

lançamento de sua plataforma de comunicação para hospitais dotada de interface wireless, o 

produto tornou-se referência no mercado. 

VOCAL METRICS 

Empreendedor: Dante Augusto Couto Barone 

A VocalMetrics é a empresa líder no desenvolvimento de tecnologias de voz no Brasil. A 

empresa desenvolve soluções para autenticação de voz, reconhecimento de fala, síntese de voz 

e navegação através da voz, capacitando bancos, corretoras, empresas de telecomunicação, 

companhias aéreas e varejistas, entre outros, a reduzirem custos ao mesmo tempo em que 

geram novas fontes de receita e adquirem vantagens competitivas. 

WINGS TELECOM 

Empreendedor: Marlene Sabino Pontes 

Website: www.wingstelecom.com.br 

A Wings Telecom é uma empresa especializada em prover soluções integradas para o 

planejamento, implantação e otimização de redes de telecomunicações, nos mercados nacional 

e internacional, atendendo, sobretudo, às empresas operadoras e os fornecedores de produtos e 

serviços. Posicionando-se como um empreendimento de alto conteúdo tecnológico, a empresa 

oferece soluções completas a seus clientes, incluindo ferramentas de software, base de dados e 

serviços de engenharia, consultoria, planejamento, treinamento e suporte para celulares 

móveis,celulares fixos, sistemas ponto-a-ponto e ponto-multiponto, sistemas de faixa larga 

(broadband) - LMDS (Local Multipoint Distribution Systems), sistemas MMDS (Multichannel 

Multipoint Distribution Systems) e projetos de entroncamentos digitais. 

 

7º Venture Forum FINEP 

São Paulo - 21 e 22 de novembro de 2002 

Interage Informática Ltda 

Empreendedor: Ricardo Roese 

Website: www.interage.com.br 

A Interage desenvolve, integra e comercializa soluções Linux personalizadas, diferenciadas e 

seguras para redes, internet e segurança de informações. As soluções Interage contam com 

software em português, totalmente administrável via web, além de serviços de consultoria e 

apoio. Os dois principais produtos são o Interage Groupware, ferramenta Linux de gestão de  
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tarefas corporativas, e o Interage Firewall Pro, solução para a segurança e o gerenciamento de 

tráfego entre redes. A Interage possui ainda um serviço de monitoramento de vulnerabilidades, 

chamado Fixes, acessado por seus usuários através da internet. 

Tempest Security Technologies 

Empreendedor: Evandro Curvelo Hora 

Website: www.tempest.com.br 

A Tempest Security Technologies é uma empresa especializada em segurança da informação, 

aplicando seu expertise para determinar o ponto de equilíbrio entre funcionalidade e segurança 

em ambientes complexos de tecnologia da informação. A Tempest presta diversos serviços em 

segurança de redes, sistemas operacionais e aplicações, como análise de vulnerabilidades e de 

risco, ethical hacking, projeto e arquitetura de redes e sistemas, criptografia e certificação digital, 

e implantação de firewalls, IDS e VPN. Além destes tradicionais serviços, a Tempest está 

lançando uma solução de Managed Security Services (MSS), cujo principal objetivo é 

automatizar o processo de segurança dos clientes. 

HY Biotecnológica Ltda 

Empreendedor: Marcos Fernando de Resende Matta 

A HY Biotecnológica é uma empresa que atua na pesquisa e aplicação de novas técnicas de 

imuno-sexagem veterinária, visando à produção de sêmen e de embriões de elite bovinos. A 

tecnologia de imuno-sexagem de espermatozóides representa um marco importante para o 

desenvolvimento da pecuária, tanto de leite quanto de corte. Devido ao vasto mercado em que 

pode ser utilizada, é a pesquisa que tem apresentado maior interesse para os criadores de 

bovinos, não só no Brasil mas também no mercado externo. 

Ignis Entretenimento e Informática Ltda 

Empreendedor: Marcos Cruz Alves 

A Ignis atua na exploração de jogos de entretenimento eletrônico, tendo desenvolvido o Erynis, 

um jogo para computador no estilo Role-Playing Game (RPG), cujos personagens são inspirados 

em sua maioria no folclore brasileiro. Este jogo utiliza o que há de mais avançado em termos 

tecnológicos e é para ser jogado exclusivamente através da internet. O jogo conta com 

facilidades para tradução, e atenderá tanto ao mercado interno quanto externo. Como 

subproduto do software desenvolvido, destaca-se sua engine básica, que pode ser 

comercializada separadamente e utilizada em outros jogos e até mesmo em simuladores. 

       M4U Integração de Sistemas e Tecnologia S.A. 

Empreendedor: Clécio Radler dos Guaranys 

Website: www.m4u.com.br 

A M4U é uma empresa de telecomunicações e sistemas que oferece soluções móveis 

exclusivamente para o mercado corporativo. A empresa atende às necessidades específicas de 

cada cliente, preparando um pacote personalizado através da combinação de um ou mais 

produtos com seus serviços de consultoria, treinamento e operação. Possui as famílias de 

produtos m4u Workforce e m4u Enterprise, e os serviços m4u Consulting, m4u Training e m4u 

WASP. Entre seus principais clientes, estão o Banco do Brasil, a Visanet e a TV Globo. 

Open Communications Security 

Empreendedor: Fabiano Ornelas 

Website: www.opencs.com.br 
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Especializada em segurança da informação, a Open converge tecnologia, conhecimento e 

experiência em prol de soluções personalizadas a seus clientes, permitindo que as empresas 

mantenham o foco em seus negócios. A Open acredita que a segurança da informação não 

depende de uma ação isolada, mas de um conjunto de medidas e soluções que promovem a 

proteção das informações, minimizando os riscos através de soluções completas. A empresa 

conta com a assessoria de pesquisadores e professores das áreas de segurança de dados das 

principais universidades do país, além de colaboradores com certificações específicas na área 

de segurança da informação. 

8º Venture Forum FINEP 

Rio de Janeiro - 29 e 30 de maio de 2003 

CONER 

Empreendedor: Izael Gomes dos Santos 

A Conner é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia que tem como principal produto o 
Poupaluz - um pequeno dispositivo eletrônico, instalado nos sistemas de iluminação com 
lâmpadas fluorescentes. O produto proporciona uma economia de 40% no consumo de energia 
elétrica, prolonga em até 5 vezes a vida útil da lâmpada e acende normalmente as lâmpadas 
queimadas. A Sadia, Cosipa e 3M do Brasil são alguns exemplos de empresas no Brasil que 
buscam a eficientização energética. 

O Poupaluz tem as dimensões de um reator convencional, é fácil de ser instalado, preserva o 
investimento inicial (aproveita a instalação existente) e otimiza o sistema de iluminação. As suas 
características foram testadas e comprovadas pela Divisão de Engenharia e Qualidade da 
Eletronorte-MA. Foi ainda agraciado com o Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica 2002 - 
Região Nordeste, e recomendado pelo Sebrae-MA por estar em consonância com o programa 
Energia Brasil do governo federal, e pelos benefícios ao meio ambiente. 

DOTZ 

Empreendedor: Alexandre Chade 

Website: www.dotz.com.br 

A Dotz é uma empresa das áreas de Tecnologia e Marketing de Serviços, que desenvolve 
soluções integradas como Programas de Fidelização (Loyalty), Programas de Incentivos, 
Projetos de Aquisição, Retenção e Monetização de clientes, Marketing de Relacionamento e 
DBM, oferecendo solução em todo o escopo - diagnóstico, planejamento e viabilidade 
econômica, estrutura tecnológica, criação,comunicação e premiação. 

Como um de seus maiores ativos, a Dotz possui plataforma tecnológica própria, desenvolvida, 
implementada e gerenciada por sua equipe de IT utilizando tecnologias de ponta (Java e .NET). 
Sua arquitetura contempla soluções integradas e escaláveis de pontuação (multi-plataforma e 
multi-moeda), premiação (EDI com os maiores fornecedores) e gestão operacional e 
mercadológica (customer services, gerenciamento de contas e promoções, database marketing, 
etc). 

EDUWEB 

Empreendedor: Bruno Scott 

Website: www.eduweb.com.br 

A EduWeb é uma empresa proveniente da Incubadora da Puc-Rio com 5 anos dedicados 
exclusivamente ao mercado de e-learning. O objetivo da empresa é oferecer tecnologia, serviços 
e conteúdos nesse novo e promissor segmento. O e-learning vem sendo adotado nas empresas 
em busca de agilidade no processo e redução de custo, já praticados no mercado. 

Parceira estratégica do Laboratório de Engenharia de Software (LES), da PUC-Rio, na área de 
desenvolvimento de soluções tecnológicas, a EduWeb trabalha constantemente para atualizar e  
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manter a qualidade do software de e-learning AulaNet, que teve seu núcleo desenvolvido no 
LES. 

O AulaNet é uma ferramenta de criação e gestão de cursos baseados na Web que pode ser 
usada também como complementação às atividades de educação presencial e treinamento de 
profissionais. Utilizado por empresas, instituições governamentais e acadêmicas de todo o país, 
seu download pode ser feito gratuitamente pelo site da EduWeb (www.eduweb.com.br). Mais de 
4.700 AulaNet's já foram instalados até hoje no Brasil e exterior. 

        IMUSICA 

Empreendedor: Claudio Campos 

Website: www.imusicacorp.com.br 

A iMusica é uma empresa do ecossistema IdéiasNet que provê soluções B2B para distribuição 
digital de música e outras mídias digitais para sites, portais, lojas de comércio eletrônico e 
devices , oferecendo o primeiro sistema de venda legalizada de música via "download" no Brasil 
com tecnologia de DRM (Digital Rights Management). A empresa se estrutura em três áreas ou 
unidades de negócio: 

Franquia Virtual - unidade de negócio que explora parcerias com portais e sites, permitindo que 
estes disponibilizem para seus usuários o download de músicas licenciadas, sem ter que 
desenvolver a solução tecnológica e obter o licenciamento junto aos detentores de conteúdo. 

Clearing - é a área que gerencia as licenças de uso de mídia digital, emitindo autorizações de 
uso da mídia digital licenciada aos usuários e reparte e encaminha proporcionalmente os 
recursos obtidos a seus respectivos detentores. Encoding - unidade de negócio responsável pela 
digitalização, empacotamento e encriptação de conteúdo audiovisual. Esta área digitaliza todo o 
conteúdo licenciado para a iMusica, além de atender a demandas externas. 

JME INFORMÁTICA 

Empreendedor: Jorge Antonio Branco 

Website: www.jme.com.br 

A JME Informática desenvolve e fornece sistemas informatizados de gestão hospitalar e 
laboratorial, atendendo empresas deste setor de modo a torná-las 100% integradas e 
informatizadas Os dois produtos comercializados pela empresa possuem as mesmas 
características, se diferindo nos módulos oferecidos e na unidade de aplicação. O SISHOS é o 
sistema de gestão para hospitais de pequeno e médio porte e o SISLA é o sistema de gestão 
para laboratórios de análises clínicas. Algumas das principais características destes produtos 
são: Aumento da qualidade e produtividade dos serviços; Interface amigável com o usuário; Fácil 
adaptação por parte do corpo clínico; Rápida parametrização e customização; Baixo custo de 
implantação; Módulos totalmente integrados; Sistema completo instalado em Hospitais Gerais e 
Universitários com mais de 500 leitos; Segurança das informações; Integração com ferramentas 
MS-OFFICE; Integração com tecnologias de computação móvel e internet. 

OSX 

Empreendedor: Ricardo Nascimento 

Website: www.osx.com.br 

A OSX trabalha no desenvolvimento e comercialização de soluções (Produtos & Professional 
Services) de Garantia de Desempenho para redes de Telecomunicações, de uso público ou 
privado, cobrindo as áreas de Service Fulfillment (Atendimento da Demanda); Service Assurance 
(Aproveitamento da Capacidade Instalada) e de Revenue Assurance (Conversão em Receita do 
Serviço Prestado). 

As soluções baseiam-se no tratamento em tempo real de registros de ocupação das redes, 
fornecendo, on-line, informações essenciais quanto ao perfil de uso dos recursos da rede, dos 
clientes e dos serviços, os interesses de tráfego, a qualidade percebida e a eficácia do sistema 
de tarifação. 

A OSX oferece, ainda, de forma sinérgica às soluções, Professional Services, baseados em 
metodologia proprietária e no expertise em Gerência de Telecomunicações, focados no 
diagnóstico e ranqueamento de oportunidades de garantia de serviço e de receita, com  
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recomendações de ações para aproveitamento efetivo dessas oportunidades, incluindo a 
customização de macrofluxos em software de workflow para garantia dos processos 
estabelecidos. 

QUANTIC SYSTEMS 

Empreendedor: Rodrigo Cerqueira 

A Quantic Systems planeja, desenvolve e implementa as mais completas soluções para o 
gerenciamento de vendas através de Delivery. O foco da empresa são as Redes de FastFood, 
um mercado que movimento anualmente US$ 414 Bilhões em todo o mundo, composto de mais 
de 200.000 restaurantes. O principal produto da Quantic Systems é o Xdelivery, um conjunto de 
aplicações e métodos que gerenciam o processo de venda em Redes de FastFood através do 
canal de Delivery. Totalmente baseado no modelo ASP (Aplication Service Provider) , Banco de 
Dados ORACLE e Plataforma UNIX/LINUX possui um baixo investimento inicial e um modelo de 
faturamento à base de venda de licenças anuais. 

 

SCUA INFORMAÇÃO SECURITY 

Empreendedor: Angelo Zanini 

Website: www.scua.com.br 

A SCUA Information Security desenvolve e comercializa produtos voltados à Autenticação, 
Autorização e Administração de segurança, além de outros voltados à confidencialidade de 
informações, utilizando criptografia. 

A empresa oferece mais de 10 produtos, divididos em três categorias: identificar pessoas, 
envolvendo biometria, smartcards, minikeys e outras tecnologias, associadas a filosofia de senha 
única para todas as aplicações (Single Sign-On) integrados a certificados digitais; 
confidencialidade de informações, utilizando tecnologia de controle de acesso e de criptografia 
com PKI e ferramentas de gestão de segurança, a partir de inventário e análise de uso dos 
recursos de TI. A SCUA ainda presta serviços agregados aos seus produtos, com receita 
recorrente, envolvendo manutenção e suporte, além de implantação e configuração das soluções 
que fornece. Novos produtos e a evolução dos atuais já estão previstos e em andamento. 

SOLLIPSIS 

Empreendedor: Herval Freire 

Website: www.sollipsis.com 

A Sollipsis é a primeira empresa brasileira focada no desenvolvimento de jogos para plataformas 
móveis - computadores portáteis e telefones celulares de última geração - e tem como principal 
missão a produção e lançamento de soluções em entretenimento digital Os jogos desenvolvidos 
pela empresa são especialmente projetados para as plataformas operacionais SymbianOS, 
BREW e J2ME. Os primeiros produtos comercializados focam os dispositivos celulares com 
suporte à tecnologia Java, e encontram-se em fase de distribuição em operadoras de telefonia 
dos Estados Unidos e Europa, através de publishers internacionais. 

SPREENT 

Empreendedor: Paulo Maciel 

Website: www.spreent.com.br 

A Spreent Software é uma empresa em fase de constituição, subsidiária da International Syst 
S/A - empresa criada em 1996 com o propósito oferecer a seus clientes produtos e serviços de 
Tecnologia da Informação. O objetivo da Spreent é a criação e comercialização, de ferramentas 
de desenvolvimento de sistemas de informação para diversas plataformas e consultoria em 
processos de engenharia de software, e seu principal produto é o Spreent. 

O produto é uma tecnologia completa de desenvolvimento de software, que possibilita a criação 
mais rápida e fácil de sistemas de informação corporativos, com interface web, para execução 
em redes locais ou Internet, preparados para suportar um grande número de usuários 
executando alto volume de transações simultâneas. O Spreent é oferecido em duas linhas: o 
SPREENT PROFESSIONAL, para ambiente Microsoft VB6/ASP e Microsoft VB .NET, e o 
SPREENT ENTERPRISE para ambientes JAVA J2EE e Microsoft C# .NET. 

Os produtos Spreent são destinados a profissionais envolvidos em todas as etapas do 
desenvolvimento de sistemas (developers). Entre estes estãp: empresas de desenvolvimento de  
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software em geral (integradoras, software houses), empresas de grande e muito grande porte e 
empresas produtoras de ferramentas e tecnologias de software. 

      9º Venture Forum FINEP 

São Pulo - 03 e 04 de dezembro de 2003 

FOCUS TECNOLOGIA 

Empreendedor: Cesar Claudio Margarida 

Website: www.focustecnologia.com.br 

A Focus Tecnologia criou um novo paradigma no segmento de Visão Artificial, tornando possível 
o computador detectar, reconhecer e interpretar imagens e/ou vídeos através do Focus DNA. 

A tecnologia DNA permite aos computadores modelarem e compreenderem conceitos do 
"mundo-real". 

"Conceitos" podem ser quaisquer tipos de objetos, tais como: pessoas, automóveis, sinalizações, 
faces, gestos, e etc. Esta tecnologia tem duas aplicações principais: reconhecimento facial 
biométrico (controle de acesso em ambientes) e monitoramento e vigilância (detecção e 
interpretação de movimentos). 

GESPLAN 

Empreendedor: José Sergio Gesser 

Website: www.gesplan.com.br 

A GESPLAN desenvolve soluções de Business Intelligence nas áreas de planejamento e 
controle econômico e financeiro. Os softwares permitem aos administradores de uma empresa 
realizar projeções e simulações de seu futuro financeiro, através de cenários determinados por 
eles e de dados que podem ser extraídos dos sistemas de gestão ERP. Os sistemas da Gesplan 
possuem uma função estratégica, pois, diferentemente dos ERP's, permitem aos gestores 
determinar os próximos passos de uma empresa. 

MICROHARD 

Empreendedor: Alceu Pedro Travi Júnior 

Website: www.microhard.com.br 

A Microhard tem focado seus esforços no segmento de painéis eletrônicos, cujo desempenho 
tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Com o lançamento do Supernova, um sistema 
de painéis full-color com tecnologia inédita no país, as perspectivas de negócios têm se 
mostrado bastante animadoras, seja no âmbito nacional, seja no internacional. Já existem 
negociações encaminhadas de exportação para o mercado europeu. 

NOVO FILME 

Empreendedor: Valdemar Stelita Ferreira 

Website: www.novofilme.com.br 

A escassez mundial de energia e a consciência ecológica impõem às nações a utilização de 
fontes renováveis no lugar do petróleo ou baterias de metais pesados. Nesse ambiente, 
destacam-se os investimentos em Células a Combustível de Polímeros (PEFC). A NovoFilme 
fornecerá Placas Bipolares que permitem a adoção maciça das PEFC de baixa temperatura (< 
135 ºC) na geração de energia. 

O Produto utiliza filmes finos e compósitos de grafite e fibra de carbono termo-comprimidos que 
reduzem em 75% o peso e em 45% o volume ocupado das PEFC, aumentando suas 
propriedades elétricas. O projeto, apoiado pelo PIPE-FAPESP foi referendado como o projeto de 
Maior Relevância no tema Energias do Estudo ProspeCTar do MCT. 

 
 
 

http://www.focustecnologia.com.br/
http://www.focustecnologia.com.br/
http://www.gesplancontabil.com.br/
http://www.gesplan.com.br/pt/
http://www.microhard.com.br/
http://www.novofilme.com.br/
http://www.novofilme.com.br/


   

 

 
 
 
OUROFINO AGROSCIENCES 

Empreendedor: Fabio Lopes 

Website: www.ourofino.com  

A Ouro Fino AgroSciences Ltda. é uma empresa genuinamente brasileira, constituída para atuar 
no segmento de sementes forrageiras (sementes para pasto) de alta qualidade, atuando na 
produção, beneficiamento, comercialização, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de novas  
 
variedades e apoio técnico ao cliente. O negócio abrange os mercados internacional e nacional, 
ambos em franca expansão, concentrado em poucos concorrentes qualificados. 

PROVITRO 

Empreendedor: Monique Inês Segeren 

Website: www.proclone.com.br  

A ProVitro Biotecnologia Ltda. é uma empresa no ramo de biotecnologia que faz a clonagem em 
larga escala de mudas de plantas e flores para uso comercial. Seu produto é o melhoramento, 
desenvolvimento e multiplicação de mudas de plantas, através de um processo que garante alta 
produtividade da muda e melhor qualidade devido à redução de viroses e outros 
microrganismos. 

TECNOLÓGICA 

Empreendedor: Alziro Carvalho 

O negócio principal da Tecnológica é a venda de produtos e serviços próprios para a Garantia da 
Receita de empresas de Telecomunicação, que contabilizam prejuízos anuais de 
aproximadamente 5% do faturamento devido a falhas nos sistemas de cobrança. Para minimizar 
esse problema, a Tecnológica desenvolveu um software que reduz em 70% a perda de receitas 
das operadoras. A Tecnológica já atua em empresas de telecomunicação no Brasil, Estados 
Unidos, México e Venezuela, além de outros três países da América Latina. A previsão é que, 
até 2006, a empresa cresça 35% ao ano, atingindo um faturamento de R$ 40 milhões. 

Z80 MULTIMÍDIA 

Empreendedor: Kotaro Kikuchi 

Website: www.supergames.com.br 

A Z80 é uma empresa que desenvolve jogos eletrônicos de altíssima qualidade em três 
plataformas: celulares, computadores e videogames. A empresa está direcionando toda a 
produção para a criação de jogos para celulares do tipo single e multiplayer, devido à demanda 
do mercado internacional. 

Deve-se destacar que a Z80 é Premium Developer Mundial Sony-Ericsson/Mophun, 
desenvolvedor Mundial Autenticado Qualcomm/Brew e parceiro Ericsson Mobility World. 

10º Fórum Brasil 

Rio Grande do Sul - 02 a 04 de junho de 2004 

ALTOQI 

Empreendedor: Rui Luiz Gonçalves 

Website: www.altoqi.com.br 

A AltoQi tem como negócio o desenvolvimento e comercialização de softwares para engenharia 
e aplicativos CAD (ferramentas computacionais para o auxílio na elaboração de projetos) 
destinados a projetos estruturais em concreto armado, instalações elétricas e hidráulicas e visa 
atender profissionais liberais, empresas de engenharia, fabricantes, fornecedores e prestadores 
de serviços do setor. 
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CH Consultoria 

Empreendedor: Tadeu Avellar C. de Souza 

Website: www.chconsultoria.com.br 

A CH Consultoria é pioneira no emprego de tecnologia, metodologia, informação e pessoal 
qualificado para saneamento, padronização e manutenção das descrições técnicas que formam 
os cadastros de materiais de empresas. O sistema visa otimizar processos de compras, reduzir 
estoques e servir como base para a adoção de políticas que visem o aumento da produtividade 
na cadeia de suprimentos. Também é pré-requisito básico para o sucesso e a operacionalidade 
de transações comerciais pela Internet-e-procurement e e-commerce. 

DBSERVER 

Empreendedor: Mario R. Bastos 

Website: www.dbserver.com.br 

A DBServer atua na fabricação de projetos e consultoria em melhoria do processo de 
desenvolvimento de software. Fornece metodologias e ferramentas orientadas ao aumento da 
produtividade e qualidade da área de Tecnologia da Informação de seus clientes e projetos de 
aplicações corporativas de missão crítica para bancos de dados e web. Neste setor, oferece 
ainda serviços de outsourcing em testes especializados de softwares e ferramentas para 
produtividade na execução de testes automáticos e remotos. 

ENDOVIEW 

Empreendedor: Boris Botler 

Website: www.endoview.com.br 

A Endoview do Brasil Ltda atua na fabricação de videoendoscópios flexíveis e na integração de 
sistemas de videoendoscopia flexível (diagnóstica) e rígida (cirurgia). Atualmente, orienta suas 
atividades para o atendimento das necessidades do mercado brasileiro, devendo evoluir em 
seguida para uma fase na qual buscará atender as demandas de outros países. 

GRIAULE 

Empreendedor: Iron Daher 

Website: www.griaulebiometrics.com 

Griaule é uma empresa líder no Brasil em fornecimento de componentes de software para o 
mercado de identificação de impressões digitais em larga escala. Cadastro estadual civil e 
criminal, carteira de motorista, seguridade social, eleição eletrônica e controle de fronteiras e 
passaporte são algumas das aplicações de seus produtos. 

IDENTICAR 

Empreendedor: Jaime Bergmann Scalco 

Website: www2.sinivem.com.br 

Especializada no gerenciamento e controle de informações de trânsito, a Identicar desenvolveu, 
baseada na tecnologia de redes neurais, um avançado sistema de detecção e reconhecimento  

 

de placas, modelo e cor de veículos. A empresa foi criada a partir do desligamento da divisão de 
trânsito da Compuletra, empreendimento gaúcho que decidiu concentrar esforços no setor de 
identificação biométrica. 

N-STALKER 

Empreendedor: Thiago Zaninotti 

Website: www.nstalker.com 

A N-Stalker é uma empresa dedicada a prover soluções de segurança da informação e produtos 
para clientes em mais de 30 países. O seu foco principal é o desenvolvimento de software e 
serviços para estabelecer e/ou aproximar a segurança de aplicações Web. O modelo de negócio  
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é a venda de licenças de uso de software, com renovação anual pela continuidade do uso, 
principalmente através de seu canal on-line (Portal) e de revendedores em países da Europa, 
Ásia e América do Norte. 

TEIKON 

Empreendedor: Adil Albrecht 

Website: www.teikon.com.br 

A Teikon atua no mercado que se caracteriza pela manufatura integral dos produtos eletrônicos 
de seus clientes. Fundada pela necessidade original de seus acionistas, tradicionais empresas 
do segmento eletro-eletrônico gaúcho, a empresa iniciou a operação em março de 1998. O 
modelo de negócio da Teikon abrange todas as fases do projeto, desde o desenvolvimento do 
protótipo até a entrega do produto final, incluindo alguns casos de suporte pós-venda. 

UNI5 

Empreendedor: Alexis Rockenbach 

Website: www.uoldiveo.com.br 

A empresa fornece soluções para a Integração de cadeias produtivas. A plataforma de produtos 
e serviços do Uni5 permite que seus clientes possam utilizar a troca eletrônica de documentos 
para viabilizar a integração entre seus parceiros de negócio. As soluções são voltadas para 
aumento das vendas, redução de quebras de estoques, otimização do processo logístico e 
integração "end-to-end" dos processos da cadeia produtiva. 

ZANDEI ALIMENTOS 

Empreendedor: Edi Luiz Deitos 

Website: www.grano.com.br 

A Zandei Alimentos atua no segmento de vegetais e legumes congelados. Os produtos são 
preparados para o consumo, sendo cortados, lavados, pré-cozidos (sem conservantes) e logo 
depois congelados individualmente através de um processo que mantém as propriedades 
vitamínicas, nutritivas e o paladar original do produto. 

Destinados para o consumo doméstico, corporativo e industrial, os produtos da empresa são 
comercializados através da marca Grano ou marcas próprias de grandes empresas de alimentos. 

     11º Fórum Brasil Capital de Risco 

São Paulo - 17 e 18 de novembro de 2004 

Athena Recursos Naturais 

Empreendedor: Mauro Assis 

Website: www.athenasoft.com.br 

A Athena Recursos Naturais foi constituída para atuar no segmento de sistemas de gestão da 

informação aplicados ao agronegócio. Em menos de 5 anos, tornou-se líder no fornecimento de 

sistemas de gestão no segmento florestal, para clientes como Votorantim, Klabin, Aracruz, 

International Paper, Orsa/Jari, Ripasa, Suzano BahiaSul, Veracel, Floresteca. A empresa busca 

investimento para exportar seus produtos e atuar em outros ramos do agronegócio brasileiro. 

Sk Intelligence 

Empreendedor: Haroldo Leite 

Website: www.skintelligence.com.br 

A Sk Intelligence atua nas áreas de finanças, seguros, utilities e CRM Analítico. No 

desenvolvimento de soluções de Business Intelligence, a SK permite que empresas possam ter  
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http://www.grano.com.br/
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uma única fonte de informações analíticas, facilitando a análise das informações e uma melhor 

gestão dos dados. 

Movitec Equipamentos 

Empreendedor: Hildélio Mendes 

Website: www.movitec.ind.br 

A Movitec Equipamentos é especializada em desenvolver soluções para compressão de 

qualquer tipo de gás. Sua equipe, com 20 anos de experiência na área, identifica a necessidade 

de seus clientes, fabrica e instala compressores e seus acessórios, provendo assistência técnica 

e fornecendo sobressalentes. 

Extend Software Ltda. 

Empreendedor: Eduardo Gallindo 

Website: www.extend.com.br 

A Extend é implementadora de soluções de Business Inteligence há 12 anos, com 

aproximadamente 80 clientes no mercado nacional e internacional. Atua na construção de 

softwares, na distribuição desses produtos e presta serviços de Consultoria em TI (integração e 

implantação desses aplicativos) e funcional (modelagem em Data Warehousing, Planejamento 

Orçamentário e Performance Management). 

Eletra 

Empreendedor: André Neumann 

Website: www.eletrabus.com 

A Eletra produz principalmente Sistemas de Tração Híbrido-Elétricos (STHE) para veículos de 

grande porte, como ônibus e caminhões urbanos. A solução é composta de um motor diesel (ou 

GNV, Álcool etc.), um gerador elétrico, um motor elétrico de tração, um banco de baterias e um 

sistema eletrônico inteligente de administração do conjunto. A empresa possui a maior frota de 

veículos híbridos no mundo com 40 em operação no Brasil e Chile, e outros 70 em produção 

para o mercado brasileiro e exportação. 

 
Ecimex Tecnologia Ltda. 

Empreendedor: Eduardo Conde 

Website: www.ecimex.com.br 

A Ecimex desenvolve e fabrica fontes de alimentação e gabinetes para a indústria de 

computadores. Fornece equipamentos para Semp-Toshiba, Itautec e Procomp. A empresa 

possui escritório próprio em Hong Kong, o que confere forte diferencial de custo e velocidade de 

desenvolvimento. 

CardPass 

Empreendedor: Sérgio Mayone 

Website: www.cardpass.com.br 

A empresa comercializa um cartão - o CardPass - onde é possível creditar ingressos para 

diversos eventos, incentivando e facilitando o acesso das pessoas ao entretenimento e à 

diversão. O modelo de negócios do CardPass é baseado em uma remuneração de 10% sobre o 

valor do ingresso comercializado, incluindo ferramentas que auxiliam o produtor do evento desde 

de o planejamento das vendas até a análise do perfil do público presente. 

http://www.movitec.ind.br/
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Automidia 

Empreendedor: Márcio Vinholes Ferreira 

Website: www.automidia.com.br 

Voltada para executivos e gerentes, a Automidia desenvolve softwares para controle e 

gerenciamento de serviços de TI (ITSM, IT Service Management). A solução da empresa fornece 

informações sobre o andamento de todos os serviços e tarefas de um grupo, com foco em 

prazos e custos dos serviços e sob a ótica de promover a governança de TI. 

Attps 

Empreendedor: Persis Rocha Torres Messias 

Website: www.attps.com.br 

A Attps desenvolve soluções completas de TI e oferece serviços para diversos segmentos do 

mercado, como o bancário, fundos de pensão e planos de saúde. O principal produto da 

empresa é o Amadeus, que controla todas as transações realizadas, como empréstimos, 

investimentos e pagamento de benefícios a aposentados. 

Tron 

Empreendedor: Sérgio Fonseca Filho 

Website: www.tron-ce.com.br 

A Tron é especializada na produção de equipamentos que controlam gastos de energia elétrica. 

A empresa tem uma linha de controladores para automação e proteção nas áreas industrial e 

predial, possuindo a mais completa variedade de relés de tempo, controladores, nível, proteção e 

temperatura. Um de seus produtos, o Eco, reduz em 25% o consumo de energia gasta com 

iluminação e, ao mesmo tempo, aumenta em 25% a vida útil de lâmpadas. 

     12º Fórum Brasil Capital de Risco 

São Paulo - 22 a 24 de junho de 2005 

Adespec 

Empreendedor: Wang Shu Chen 

Website: www.adespec.com.br 

A Adespec é uma empresa fornecedora de soluções de adesivos e selantes de alta tecnologia 

para indústrias, construção civil, artesanato e uso doméstico. Fornece produtos inovadores, de 

alta performance, diferenciados e ecologicamente adequados. Dedica-se especialmente às 

soluções que contribuam para a preservação da saúde do trabalhador, usuário e do meio 

ambiente. 

Biofuture 

Empreendedor: Nelson Levy 

Website: www.bionext.com.br 

Empresa do ramo biotecnológico, a Biofuture desenvolveu tecnologia economicamente viável 

para a produção de celulose bacteriana em escala industrial. Com o suporte de duas patentes 

depositadas, criou uma plataforma tecnológica geradora de novas utilizações para este "novo" 

material, com aplicações nas áreas de saúde, alimentação e indústria. 

http://www.automidia.com.br/
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Daitan Labs 

Empreendedor: Augusto Cavalcanti 

Website: www.daitanlabs.com 

A Daitan Labs provê serviços de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de ponta-a-ponta, criando 

soluções completas para empresas americanas e européias que fornecem equipamentos de 

altíssima confiabilidade nos segmentos de telefonia móvel, fixa, banda larga e VoIP. Estes 

equipamentos formam a base para as comunicações de voz, vídeo e dados no mundo. 

Délirus 

Empreendedor: André Penha 

Website: www.delirus.com.br 

A Délirus Entertainment investe em inovadores jogos para a convergência PC-mobile como 

estratégia de crescimento. A empresa, incubada na CIATEC (Campinas-SP), spin-off do Instituto 

de Computação da Unicamp, produz, desde janeiro de 2004, games para celulares, PDAs e 

smartphones. 

Disec 

Empreendedor: Oswaldo Basile 

Website: www.disec.com.br 

A Disec é 100% focada em Managed Security Services - MSSP. A partir de uma conexão remota 

e segura com as redes de clientes, gerencia, administra e monitora servidores e appliances com 

sistemas de segurança, atuando nos incidentes de segurança em tempo real. Assim, evita que 

vírus, spams, hackers ou novas vulnerabilidades gerem perdas financeiras e quebra de 

confidencialidade e integridade de dados. 

 

DLG 

Empreendedor: Glauco Guaitoli 

Website: www.dlg.com.br 

A DLG é uma empresa que desenvolve e fabrica instrumentos eletrônicos para a automação 

industrial e fornece soluções completas para automação dos mais diversos processos industriais. 

Além disso, presta assistência técnica contínua em todos os seus produtos e serviços. 

IdeaValley 

Empreendedor: Sergio Cabral 

Website: www.ideavalley.net 

Empresa focada setorialmente em TMTC-Tecnologia, Mídia, Telecom e Conteúdo. Desde 2001, 

desenvolve produtos que vão de Sistemas de Gerenciamento de Redes até o Monitoramento 

Internet de Web Sites de missão crítica e altíssimo tráfego. O destaque é o FLIPSuite, solução 

cujo foco está na produção e apresentação de conteúdos para Revistas, Jornais e Newsletters 

mantendo na Internet a mesma forma que apresentam na versão impressa. 

Identech 

Empreendedor: Dalton Conselvan 

Website: www.identech.com.br 

A Identech é uma empresa de desenvolvimento, industrialização e comercialização de produtos 

eletrônicos de tecnologia embarcada para as áreas de telecomunicações e de agricultura de  
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precisão. Atua há 13 anos no mercado, desenvolvendo produtos inovadores para a própria 

empresa e para clientes externos. 

Mectron 

Empreendedor: Azhaury Cunha Filho 

Website: www.mectron.com.br 

Sediada no pólo tecnológico de São José dos Campos - SP, a Mectron atua há 14 anos no setor 

aeroespacial, fornecendo produtos e serviços de alto conteúdo tecnológico e alto valor agregado 

para os segmentos de aeronáutica, defesa e espaço. 

NBN 

Empreendedor: Ulf Rainer Bogdawa 

Website: www.nbn.com.br 

A NBN é uma empresa especialista em dosagens de produtos e controle de processos nascida 

no setor coureiro e com atuação internacional. A essência do negócio é a fabricação e 

comercialização de uma gama completa de dosadores de produtos para processos industriais. 

Seed´el 

Empreendedor: Vanderlei Reis 

Website: www.seedel.com.br 

Para atender às necessidades dos seus clientes, a Seed'el desenvolveu um Sistema de Medição 

de Energia que elimina fraudes e permite o total controle da distribuição de energia. O 

equipamento é comercializado diretamente para as concessionárias de distribuição de energia 

elétrica. 

Tech4B 

Empreendedor: Luiz Roberto Werner Wolf 

Website: www.uoldiveo.com.br 

 

Empresa especializada em auditoria de qualidade e desempenho de software e sistemas, o que 

se traduz em reduções significativas de custos aos clientes. Seus produtos de software e 

serviços permitem validação de modelos de dados, códigos fonte, bancos de dados e sistemas. 

 

TV Pingüim 

Empreendedor: Celia Catunda Serra 

Website: www.tvpinguim.com.br 

Produtora de animação que há 16 anos cria, desenvolve e produz séries de animação para a 

televisão, cinema, internet e telefonia celular. O seu foco principal é comercializar os direitos de 

exibição das séries produzidas e explorar o licenciamento de suas marcas. A TV PinGuim é a 

única produtora de animação do Brasil que produziu séries para a televisão. 
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Paraná - 14 e 15 de dezembro de 2005 

Atrativa 

Empreendedor: Ronaldo Bastos 

Website: www.atrativa.com.br 

Fundada em fevereiro de 2000, a Atrativa é uma das lideres no mercado de entretenimento 

digital brasileiro, distribuindo jogos casuais na internet fixa (web) e móvel (celular). A empresa 

opera nos moldes dos maiores players mundiais do segmento, e firmou-se como o principal 

representante desse modelo de negócio no Brasil. 

E-Safetransfer S.A. 

Empreendedor: Neissan Monadjem 

Website: www.esafetransfer.com 

A E-Safetransfer S.A. desenvolve canais seguros de comunicação e relacionamento via Internet, 

atuando no desenvolvimento, customização e integração de soluções para aplicações seguras 

baseadas em tecnologia de smart cards e de certificação digital. 

Genoa 

Empreendedor: Fabio Diogo 

Website: www.genoabiotec.com.br 

Trata-se de holding de biotecnologia fundada em 2000. As pesquisas estão concentradas nas 

áreas humana e veterinária. Na área humana com especial atenção no desenvolvimento de 

procedimentos terapêuticos para pacientes com câncer; e na área veterinária, no 

desenvolvimento de testes de identificação por DNA. 

Neolog 

Empreendedor: Danilo Campos 

Website: www.neolog.com.br 

A Neolog, fundada em 2002, desenvolve e comercializa suas próprias soluções em software 

para otimização da cadeia produtiva. A atuação dos produtos está principalmente onde se 

agrega maior valor às empresas: melhor uso de seus recursos/ativos, e não em aspectos 

transacionais ou de integração de informações. 

Open Concept 

Empreendedor: Jose Gadanha 

Website: www.openconcept.com.br 

No mercado há mais de 11 anos, fornece produtos provados e serviços especializados em 

consultoria, desenvolvimento, implantação e operação de soluções de software para Sistemas 

de Meios de Pagamento e Transações Eletrônicas. 

P3D 

Empreendedor: Mervyn Lowe 

Website: www.p3d.com.br 

Os produtos desenvolvidos pela P3D permitem um grau inédito de interatividade na sala de aula, 

potencializando a capacidade de aprendizado dos alunos através da utilização de imagens 

tridimensionais e realidade virtual. 
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Samba Mobile 

Empreendedor: Gustavo Caetano 

Empresa mineira com foco na distribuição de aplicações para aparelhos celulares. Com pouco 

menos de dois anos de existência, a Samba já conta com 90% dos canais de distribuição no 

Brasil, Chile, Venezuela, Argentina. 

 

SF - Sistemas de Fluxos 

Empreendedor: Ronald Siciliano 

Website: www.sfinternational.com.br 

Fornece soluções para controle de fluidos industriais com tecnologia de ponta. As soluções da 

SF se aplicam nos mais diversos processos industriais, sendo particularmente consumidas em 

maior escala nas indústrias petroquímicas, óleo e gás, químicas, sucro-alcooleiras, papel e 

celulose e têxteis. 

     
    14º Venture Forum FINEP 

São Paulo - 28 de junho de 2006 

Graúna Usinagem 

Empreendedor: Irineu Carpini Filho 

A empresa fornece produtos para o setor industrial aeronáutico, com foco para usinagem de 

peças. Considerada uma das principais fornecedoras de serviços de usinagem da Embraer, é a 

única fornecedora de componentes de turbinas da Pratt Whitney Canadá na América Latina. 

Instant Solutions 

Empreendedor: Paulo Mannheimer 

Website: www.instant.com.br 

Empresa líder no mercado Brasileiro de soluções para Contact Center utilizando Voz-sobre-IP 

(VoIP). O principal produto, a plataforma InstantVoice, é utilizada por dezenas de clientes no 

atendimento a mais de um milhão de minutos/dia em operações ativas e receptivas. 

Lótus Química Ambiental 

Empreendedor: Eduardo Rosati Gugliotti 

Website: www.cietec.org.br 

Desenvolve tecnologias limpas para a preservação dos recursos naturais, tendo como foco inicial 

a conservação de água doce. O primeiro produto é um redutor da evaporação de água que 

encontra aplicação em açudes, represas, tanques de piscicultura e reservatórios de água em 

geral. 

Márcia Ganem Atelier 

Empeendedor: Márcia Ganem 

Website: www.marciaganem.com.br 

A marca Márcia Ganem atua há 10 anos no segmento de vestuário, com foco em moda feminina 

de luxo, tornando-se referencial no mercado nacional ao expressar personalidade e fortes  

 

http://www.sambamobile.com.br/
http://www.sfbrasil.com.br/
http://www.sfinternational.com.br/pt/
http://www.graunausinagem.com.br/
http://www.chanskype.com/
http://www.instant.com.br/instant/
http://www.cietec.org.br/index.php?id1=8&id2=1&id3=144
http://www.cietec.org.br/index.php?id1=8&id2=1&id3=144
http://www.marciaganem.com.br/
http://www.marciaganem.com.br/


   

 

 

 

 

 

referências culturais nas suas criações. A grife faz parte do elenco top-line do Fashion Rio, onde 

realiza os lançamentos das coleções outono-inverno e primavera-verão, dentro do calendário 

nacional de moda. 

OpServices 

Empreendedor: Mauro Butze 

Website: www.opservices.com.br 

Empresa focada em soluções de monitoração dos processos de negócios de seus clientes, 

proporcionando o controle da disponibilidade, do desempenho e da segurança de todos os 

elementos que informatizam (TI) e dão sustentação a estes processos, tais como os servidores, 

rede de comunicação, energia, bancos de dados, máquinas operatrizes e ar condicionado. 

Orbys 

Empreendedor: Eduardo Figueiredo 

Website: www.orbys.com.br 

Desenvolve nanocompósitos poliméricos (NCP) de alto desempenho, com vasta gama de 

aplicações em diferentes indústrias. Sua Tecnologia de produção, licenciada pela Unicamp, 

consiste na composição inteligente de plásticos ou borrachas com partículas nanométricas de  

 

argila, resultando em materiais com elevada resistênciamecânica, química, térmica, e também 

impermeáveis a gases, retardantes de chamas e antiestáticos. 

PRTrade 

Empreendedor: Rodrigo Perez 

Website: www.prtrade.com.br 

Atua no setor agroquímico, desenvolvendo e comercializando defensivos agrícolas, fertilizantes e 

insumos agrícolas. Em 2.001, se tornou a primeira empresa nacional a desenvolver, registrar e 

lançar um ingrediente ativo novo no mercado mundial. Desde então é a única. 

Sparsi 

Empreendedor: Fabiano Lucchese 

Website: www.sparsi.com.br 

Desenvolveu uma plataforma de software que permite a criação de grids computacionais em 

redes corporativas. Esses grids tornam possível o uso das infra-estruturas computacionais 

ociosas, que passariam a ser utilizadas em tarefas que demandem grande poder computacional 

e capacidade de armazenamento de dados. 

Syngenic 

Empreendedor: Sandra V. Mandowsky 

Produz Albumina de Soro Bovino, um insumo de ampla utilização em setores da Saúde Humana 

envolvida em pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia, diagnóstico clínico e farmacêutico, 

visando a substituição de importações. Pretende ainda empreender pesquisas e 

desenvolvimento de insumos inéditos com viabilidade para uso comercial. 
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15º Venture Forum FINEP 

Minas Gerais - 6 e 7 de dezembro de 2006 

Biocancer 

Empreendedor: Carlos Guimarães 

Website: www.biocancer.com.br 

Empresa dedicada à condução de pesquisa clínica fases I a IV e ao desenvolvimento de 

processos de validação de novas drogas e/ou metodologias. Objetivo é auxiliar companhias 

farmacêuticas e de biotecnologia a reduzir o tempo entre a pesquisa e a chegada do produto ao 

mercado. 

Celer 

Empreendedor: Denilson Laudares Rodrigues 

Website: www.celer.ind.br 

Desenvolve sistemas de instrumentação e automação laboratorial para a área de biotecnologia. 

São soluções integradas compostas de equipamentos e softwares dedicados para diagnósticos 

"in-vitro". 

ComunIP 

Empreendedor: Ronaldo Barreto 

Levar a transmissão de voz pela internet a diferentes plataformas de softwares. Esse é o 

trabalho da ComunIP, empresa mineira que busca integrar o mundo da tecnologia da informação 

ao das telecomunicações. A idéia é incorporar funcionalidades VoIP e de comunicação 

instantânea aos produtos e serviços de empresas clientes. 

EiTV! 

Empreendedor: Rodrigo Cascão Araújo 

Website: www.eitv.com.br 

Desenvolve softwares e provê serviços de engenharia para o mercado de televisão digital. O 

destaque é o desenvolvimento do Middleware, produto que será necessário para a implantação 

do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. 

Excegen 

Empreendedor: Sergio Ulhoa Dani 

Empresa especializada na otimização da produção industrial de carne bovina através da seleção 

genética assistida. É utilizada a tecnologia dos marcadores de DNA. 

GIO 

Empreendedor: Alfeu Vaz de Melo 

Empresa focada no mercado de Gestão e Segurança de Correio Eletrônico e Processos de 

Perímetro. Nos dois primeiros anos de vida, concentrou as atividades no desenvolvimento de 

uma solução que permite a filtragem de mensagens indevidas (SPAM). 
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GoshMe 

Empreendedor: Daniel Murta 

 

Modelo inovador de busca na internet. Aponta as bases de dados especializadas para cada 

busca do usuário, trazendo descritivo e categorização de cada fonte. 

Linax 

Empreendedor: Nilson Borlina Maia 

Website: www.linax.com.br 

Empresa do ramo de óleos essenciais. Domina a produção sustentável do linalol natural a partir 

do cultivo do manjericão. A planta é uma alternativa ao Pau-rosa, árvore da Amazônia que, 

devido à extração predatória, corre risco de extinção. 

Prodimol 

Empreendedor: Humberto Decerega Méndez 

Website: www.prodimol.com.br 

Fruto da cisão da divisão de diagnósticos da antiga Biobrás S/A. Dedica-se à produção, 

importação, revenda e distribuição de produtos para os segmentos de diagnóstico clínico e de 

biologia molecular. 

PV Inova 

Empreendedor: André Averbug 

Website: www.pvinova.com.br 

Objetivo é tornar útil o tempo despendido pelos passageiros no transporte coletivo. O primeiro 

produto oferecido é o telefone público veicular, lançado sob a marca TÉLO. 

 

16º Venture Forum FINEP 

Rio de Janeiro - 15 de abril de 2008 

ARVUS 

Empreendedor: Bernardo de Castro 

Website: www.arvus.net.br 

A Arvus Tecnologia Ltda. atua desde 2004 desenvolvendo soluções para o mercado de 

Agricultura e Silvicultura de Precisão. O negócio abrange a prestação de serviços em 

monitoramento de atividades florestais e adubação de precisão para as grandes empresas de 

celulose e papel. A empresa também fabrica e vende equipamentos para adubação em taxa 

variável, voltados às culturas de grãos e cana-de-açúcar. 

BIOLOGICA 

Empreendedor: Americo Lobo Neto 

Website: www.biologica.com.br 

A BioLogica Sistemas é uma empresa de desenvolvimento de tecnologias e de software com alta 

complexidade matemática. Atua no segmento de biometria licenciando componentes de  
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software, através de integradores, para soluções de cadastramento, autenticação, identificação, 

controle de acesso e material. As biometrias suportadas pela BioLogica são: Impressão digital, 

Face e Assinatura. 

BOLDCRON 

Empreendedor: Marcos Arruda 

Website: www.boldcron.com.br 

Sediada no pólo tecnológico de São José dos Campos - SP, a BoldCron atua no mercado de e-

Business desde 2000 e, desde 2006, no segmento de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) fornecendo 

soluções de processamento de pagamentos online e de NF-e no modelo de Serviços (SaaS), 

cobrando por transação efetivada (pagamento realizado) e por NF-e emitida. 

EUROFORTE 

Empreendedor: Flávio Pompei 

Website: www.euroforte.com.br 

A Euroforte Agrociências é uma indústria de fertilizantes foliares de micronutrientes, detentora de 

"know how" e "know why" de excelência na formatação de programas de nutrição e técnicas de 

comercialização no ambiente rural. Com a missão de gerar riquezas pela solução ética dos 

problemas de nutrição de plantas dos clientes, o faturamento é obtido por vendas às revendas 

parceiras e unidades da Rede Bioforte. 

FIVEWARE 

Empreendedor: Dilson Moura de Sa 

Website: www.fiveware.com.br 

Fiveware Solutions é uma empresa de TI que oferece soluções e serviços para o mercado 

financeiro. Criada no início de 2006, por um grupo de sócios com forte experiência em 

desenvolvimento de soluções de segurança e canais eletrônicos para grandes bancos. 

Conquistou neste curto espaço de tempo, grandes clientes como BankBoston, ItauBank, Serasa, 

Banco Votorantim, BV Financeira desenvolvendo soluções e produtos diferenciados. 

 

ROBERT'S 

Empreendedor: Luciano Lângaro 

Website: www.roberts.com.br 

A Robert´s atua no mercado de projetos de engenharia e na fabricação e instalação de sistemas 

de ventilação e iluminação naturais. Os produtos são destinados à melhoria das condições 

laborais e na racionalização do consumo de energia elétrica em prédios industriais, comerciais 

varejistas e atacadistas e no agribusiness, tanto no mercado nacional como internacional. 

ST2 

Empreendedor: Marcelo Affonso 

Website: www.st2.com.br 

Distribuidora, produtora e promotora de conteúdo relacionado ao entretenimento. Há 10 anos no 

mercado, sendo considerada um dos seus principais players, a ST2 atua nas áreas de vídeo, 

música e editorial. Possui as seguintes divisões: ST2 RECORDS/ST2 VIDEO, ST2 KIDS, ST2 

BOOKS, ST2 PUBLISHING e STudio2. 
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SUNTECH 

Empreendedor: Mauricio Ibarra Dobes 

Website: www.suntechintelligence.com 

A Suntech desenvolve sistemas aplicados às áreas de Interceptação Legal (ISS), Data 

Retention, Network Assurance e VAS. Focada em desenvolvimento de tecnologia, posiciona-se 

como importante fornecedora de sistemas especializados nas áreas de atuação, tanto para 

clientes finais quanto para parceiros de negócios. 

WIAXIS 

Empreendedor: Leonardo Rochadel 

A WIAXIS atua há 4 anos oferecendo tecnologia e serviços para o desenvolvimento de 

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. 

     

      17º Venture Forum FINEP 

São Paulo - 15 de abril de 2009 

ALTUS 

Empreendedor: Ricardo Felizzola 

Website: www.altus.com.br 

Fabricante de Controladores Programáveis (CPs) e integradora de sistemas de automação 

industrial e controle de processos. Opera com tecnologia própria na fabricação de seus produtos 

e no desenvolvimento de software associado a estes, demonstrando um crescimento constante 

no setor em que atua. 

CDC BRASIL 

Empreendedor: Alexandre Conde 

Website: www.cdcbrasil.com.br 

Fornecedora de soluções para automação de retaguarda (identificação e coleta automática de 

dados) e frente de caixa (automação comercial), entre outras tecnologias comerciais. Atende a 

um grande número de segmentos, tais como indústria, varejo, saúde, governo e serviços 

diversos. 

ECOBRISA 

Empreendedor: Paulo Gabarra 

Website: www.ecobrisa.com.br 

Desenvolvimento, venda e locação de climatizadores evaporativos, uma alternativa ao ar 

condicionado com três importantes vantagens: é 90% mais econômica; não utiliza gases 

refrigerantes que prejudicam a camada de ozônio; e é mais saudável, pois os climatizadores 

umidificam o ar ao invés de ressecá-lo, e ainda renovam o ar do ambiente em até 100%. 
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IMEVE 

Empreendedor: Selma Helena 

Website: www.imeve.com.br 

Empresa voltada para a pesquisa e desenvolvimento de produtos veterinários. Ocupa uma área 

de mais de 5000 m² com equipamentos modernos e profissionais especializados para executar 

atividades farmacotécnicas de biotecnologia. Em 1998 obteve o registro do DBR Probiótico. 

Atualmente, tem mais de 49 produtos nos segmentos saúde e alimentação animal. 

SCITECH 

Empreendedor: Alexander Moreira 

Website: www.scitechmed.com 

Desenvolve, produz e comercializa dispositivos médicos minimamente invasivos demandados 

pelas áreas de cardiologia, radiologia, neurologia, oncologia e endoscopia. Seus produtos podem 

evitar o uso de cirurgias invasivas abertas, reduzindo o trauma e as longas permanências em 

hospitais. A SCITECH exporta para América Latina, Europa, Ásia e Oriente Médio. 

    

  18º Venture Forum FINEP 

Rio de Janeiro - 13 de abril de 2010 

COBRASPER 

Empreendedor: Aurelio Gomes 

Website: www.cobrasper.com.br 

Desenvolve, produz e comercializa perfuratrizes e unidades de bombeio para poços de água e 

petróleo onshore. Presente no mercado nacional há mais de 24 anos, a empresa prevê atuação 

no mercado de perfuratrizes para construção civil, e tem patente registrada da Unidade de 

Bombeio Eletrônico (UBE) para petróleo, que propõe a substituição da tecnologia hoje 

largamente utilizada. 

COSS 

Empreendedor: Luis Colella Ferro 

Website: www.cossconsulting.com 

Empresa brasileira de base tecnológica que fornece produtos e serviços de alto valor agregado 

para os processos comerciais e da cadeia de abastecimento, com destaque para soluções de 

rastreabilidade e visibilidade empresarial, baseada em tags RFID. 

DATAPROM 

Empreendedor: Alberto Mauad Abujamra 

Website: www.dataprom.com 

Tem como atividade principal fabricação, comércio, locação, importação e exportação de 

equipamentos de informática industrial, atuando principalmente no desenvolvimento de hardware 

e software para soluções tecnológicas em 10 linhas de serviços e produtos. Em 2009, ingressou 

no segmento de transmissão de dados para o fornecimento de tecnologia WiMAX. 
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EDUCANDUS 

Empreendedor: João Valberto Costa Cavalcante 

Website: www.sistemaeducandus.com.br 

Atuando há 20 anos no setor de educação, fornece tecnologia e serviços que proporcionam 

melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. A empresa, especialista no setor de 

tecnologia educacional, investe fortemente em inovação e mantém um ambiente de P&D 

apoiado na aplicação em escolas-piloto. 

EMBAFORT 

Empreendedor: Humberto de Ramos Cabral 

Website: www.embafort.com.br 

Desenvolve, projeta e produz embalagens especiais de madeira, atuando em mais de 20 setores 

da economia, como montadoras (Volvo, Renault, Nissan), autopeças (Perkins, Jteke), papel e 

celulose (Schattdecor, Impressdecor), Alimentos (Pepsico, Kraft Foods), dentre outras. A 

empresa está iniciando a produção de casas ecológicas industrializadas em série no “Sistema de 

Construção a Seco - SCS” (Wood Frame) para as classes C, D e E. 

EQUILÍBRIO 

Empreendedor: Danilo Daniel dos Santos 

Website: www.equilibrio.ind.br 

 

Nascida no ano de 1998, 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. 

EUROFORTE 

Empreendedor: Flávio Pompei 

Website: www.euroforte.com.br 

Especializada na formulação de micronutrientes aditivados, a Euroforte Agrociências fabrica 

fertilizantes que aumentam a produtividade das plantas agrícolas. Consolidado pelas pesquisas 

da UFSCar – Araras/SP, o EUROBOOSTER é fertilizante fluido que aumenta a produtividade de 

etanol em 25% e amplia a longevidade do canavial (+2 safras/ciclo). 

MOGAI 

Empreendedor: Franco Machado 

Website: www.mogai.com.br 

A empresa oferece produtos inovadores com foco na gestão em tempo real da logística e 

produção, principalmente em indústrias de grande porte. A redução de custos pode chegar a 

50%. A Mogai desenvolveu recentemente a tecnologia Visão Artificial, que permite o 

dimensionamento de objetos e distâncias, propondo a solução de alguns problemas até então 

sem solução ou a diminuição de custos em outros. 

THREETEK 

Empreendedor: João Vassallo 

Website: www.threetek.com.br 
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Há 19 anos no setor de geotecnologias, fornecendo informações geográficas para os segmentos 

de óleo e gás, meio ambiente e portos, é distribuidora exclusiva no Brasil das empresas MDA 

Corporation, PCI Geomatics, Definiens e K2 Geospatial. É a única empresa brasileira a dominar 

o processamento e classificação de imagens de satélite do tipo radar orbital (SAR), capaz de 

imagear a superfície terrestre independentemente de condição atmosférica (nuvens) ou de 

iluminação solar. 

19º Venture Forum FINEP 

São Paulo - 12 de abril de 2011 

Aker 

Empreendedor: Rodrigo Fragola 

Website: www1.aker.com.br 

A Aker Security Solutions é uma empresa criada há 14 anos com o objetivo de desenvolver 
tecnologia de Segurança de Internet/Rede para o mercado corporativo. A empresa ganhadora do 
Prêmio FINEP Inovação 2010, categoria média empresa do Centro-Oeste, conta com uma linha 
completa de soluções, como firewall/UTM, filtro de conteúdo e anti-spam, sempre se colocando 
na vanguarda da tecnologia de proteção digital, sendo que atualmente a empresa é a maior 
empresa brasileira fabricante de produtos de Segurança de Internet e rede (segurança de 
perímetro). 

Concert 

Empreendedor: Leonardo Fares 

Website: www.concert.com.br 

A Contert é uma empresa de base tecnológica que atua há 10 anos no mercado de automação e 
de sistemas críticos na área de utilities e aeroespacial. Suas tecnologias e sistemas estão 
envolvidas no suporte à operação de 25% da energia distribuída no Brasil, sendo aplicada pelas 
3 maiores concessionárias brasileiras CEMIG, Light e AES Eletropaulo. A plataforma de software 
da empresa serve de base para sistemas que implementam o conceito de Smart Grid e suportam 
a operação da planta de energia (geração, transmissão e distribuição) monitorando, controlando 
e combatendo perdas técnicas e comerciais. 

Ecogeo 

Empreendedor: Ernesto Moeri 

Website: www.ecogeo.com.br 

O Grupo Ecogeo, reúne cinco empresas de consultoria, engenharia ambiental e energias 
renováveis (Geoklock, Biosol, Bachema, Biolatina e Algae), adquiriu ao longo de 30 anos de sua 
história, excelência na prestação de serviços ambientais. Pode-se destacar como principais 
vantagens competitivas da Ecogeo a forte sinergia entre suas empresas, que oferecem soluções 
integradas para seus clientes, e as inversões em P&D da ordem de 3,5% de faturamento ao ano. 

ImagemMaps 

Empreendedor: Adriano Junqueira 

Website: www.promaps.com.br 

A ImagemMaps atua na confecção e atualização de mapas digitais de municípios brasileiros e da 
América do Sul, detendo a maior cobertura de mapas digitais do país, com mais de 4.500 
cidades que representam 98% do PIB e 94% da população brasileira. A empresa atua por meio 
de sua infraestrutura de dados e soluções nos mercados de GIS (Sistemas de Inteligência 
Geográfica), Logística e Navegação (Veicular e Mobile). 
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Mercado Eletrônico 

Empreendedor: Eduardo Nader 

Website: www.me.com.br 

O Mercado Eletrônico S/A, fundado em 1994, é a empresa líder em comércio eletrônico B2B no 
Brasil. Oferece soluções de e-Procurement, Sourcing e Outsourcing através de ferramentas de 
business intelligence, que proporcionam ganhos operacionais e financeiros por meio da 
estruturação e gestão mais adequada dos processos de aquisição, personalização da plataforma 
tecnológica, utilização de ferramentas para monitorar as transações entre compradores e 
fornecedores e análise do comportamento do mercado e das compras. 

Micromed 

Empreendedor: Fernando Teixeira 

Website: www.micromed.ind.br 

A Micromed é fabricante de Sistemas para Diagnósticos Médicos com 17 anos de atuação e 
liderança na área de Cardiologia no Brasil. Ela desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos 
e softwares para o uso em Clínicas, Hospitais e Laboratórios. Os seus produtos estão hoje 
distribuídos em seis linhas principais: Eletrocardiografia, Teste de Esforço, Teste 
Cardiopulmonar, Hipertensão, Arritmia e Telemedicina. Esses sistemas permitem o diagnóstico e 
acompanhamento não-invasivo das principais doenças cardíacas. Focamos nossa linha de 
produtos em áreas onde exista um grande número de pacientes com cobertura financeira. 

Nanox 

Empreendedor: Gustavo Simões 

Website: www.nanoxclean.com.br 

Fundada em 2005, a Nanox desenvolve, produz e comercializa antimicrobianos naturais, 
derivados de uma nanotecnologia à base de prata (mais seguros e eficientes). Os produtos 
NANOXClean® são atóxicos e possuem efeito antimicrobiano mais persistente do que os 
produtos obtidos com tecnologias convencionais. Seu planejamento inclui o aumento da sua 
participação nos mercados de plásticos, tintas/vernizes e cerâmicas, assim como o lançamento 
de um novo produto saneante. 

Protensão Impacto 

Empreendedor: Joaquim Caracas 

Website: www.impactoprotensao.com.br 

A Impacto tem por missão desenvolver e aplicar tecnologias inovadoras para a construção civil, 
oferecendo soluções de alta qualidade com eficiência econômica e respeito ao meio ambiente. A 
empresa foi criada em 1997, fornecendo serviços em sistemas de concreto protendido. Com uma 
ativa política de inovação, a empresa possui vários produtos e processos patenteados, que vêm 
sendo utilizados em diversas obras pelo Brasil, dentre eles destaca-se sistemas de formas para 
execução de lajes de concreto que permitem aperfeiçoar o processo de construção, dando maior 
velocidade à obra e proporcionando qualidade e economia ao produto final. 

TechBiz 

Empreendedor: Giovani Thibau 

Website: www.forensedigital.com.br 

A TechBiz Forense Digital S/A é uma integradora de tecnologias para investigação em meios 
digitais, provendo soluções para combate a crimes, resposta a incidentes de segurança, 
CiberDefesa, antifraudes, auditoria e compliance. Sua principal tecnologia é um sistema de 
workflow que define a forma de integração de ferramentas líderes mundiais em suas categorias 
atendendo às forças da lei, corporações e defesa cibernética. Sua estratégia de crescimento 
prevê a estruturação de uma operação internacional para atender novos mercados em 
crescimento. 
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TechDuto 

Empreendedor: Bruno Frossard 

Website: www.techduto.com.br 

A TechDuto tem 25 anos de experiência no mercado, a maior parte deles dedicados ao 
desenvolvimento de novos equipamentos e tecnologias, muitas das quais patenteadas.Desde 
2005 seu core business centra-se na produção de dutos técnicos especiais de grandes 
dimensões em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para diferentes aplicações relacionadas à 
infraestrutura. Com tecnologias intensamente utilizadas para proteção de cabos de alta, média e 
baixa tensão, além de aplicações direcionadas à drenagem. 

TechResult 

Empreendedor: Marcelo D´Ávila 

Website: www.techresult.com.br  

 
A TechResult é uma empresa com 7 anos de mercado, provedora de serviços de ITO, 
capacitação, licenciamento e P&D. Com uma ampla oferta de serviços, a TechResult apresenta 
um modelo flexível de outsourcing de TI, permitindo que seus cliente pequenos e médios sejam 
atendidos com a mesma qualidade que os grandes consumidores brasileiros de serviços de ITO. 
A empresa oferece ainda um contrato de full outsourcing que contempla inúmeras áreas de 
gestão de TI. O seu plano de crescimento, entre outras ações, está apoiado na alavancagem por 
meio de operações de M&A e VC, bem como através da reengenharia constante de suas ofertas 
procurando sempre se antecipar ao mercado. 

Truetech 

Empreendedor: Marcelo Spinasse 

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 um produto inovador e diferenciado para o 
mercado de INTERNET. A empresa criou uma plataforma de Video on Demand para distribuição 
de Filmes Digitais protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) e atualmente está em 
operação em grandes portais de e-commerce. Sua estratégia de expansão inclui a aquisição de 
novos conteúdos, além de investimentos em marketing e P&D. 

 
Venture Forum Brasil Sustentável 

Rio de Janeiro - 15 de junho de 2012 

Biomater 

Empreendedor: Ângelo José Bergamaschi Vicente 

Website: www.biomater.com.br 

A Biomater Bioplásticos do Brasil é uma empresa de base de tecnológica dedicada à pesquisa, 
desenvolvimento e comercialização de bioplásticos e biopolímeros - materiais termoplásticos e 
biodegradáveis e compostáveis - uma nova classe de materiais plásticos a base de matérias-
primas provenientes de biomassa e de recursos agrícolas renováveis. 
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Biotechnos 

Empreendedora: Márcia Werle 

Website: www.biotechnos.com.br 

A Biotechnos é uma empresa que desenvolve produtos, projetos e serviços nas áreas de 
bioenergia e biodiversidade. Atualmente trabalha com o desenvolvimento de Usinas de Biodiesel 
e Etanol, máquinas de Beneficiamento do Coco Babaçu e tecnologia social de coleta de óleos e 
gorduras residuais (OGR). 

Brasil Ozônio 

Empreendedor: Sami Menasce 

Website: www.brasilozonio.com.br 

A Brasil Ozônio se dedica à pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de 
soluções à base de ozônio, voltadas às mais diversas aplicações – tratamento de água e outros 
fluidos, gases, alimentos, processos de oxidação, esterilização e sanitização. As tecnologias 
inovadoras da empresa geram ozônio em alta concentração, 100% natural. Nesse estado, o 
ozônio é o mais potente germicida e o 2º mais forte oxidante existente na natureza. 

Contain[it] 

Empreendedor: Arthur Norgren 

Website: www.containit.com.br 

A contain[it] é uma empresa especializada no desenvolvimento e execução de projetos 
arquitetônicos de alto valor agregado que têm como premissa a reutilização de containers 
marítimos descartados. Nosso foco é suprir a carência de nossos clientes por estruturas de 
qualidade através de uma abordagem completa, que incorpora desde as estruturas em sí, até 
aspectos como o suporte logístico e obtenção de licenças de operação. 

Embafort 

Empreendedor: Humberto de Ramos Cabral 

Website: www.embafort.com.br 

A Embafort desenvolve e produz embalagens especiais de madeira, atuando em mais de 20 
setores da economia, como montadoras (VW Audi, Volvo), autopeças e linha branca (Whirlpool, 
Bosch). A Embafort esta iniciando a produção de Casas Ecológicas de interesse social. Os 
Sistemas proprietários de Construção à Seco da Embafort permitirão que uma moradia de 50m2 
possa ser pré-fabricada em menos de 10 dias, contra 6 meses em alvenaria. 

Euroforte 

Empreendedor: Flávio Pompei 

Website: www.euroforte.com.br 

Especializada na nutrição de plantas com micronutrientes, a Euroforte Agrociências desenvolveu 
inovações para nutrição foliar a baixo volume por aviões sem necessidade de qualquer diluente.  
 
Provas científicas e resultados em mais de 45 mil ha em 2011/12 confirmaram o aumento em 
20% da produtividade e a melhoria das safras. 

IQX 

Empreendedor: Silmara Neves 

Website: www.iqx-inove.com.br 

A IQX é uma empresa do setor de química, dedicada à inovação tecnológica na área de resinas 
poliméricas. O modelo de negócios da empresa está baseado no fornecimento de resinas 
condutoras para as empresas fabricantes de produtos de dissipação de carga estática (ESD) e 
de tintas industriais. As eco-resinas condutoras IQX eliminam os custos de importação de  
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aditivos condutores, permitem a modulação da propriedade condutora (customização) ampliando 
o portifólio de produtos que podem ser fabricados, com igual ou melhor desempenho em relação 
aos já comercializados. 

Limpgás 

Empreendedor: José Lino Gonçalves 

Website: www.limpgas.com.br 

A Limpgás Tecnologia desenvolve inovações físicas na fronteira do conhecimento para redução 
de emissões de gases de efeito estufa e para o tratamento de resíduos de gases altamente 
tóxicos. A Limpgás se propõe a romper paradigmas tecnológicos ao desenvolver e aplicar 
processos físicos em substituição a processos químicos convencionais que são ineficientes e 
poluidores. 

Notox 

Empreendedor: Gustavo Lucchesi 

Website: www.notox.com.br 

A Notox desenvolve, produz e comercializa biolubrificantes industriais feitos à base de fontes 
renováveis biodegradáveis e não tóxicos tanto para os operadores como para o meio ambiente. 
Sua linha de produtos é composta por dez tipos diferentes de lubrificantes, sendo que um 
mesmo produto pode ter mais de dez diferentes viscosidades e aplicações. 

Novo Ciclo 

Empreendedor: Rodrigo Sabatini 

Website: www.novociclo.com.br 

A NOVOCICLO oferece soluções inovadoras para a sustentabilidade da cadeia de geração de 
resíduos sólidos urbanos através da aplicação do conceito Lixo Zero. As suas soluções permitem 
a seus clientes não somente se adequarem à nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, como 
também melhorarem seus sistemas de gestão ambiental além de suprir uma demanda por 
soluções sustentáveis com a possibilidade de ganhos e melhorias da imagem perante clientes e 
consumidores. 

Smartbio 

Empreendedor: Éder A. Giglioti 

Website: www.smartbiotecnologia.com.br 

A SMARTBIO desenvolve e comercializa sistemas inteligentes para otimizar o uso racional de 
defensivos agrícolas, reduzindo custos, evitando perdas, aumentando a produtividade e, 
consequentemente, maximizando o lucro. Além disso, através da busca na biodiversidade 
brasileira, desenvolveu armas biológicas no combate a doença e pragas agrícolas. 

WebRadar 

Empreendedor: Adriano Lima 

Website: www.wradar.com.br  

A WebRadar é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento e fornecimento de 
produtos inovadores, diferenciados e baseados em software, que operam no modelo "in cloud"  
 
(na nuvem), com alta escalabilidade e voltados para os mercados de Energia, Telecom e 
Transporte. Os seus produtos são especializados na coleta à distância (telemetria) e tratamento 
de grande volume de dados, em tempo real, gerados pelas redes de energia elétrica, de telecom 
e por frotas de veículos. 
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