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B2B, venda de tecnologias para pequenas e médias

indústrias dos ramos de alimentos e bebidas e licenciamento de tecnologias para

grandes empresas.

Segmentos industriais como o de alimentos e bebidas são altamente

dependentes da qualidade da água e movimentou R$600 bilhões só no ano de 2019.

Uma parcela estratégica desse setor (95%) é composta por pequenas e médias

empresas, que necessitam de soluções avançadas no tratamento de água mas não

encontram no mercado soluções assertivas para esse fim.

Escalonamento de soluções inteligentes e sustentáveis para tratamento

de água e efluentes O comprometimento da

qualidade da água faz necessário

o emprego de tecnologias cada

vez mais avançadas para

tratamento de água e de

efluentes. Tecnologias inovadoras

são desenvolvidas nas

universidades, porém não

apresentam grau de

amadurecimento suficiente para

sua aplicação no mercado. A

ACQUA INOVA atua no

escalonamento de soluções

acadêmicas para tratamento de

água e efluentes, com o

desenvolvimento de produtos e

sua consolidação no mercado.

TECN. 

SUSTENTÁVEIS

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

DESENVOLVIMENTO

DE PRODUTO

PLANEJAMENTO 
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ESTRATÉGICO

CEO



FINANÇAS

Vamos transformar o modo como

empreendedorismo acontece. Nossa missão

é reduzir a mortalidade das empresas e

ajudar novos empreendedores. Somos uma

plataforma de intermediação de negócios.

Avaliamos empresas com método exclusivo,

próprio para pequenos negócios e usamos

a tecnologia para conectar pessoas que

desejam empreender com outras que

querem vender suas empresas. Fazemos

M&A para Pequenos Negócios!

B2B e B2B2C – Venda de valuation e preparação de

empresas para o M&A, comissionamento no sucesso da venda e marketplace de

produtos e serviços para empreendedores.

O mercado de M&A de pequenos negócios é informal e

desestruturado, mas já movimenta mais de 9 bilhões por ano. Além disso, cerca

de 112 mil pequenos negócios saudáveis fecham as portas anualmente. Visando

esse mercado, a BuyCo. vem profissionalizar essas operações com tecnologia,

para dar segurança, acessibilidade e agilidade na compra e venda de pequenas

empresas.

Plataforma de marketplace, um algoritmo para emissão de

avaliações empresariais com método próprio e a criação de uma rede

consultores para representar a BuyCo. em cada região e dar

escalabilidade ao projeto.

14 anos contador e 

400 clientes
10 anos M&A + 500 

laudos

10 anos TI e + 15 

projetos

10 anos auditora 6 

empresas



BIOTECNOLOGIA

De forma indireta, podemos trazer

medicamentos de qualidade para

quem necessita e oferecer insumo

de qualidade para as indústrias

farmacêuticas. O nosso propósito se

baseia no cultivo in vitro de

Canabidiol com uma técnica

biotecnológica que elimina as

variações ambientais e problemas

oriundos do cultivo tradicional,

fazendo com que o insumo

produzido seja de qualidade e com

o teor de CBD padronizado.

B2B - Venda direta de insumo para a indústria farmacêutica

que tenha o interesse em fabricar produtos a base de cannabis medicinal.

Com relação ao mercado da cannabis medicinal no Brasil, uso de

produtos derivados da planta com finalidade terapêutica, é estimado que ele irá

movimentar 4,7 bilhões de reais durante os três primeiros anos após a legalização do

cultivo da planta. Este valor é resultado dos 3,4 milhões de brasileiros que podem ser

tratados anualmente com a venda dos produtos à base de canabidiol, um dos

princípios ativo da planta. Além de atuar no mercado nacional, nossa tecnologia nos

permite resolver dores de outros mercados internacionais. Até 2026 é esperado uma

movimentação de 16,32 bilhões de dólares no mercado global de cannabis medicinal.

No Brasil, pretendemos atingir as indústrias farmacêuticas que investem em

processos inovadores e sustentáveis, dado a natureza da nossa tecnologia.

Produção de canabidiol por meio de cultivo in vitro de Cannabis. 
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DIRETOR DE 
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FINANÇAS

A Checard é proprietária do E-Card´s -

solução sistêmica que audita 5 anos

retroativos de movimentação de de cartões

de crédito e débito de um estabelecimento

comercial varejista, confrontando o que

vendeu X o que exatamente recebeu em

suas respectivas contas bancárias.

B2B – Venda direta para varejistas

Em 2018 as movimentações com cartão de crédito e/ou débito

totalizaram 1,55 trilhões de reais, um crescimento de 14,5% comparado ao ano

anterior (2017).

Auditoria em meios de pagamento eletrônico. Vislumbram a

construção de um software como forma de prestação do serviço.

CEO | CFO CTO

COO CMO



Coaches de e-sports prestam

serviços para ajudar jogadores

casuais e semi profissionais a

melhorarem a performance. Nosso

sistema de análise de vídeo otimiza

o tempo do coach em até 10x e

gera mais aprendizado ao cliente

jogador.

Software as a Service - B2B2C - Coaches pagam uma

mensalidade por usuário (cliente final).

Há mais de 75 milhões de gamers no Brasil, sendo 8 milhões

considerados gamers hardcore, que têm o gaming como principal atividade de

entretenimento e até profissionalmente. Eles pagam de 25 a 250 por sessões de

coaching e até 50 reais mensais por plataformas de video aulas para melhorar a

performance.

Software de análise de vídeos e de interação entre coaches e players.

CEO UX E FRONT - END INFRA E BACK - END

GAMES E 

ESPORTES



B2C: app freemium. Posteriormente: também B2B, no

modelo white label, para escolas e universidades que queiram arcar com a

assinatura mensal dos alunos.

Jovens brasileiros (atualmente, 34 milhões) demonstram um

significativo e crescente interesse no aprimoramento pessoal (socioemocional e

profissional).

A princípio será um app, porém ainda não fechamos totalmente a

possibilidade de que seja uma plataforma web (vai depender da validação).

CEO CPO CHRO

SAÚDE E

BEM ESTAR

Problema da sociedade: jovens de

baixa renda dificilmente conseguem

romper o ciclo de pobreza familiar, o

que se deve, sobretudo, a um baixo

desenvolvimento de competências,

segundo especialistas. 2) Missão da

empresa: viabilizar a ascensão social de

jovens de baixa renda. 3) Como:

promover o aprimoramento pessoal por

meio do desenvolvimento de soft skills

e competências exigidas pelo mercado

de trabalho atual



A IVIJur surgiu para revolucionar a

forma como os advogados se

comunicam com os clientes do

escritório. Genuinamente, ela se

propõe a solucionar uma das

maiores dores dos clientes, senão a

maior delas: saber e compreender o

que ocorre em seus processos

judiciais nos longos anos em que

eles tramitam em nosso Poder

Judiciário. De maneira empática, a

IVIJur transforma os complicados

termos técnicos e jurídicos das

movimentações processuais para

uma linguagem simples e acessível,

e dispara para o cliente do

advogado através de um chatbot.

Com isso nós levamos acesso

qualificado à Justiça para o cliente,

sem demandar tempo do advogado

e sem exigir alterações na forma de

gestão interna do escritório.

B2C – para os clientes dos advogados – free. B2B – para

advogados, através da venda de planos mensais, precificados de acordo com a

quantidade de processos a serem monitorados, traduzidos e enviados pela nossa

plataforma.

A IVIJur se insere no mercado jurídico, que possui expressivas métricas.

Segundo os últimos dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça em 2019

(ano-base 2018), temos atualmente 107 milhões de processos ativos no Brasil, em um

universo de 1,2 milhão de advogados.

Nossa solução é entregue através de um chatbot, que fará interações

com os clientes dos advogados. .

CEO | CMO COO | CCO CFO

LEGALTECH



Nossa cliente é a mulher gestante. Ela adquire o

aplicativo mama40 que entrega uma experiência de afeto e cuidado no pós-

parto.

No Brasil são quase 3 milhões que mulheres que experienciam a

gestação, parto e pós parto por ano. Essas mulheres estão na idade fértil e

pertencem da geração milênio, que cresceram com o advento da tecnologia e

vivem a praticidade de resolver suas coisas com apenas 1 click. Através de

pesquisas, percebemos que o mercado da mulher pós-parto na América latina é

negligenciado, com poucos produtos e serviços sensíveis às necessidades reais

das mulheres, afetando a saúde-materno infantil. A mama40 é um app que

ajuda a criar uma nova cultura de cuidado e afeto no resguardo.

A mama40 é um aplicativo, onde a nossa cliente nos dá

inputs de 40 contatos pessoais sincronizados da sua agenda ou redes

sociais. Esses contatos são automaticamente convidados para

participarem do almoço de resguardo da família da nossa cliente, onde

cada familiar e amigo escolhe 1 ou 2 dos 40 dias para preparar e

entregar um almoço feito com carinho.

CEO – CHIEF 

EXECUCITIVE

CMO – CHIEF 

MARKETING
CKO – CHIEF 

KNOWLEDGE

SAÚDE E

BEM ESTAR

O projeto nasceu a partir da

abrangência de mulheres que sofrem

de violência obstétrica. Mulheres no

período puerpério serão acolhidas

com diversas informações para

auxiliar no seu bem-estar e tomada de

decisões.

Pensando nisso, queremos aproximar

a rede de familiares e amigos para a

participação de uma jornada de

celebração à vida durante o resguardo

da mulher.



B2B Assinatura

Segundo a Forbes, o mercado mundial de marketing de influência

movimenta anualmente cerca de R$ 130 bilhões. No Brasil estima-se que esse

mercado já alcance os R$ 2 bilhões. Nos últimos 12 meses, o Google Trends registrou

um crescimento de quase 150% pelo termo “influenciador digital”, sendo 60% no

período pós Covid-19, evidenciando o crescimento vertiginoso deste mercado que

vem ganhando espaço dentre diversas alternativas de marketing digital.

Por meio da plataforma de última geração da Metrópole 4 é muito fácil

encontrar o influenciador digital ideal para ações de marketing de influência. Com

funcionalidades auxiliam desde a cocriação do storytelling, contratação, medição

com total autenticidade dos dados até o acompanhamento em tempo real dos

resultados alcançados.. .

CTO CEO CBO

MARKETING 

DIGITAL

CFO

Muito mais que um sistema para

encontrar influenciadores, a

plataforma da Metrópole 4 é uma

solução completa, capaz de

contratar influenciadores, realizar

campanhas de marketing de

influência do início ao fim, e medir

os resultados alcançados.

As poderosas ferramentas da

plataforma auxiliam clientes e

influenciadores digitais a criarem

campanhas criativas, autênticas e

engajadas, transformando

experiências da vida real em

conexões entre marcas e pessoas.



Diagnóstico micológico otimizado e

humanizado. Transformando o melhor da

ciência e medicina em qualidade de vida

B2B – Prestação de serviços

Além da elevada prevalência de infecções fúngicas superficiais,

cutâneas e subcutâneas, infecções fúngicas graves são um problema importante

em pacientes internados em UTIs, tais como pacientes com COVID-19. Mesmo

assim, são poucos os serviços de diagnóstico micológico no mercado de saúde

humana no Brasil, que conta hoje com 47 milhões de beneficiários, sendo 1,9

milhões em BH e que movimenta R$ 25 bilhões de reais ao ano

Diferente dos atuais serviços de diagnóstico microbiológico,

prestamos um serviço especializado em micologia clínica, utilizando

para isso de protocolos otimizados, que envolvem testes de elevada

sensibilidade e especificidade, garantindo resultados precisos. Para isto

contamos com uma equipe altamente qualificada, composta por

mestres, doutores e pós-doutores na área.

CEO

BIOTECNOLOGIA

ANÁLISE DE 

PRODUTO

CTO GESTÃO 

FINANCEIRA

PARCERIAS COM 

HOSPITAIS

PLANEJAMENTO VALIDAÇÃO DE 

PRODUTO 

DESENVOLVIMEN

TO DE PRODUTO 



Assinatura de kits de diagnóstico com comodato do

dispositivo para laboratórios, clínicas, hospitais, unidades de saúde, consultórios

médicos e empresas. Versões premium garantem suporte em análise massiva

dos dados armazenados em nuvem.

O mercado global de diagnóstico in vitro movimenta cerca de USD

60 Bilhões, com CAGR de 4.5 % e perspectiva de atingir USD 87 Bilhões em

2026. No Brasil esse mercado movimenta anualmente aproximadamente R$ 4

Bilhões. O país é um dos que menos realiza o diagnóstico molecular para

COVID-19 do mundo, sendo urgente a disponibilização de soluções para

detecção do novo coronavírus.

Dispositivo portátil, controlado por aplicativo de celular,

capaz de realizar a diagnóstico molecular de doenças, incluindo a

COVID-19, de forma rápida e automatizada.

CEO E FOUNDER COO E CSO CLO

Democratizar o acesso ao diagnóstico

molecular de doenças, especialmente

a COVID-19, oferencendo um teste

rápido, preciso e acessível.

BIOTECNOLOGIA

CTO CPO
CFO



B2B – Montadoras: licenciamento da tecnologia e

pagamento de royalts. B2C – Motoristas: percentual de combustível economizado.

O mercado automotivo brasileiro faturou em 2019 cerca de R$232

bilhões e o de combustíveis, aproximadamente, R$450 bilhões. A tendência desse

mercado é a substituição de combustíveis fósseis por renováveis, de baixa

intensidade de carbono, e a adoção de novas tecnologias que melhorem a eficiência

energética dos motores. Nesse contexto, em apenas cinco anos, o mercado de

veículos híbridos e elétricos nacional deve crescer de 300% a 500% (ABVE).

Sistema Pirolisador Automotivo (SPA) – equipamento veicular capaz de

transformar resíduos não metálicos em gás combustível; plataforma virtual para os

usuários mensurarem, principalmente, a quantidade de combustível economizada.

Depósito de patente INPI nº BR1020200009656

Oferecemos uma tecnologia

sustentável que permite você

transformar resíduos em energia,

proporcionando economia de

combustível e uma mobilidade

urbana mais prática, eficiente e

econômica.

TECN. 

SUSTENTÁVEIS

CEO CMO CIO MARKETING MANAGE CSO

CTO ADVISOR ADVISOR CEOCTO ADVISOR



B2C - Pais e mães fazem assinatura mensal no valor de

R$ 15 e tem acesso exclusivo a: Conteúdos em vídeo; descontos em mais de 70

estabelecimentos e parceiros infantis (escolas, lojas, restaurantes, buffets,

fotógrafos, etc); e eventos online e presencial.

Nascem 5.250.000 novas famílias por ano no Brasil. Apesar de o

índice de natalidade ter diminuído nas últimas décadas, o custo/gasto com os

filhos aumentou e os pais, com o tempo cada dia mais escasso, acabam por

investir e gastar mais com seus filhos. Além de buscarem por informações e

conteúdos para se prepararem melhor para criar seus filhos.

Oferecer informação, conteúdo e benefícios em um só lugar.

A Sem Choro já está no ar. Somos um HUB digital e nossa principal

ferramenta é nosso portal. Produzimos conteúdo também pelas redes

sociais e temos um aplicativo próprio para os Assinantes acessarem os

conteúdos exclusivos. Além dele, estamos desenvolvendo um canal em

vídeo e já praticamos eventos presenciais e online.

CEO - Fundador - Experiência de 18 anos 

em Marketing Digital. Especialista em SEO.

SAÚDE E

BEM ESTAR

A sem Choro, através de um portal de

conteúdo, existe para facilitar a vida

dos pais na busca por informações,

conteúdos e dicas para seus filhos. A

Sem Choro já existe há 4 anos e

oferece informações comerciais,

conteúdos sobre criação de filhos nos

mais variados âmbitos e proporciona

descontos, vantagens, conteúdos e

eventos exclusivos para os pais/mães

Assinantes. Nosso propósito é

oferecer ao país informações de

qualidade para criarmos crianças

melhores para o novo mundo.



B2C - Cidadãos que declaram IRPF no modelo completo (13

milhões pessoas) - Recebemos 10% de todo valor recebido pelos projetos sociais

devido ao serviço de captador de recursos

Investimento social público, ou seja, doação de impostos a projetos

sociais de alto impacto. São mais de 32 bilhões de reais que são desperdiçados

anualmente por cerca de 13 milhões de cidadãos que desconhecem esse seu direito.

Plataforma multilateral de captação de recursos financeiros (imposto de

renda) para projetos sociais aprovados em leis de incentivo fiscal com diversos

benefícios aos investidores sociais (doadores pessoa física) como tecnologia de

ponta e transparência (real time donation) e recebimento de moedas virtuais.

CEO E SÓCIO CTO E SÓCIO CIO E SÓCIO

FINANÇAS

A Ser Solidário é uma startup de

viés social que tem como intuito

captar imposto de renda de

pessoas físicas, e reverter, essa

doação para ong’s cadastradas

que podem receber esse

recursos para executar projetos.

Transformando seu imposto de

renda em investimento social,

impactando vidas e mudando o

mundo!

CKO CPO



B2B – Prestação de serviços para a indústria:

Software/Hardware as a Service (assinatura do software + setup/aluguel do

hardware)

O mercado de manutenção preditiva (focado no monitoramento de

equipamentos) apresenta um crescimento significativo com a chamada

‘Indústria 4.0’ e as novas necessidades dos processos industriais automatizados.

Este mercado prevê um crescimento de 40% de 2018 até 2024, e já faz parte

das estratégias de eficiência e redução de custos das indústrias brasileiras..

Plataforma de monitoramento online e inteligente

(hardware/sensores + software/plataforma e algoritmo de IA)

Entregamos soluções de manutenção

preditiva para maior eficiência das

atividades industriais. Fornecemos

tecnologias para monitoramento

inteligente de equipamentos e

maquinários, utilizando técnicas de

sensoriamento e aprendizagem de

máquina para prever e minimizar

falhas nas atividades da indústria.

INDÚSTRIA 4.0

CEO E CTO CMO COO



B2C: Prestação de serviço para ajudar o consumidor a

resolver o problema. Plataforma para registro de reclamações com três serviços:

Mediação, Parecer Técnico e Relatório Jurídico.

B2B: SaaS de atendimento para melhorar a experiência do cliente no pós-venda das

empresas - Serviço: Gestão de reclamações de clientes

O mercado de venda de carros e locação movimentou mais de R$ 550

bilhões em 2019. Ainda em recuperação, em decorrência da crise anterior ao COVID-

19, a cadeia sofreu forte impacto em decorrência da pandemia. Resultados de

estudos preliminares sinalizam queda entre 30% a 40% neste ano e retomada do

crescimento do setor em 2022. Plataformas de reclamações e de apoio aos

consumidores estão entre as mais visitadas e influentes do país, com mais de 40

milhões de acessos por mês. É no cenário de crise que as divergências contratuais e

consumeristas tendem a aumentar e consequentemente eleva-se o uso das

plataformas de registro de reclamação e mediação para resolver os problemas. Em

alguns setores esse aumento já alcançou 100%.

Consumidor: Canal especializado em veículos para registrar reclamação e

buscar solução, sendo o único que disponibiliza parecer inicial gratuito. Empresa:

Suporte para melhorar o atendimento ao cliente. Disponibiliza o SaaS (sistema de

pós-venda), suporte e consultoria com uma equipe com vasta experiência em

grandes empresas, tais como: Localiza, Unidas (Locamérica), Hertz, New Holland, etc.

DIRETORA JURÍDICA

A Webli é a primeira plataforma

de reclamação ativa do Brasil

especializada em veículos. Por

meio dela o consumidor

encontra suporte especializado

para resolver problemas de

carros comprados e alugados e

as empresas podem melhorar o

atendimento e a satisfação dos

seus clientes.

CFO E FUNDADOR CEO E FUNDADOR

CUSTOMER 

EXPERIENCE

ENGENHEIRO DE

OPERAÇÕES
MARKETING




