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 LISTAGEM 1 | INFORMAÇÃO-RESUMO DE PARTICIPANTES 
 

Empresa Website Interesse Descrição de interesse 

 

Conceptu Prototipos 

www.conceptu.ind.br 
 

Negócios 

+ 

tecnologia 

Ser um parceiro tecnológico para o 

desenvolvimento de novas tecnologias 

para médias e grandes empresas no 

exterior 

RCA Digital 
www.digitalbusiness.com.br 

Parceria 
Parceria com novas empresas para 

network 

Inove4 Estratégia e 

Desenvolvimento 

www.i94.co 
 

Parceria 
Parceria com novas empresas para 

network 

 
Tekann Mobile Solutions 

www.tekann.com  
Parceria 

Aproximação com empresas da área de 

gestão ambiental para buscar uma 

parceria comercial. 

 
Unirede Solucoes 

Corporativas 

www.unirede.net  
Parceria 

Selecionar parceiros de negócio e 

estabelecer networking para iniciar 

operação comercial em Portugal. 

 
Smart Support 

www.smartsupport.com.br Negócios 

+ 

tecnologia 

Ofertar aplicações web desenvolvidas 

pela empresa e desenvolver parcerias de 

negócios 

 
Simbox 

www.rotasimuladores.com.br 
 

Parceria 
Desenvolver oportunidades de negócio 

na área da tecnologia 

Solution Sistemas e Gestão 
www.sousolution.com.br 

Parceria 
Procura de oportunidades no mercado e 

de parceiros para atuar comercialmente. 

BT www.sousolution.com.br Parceria Procura de parceiros de negócio. 

Alfa Sistemas www.alfasistemas.inf.br Parceria Procura de parceiros de negócio. 

 
Criasol - Desenvolvimento 

Web 

www.criasol.com.br Negócios 

+ 

tecnologia 

Avaliação de mercado e de potenciais 

parcerias. 

 
Quantum Informática 

www.qi.inf.br Negócios 

+ 

tecnologia 

Avaliação de mercado, de soluções 

tecnológicas para representação e de 

potenciais parcerias. 

 
Arquindex - Soluções em 

Arquivos 

www.arquindex.com.br Negócios 

+ 

tecnologia 

Procura de soluções para representar no 

Brasil, na área de digitalização. 

 
CH Tecnologia 

www.chtecnologia.com.br Negócios 

+ 

tecnologia 

Avaliação de mercado e de potenciais 

parcerias. 

http://www.conceptu.ind.br/
http://www.digitalbusiness.com.br/
http://www.i94.co/
http://www.tekann.com/
http://www.unirede.net/
http://www.smartsupport.com.br/
http://www.rotasimuladores.com.br/
http://www.sousolution.com.br/
http://www.sousolution.com.br/
http://www.alfasistemas.inf.br/
http://www.criasol.com.br/
http://www.qi.inf.br/
http://www.arquindex.com.br/
http://www.chtecnologia.com.br/


 

 

 

 

Empresa Website Interesse Descrição de interesse 

 

SEDECTES 

www.tecnologia.mg.gov.br  

Parceria 

Conhecer novos projetos voltados para 

tecnologia e inovação e promover 

parcerias para fomentar o ecossistema do 

Estado de Minas Gerais. 

 
Founders Digital 

www.founders.com.br Negócios 

+ 

tecnologia 

Avaliação de mercado e de potenciais 

parcerias. 

 
rrx soluções e sistemas 

www.arquindex.com.br 
 

Parceria 
Avaliação de mercado e de potenciais 

parcerias. 

 
guardSI Cybersecurity 

www.guardsi.com.br Negócios 

+ 

tecnologia 

Avaliação de mercado e de potenciais 

parcerias. 

 
Microsintese 

www.microsintese.com.br  
Parceria 

Avaliação de mercado, de potenciais 

parcerias e de empresas para aquisição de 

participações. 

 
MBA Mobi 

www.mbamobi.com.br 

Parceria 
Avaliação de mercado e de potenciais 

parcerias. 

 
Bluebile 

www.mbamobi.com.br 
 

Parceria 
Avaliação de mercado e de potenciais 

parcerias. 

 
K2 Business Technology 

www.k2bt.com.br 
Parceria 

Avaliação de mercado e de potenciais 

parcerias para representação comercial. 

 
Mabtec Tecnologia em 

Sistemas 

www.mabtec.com.br  
Parceria 

Procura soluções tecnológicas para 

representar no Brasil e parceiros para 

representação no mercado europeu. 

 
ForLogic 

www.forlogic.net Negócios 

+ 

tecnologia 

Avaliação de mercado e de potenciais 

parcerias para representação comercial e 

joint ventures. 

 
MadeinWeb e Mobile 

www.madeinweb.com.br 
 

Parceria 
Avaliação de mercado e de potenciais 

parcerias. 

 
Bowler 

www.bowler.com.br Negócios 

+ 

tecnologia 

Avaliação de mercado e de potenciais 

parcerias. 

 
Polisys Informática Ltda 

www.polisys.com.br 
 

Parceria 
Avaliação de mercado e de potenciais 

parcerias. 

 

http://www.tecnologia.mg.gov.br/
http://www.founders.com.br/
http://www.arquindex.com.br/
http://www.guardsi.com.br/
http://www.microsintese.com.br/
http://www.mbamobi.com.br/
http://www.mbamobi.com.br/
http://www.k2bt.com.br/
http://www.mabtec.com.br/
http://www.forlogic.net/
http://www.madeinweb.com.br/
http://www.bowler.com.br/
http://www.polisys.com.br/
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O GRUPO CRIAR é um conjunto de empresas com mais de 25 anos de 

experiência dedicado ao desenvolvimento de soluções e sistemas inteligentes 

aplicados às áreas de trânsito, transporte, segurança, educação a distância e 

comunicação. 

 

Com sede própria em Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo, o 

GRUPO CRIAR foi pioneiro na criação de provedores internet no Brasil, no 

desenvolvimento de sistemas de gerenciamento dos processos que 

envolvem a Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH), principalmente a divisão equitativa dos Exames 

Médicos e Avaliações Psicológicas e o monitoramento de aulas teóricas 

e práticas, no 

desenvolvimento de aplicativos de prestação de serviços à população e na 

educação a distância relacionada ao trânsito. 

 

Com mais de 120 (cento e vinte) Colaboradores, escolhidos pelo seu 

comprometimento, competência e responsabilidade, o GRUPO CRIAR, desde 

2010, ampliou seus negócios lançando sua fábrica onde começou a 

desenvolver e montar hardwares associados aos softwares que comercializa, 

especialmente para os Sistemas e-TÉORIKA (Monitoramento de Aulas Teóricas), 

e-PRÁTIKA (Monitoramento de Aulas Práticas) e EVE (Exame Veicular 

Eletrônico). 

 

Expectativas: 

Através do trabalho desenvolvido em seu laboratório de produtos 

inovadores, no mercado de Portugal, vislumbra a possibilidade de utilizar 

nosso hardware/software de monitoramento de fotos/vídeos/sensoriamento, 

tal como já feito nos Sistemas 

e-TÉORIKA, e-PRÁTIKA e EVE. 

 

www.grupocriar.com.br



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adamos Tecnologia, uma empresa com mais de 10 anos de atuação no 

desenvolvimento de softwares de monitoria de sistemas e bancos de dados, 

backup e armazenamento remoto em Cloud, sistemas de suporte e acesso 

remoto, sistemas de controle e gestão ativa de licenciamento de software. 

Possuímos uma equipe própria de profissionais altamente qualificados e 

preparados para produzir soluções tecnológicas inovadoras. 

 

Possuímos uma equipe própria de profissionais altamente qualificados e 

preparados para produzir soluções tecnológicas inovadoras. 

 

O OnClickSupport é um sistema completo de suporte remoto que tem por 

objetivo possibilitar o acesso remoto ao computador do cliente que necessita 

de auxílio via internet ou rede. 

 

Safe Cloud Backup é o programa de parceria que oferece as Software 

Houses, revendas de software e empresas de serviços em TI, uma solução 

de Cloud Backup com mais de 10 anos de mercado, com alta confiabilidade, 

segurança e suporte. 

Um serviço completo que permitirá a sua empresa vender imediatamente a 

seus clientes sem necessidade de investimento em desenvolvimento e com um 

modelo comercial de receita recorrente. 

 

 

www.adamos.com.br



 

 

 

 

 

 

 

A AMBIDADOS é uma empresa de oceanografia, instalada no Parque 

Tecnológico do Rio de Janeiro, localizada na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Seu objetivo é fornecer produtos e serviços de alto nível na 

aquisição, no processamento, disponibilização de dados ambientais em 

tempo real, ou quase real, e na análise de dados, através da integração de 

sensores e disponibilização na web ou em 

aplicativos, após a transmissão de dados telemetricamente. A AMBIDADOS 

atua em diversos setores, dentre os quais pode-se destacar o setor de 

oceanografia e o de agricultura. 

 

Devido a experiência e conhecimento da empresa em integração de sensores 

e transmissão de dados outro setor foco da AMBIDADOS é o setor de 

agricultura, onde a empresa atua no processamento e integração de 

sensores de umidade e meteorológicos, e envia esses dados em tempo real, 

ou quase real, para a escolha de pontos para irrigação e melhor época para 

colheita. Portanto, a AMBIDADOS é uma alternativa na busca de soluções 

flexíveis para coleta, processamento, análise e monitoramento de dados 

ambientais com facilidade de suporte técnico e obtenção de parâmetros 

para tomadas de decisões gerenciais. 

 

Expectativas: 

As expectativa de atuação da AMBIDADOS no mercado de Portugal, é ampliar 

o seu mercado de atuação através da expansão de fronteiras, levando em 

consideração as características marítimas de Portugal, onde diariamente 

navegam cerca de duzentos navios, com o transporte de quinhentas 

toneladas de mercadorias diversificadas, fenecendo um serviço de qualidade 

e excelência, já reconhecido e consolidado no território nacional, onde já 

possui onze anos de experiência. No setor de agricultura, encontramos 

também um vasto mercado produtor, que busca melhorias em seus 

processos e a redução de custos. 

 

 

www.ambidados.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos uma empresa de Staffing especializada em TI, que oferece estratégias 

sustentáveis e inovadoras aos clientes, indo ao encontro de suas iniciativas e 

desafios de negócio com agilidade e precisão. 

 

Com um portfólio diversificado, envolvendo os vários aspectos do 

hunting e do outsourcing em TI, carregamos além da expertise na área, 

uma história de importantes parcerias, títulos e premiações, que não 

somente validam o nossoentusiasmo e paixão por entender de gente, 

mas as nossas práticas de processos inovadores e inteligentes. 

 

Expectativas: 

Conhecer os centros de desenvolvimento de tecnologia da Informação e 

aceleradoras de startups em Portugal para formar parcerias, inovar e 

desenvolver talentos para suportar as demandas de TI no país, através da 

criação de uma unidade de negócios da Conquest One na região. 

 

www.conquestone.com.br   



 

 

 

 

 

 

 

Dato é uma plataforma recém-lançada no mercado, direcionada para 

solucionar problemas em diferentes setores econômicos e áreas de 

negócios, utilizando Ciência de Dados. 

 

Nossa plataforma aproxima pessoas com diferentes perfis e expectativas. 

§ Se você é empresa, entidade do terceiro setor ou instituição pública 

querendo extrair ainda mais insights dos seus dados, traga o seu desafio 

para a Dato e permita que a comunidade de especialistas busque soluções 

que atendam às suas necessidades. A Dato aceita desafios com ou sem 

premiação em dinheiro para os primeiros colocados. 

§ Se você é professor de Ciência da Computação, Estatística ou áreas afins, use 

o ambiente da Dato para desafiar os seus alunos. A Dato permite que os seus 

desafios fiquem restritos ao seu pessoal ou, caso queira, sejam abertos para a 

participação de outros interessados. 

§ Se está recrutando pessoal, utilize a pontuação da plataforma para 

identificar pessoas com a proficiência desejada. Através da opção “Escolha de 

Mão Dupla”, aproveite para verificar, também, se os pré-escolhidos possuem 

hábitos, preferências e expectativas compatíveis com a cultura da contratante. 

§ Se você é especialista em ciência de dados, entre na plataforma e participe 

de uma ou mais de nossas competições. A participação é gratuita. Você pode 

receber prêmios em dinheiro e ganhar pontos que o credenciam para 

competições mais avançadas. Também ganha visibilidade e mostra para as 

instituições contratantes que possui competências para lidar com dados. 

§ Dato também é a plataforma ideal para aqueles que desejam melhorar o 

seu conhecimento em ciência de dados. Se é o seu caso, fique à vontade para 

participar dos nossos desafios de aprendizagem. 

§ Se você é um investidor, aposte na Dato! Queremos crescer e oferecer ainda 

mais vantagens para a comunidade orientada a dados. 

 

Expectativa: interagir com instituições e empresas portuguesas, apresentando 

a nossa plataforma e discutindo oportunidades de parceria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa voltada para a criação e fortalecimento de pontes e negócios no 

campo da Inovação Tecnológica, Educação e Projetos Sociais, buscando 

priorizar os laços entre as Américas e a União Europeia, assim como a partir 

deste continente com outras regiões do globo, onde utilizamos o histórico e 

sólido eixo Brasil - Portugal como via central para a realização deste processo. 

 

Entendemos que frente ao mundo globalizado, grande parte dos desafios do 

planeta são comuns a todos e suas soluções dependem do esforço conjunto 

dos mais distintos atores. 

 

Buscamos identificar e conectar soluções tecnológicas inovadoras e 

disruptivas, com o fim de atender as atuais e futuras demandas nos campos 

da educação, novos mercados e do socioambiental, de forma regional, onde 

o aproveitamento das vocações, culturas e tradições locais, podem fazer 

muita diferença no todo. 

 

 

Expectativas:  

Encontrar empresas com tecnologias aplicadas à educação que busquem 

parcerios comercias e de articulação tecnológica no Brasil 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A EMBRIA (Empresa Brasileira de Inteligência Artificial) é especialista em 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para gerenciamento de pessoas, 

processos e informações.  

Oferecemos soluções completas, robustas e estáveis, que proporcionam 

elevado nível de automação e total aderência às necessidades de nossos 

clientes, com excelente custo benefício.  

Nossa equipe técnica é liderada por engenheiros de software com mais de 35 

anos de experiência em projetos de missão crítica, com utilização de 

linguagens COBOL e JAVA.  

Já entregamos mais de 1.000 projetos de desenvolvimento de software e 

automação de processos para clientes de médio e grande porte, contemplando 

integrações com os principais sistemas de gestão (ex: SAP, Oracle, JD Edwards, 

Starsoft, Totvs, Linx, Benner, Senior, MXM, Nasajon, Alterdata, etc), principais 

bancos de dados (ex: DB2, Oracle, SQL Server, Sybase, Informix, PostGreSQL, 

etc), e principais aplicações de grande porte (Mainframe IBM e AS400 IBM). 

 

www.embria.com.br



 

 

 

 

 

A EMSISTI Sistemas Espaciais & Tecnologia tem por missão inovar e cooperar 

com nossos clientes de forma sustentável fortalecendo os laços entre os 

parceiros, gerando valor à sociedade e permitindo o sucesso de nossos 

colaboradores. Fundada em 2010, foi a primeira startup brasileira a 

desenvolver tecnologias do segmento solo e estações terrenas para nano 

satélites no país em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE/CRS). 

 

Atua na área de projeto, desenvolvimento e teste de sistemas críticos e 

embarcados, nos segmentos financeiro, automotiva e aeroespacial. Tem 

desenvolvido software embarcado de gestão de bordo para satélites de 

pequeno porte e sistemas de rastreio, telemetria e telecomando para 

estações terrenas no Brasil. Em 2017, foi selecionada pela Fundação de 

Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e pela Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP) para desenvolvimento de hardware dos módulos 

de comunicação entre carga útil e computador de bordo do micro satélite 

EQUARS (monitoramento da atmosfera equatorial). 

 

Produtos disponíveis: 

• Plataforma Web para Centro de Dados de Missão de Sistemas Aeroespaciais 

• Software de Controle e Monitoramento de Nanossatélites 

 

Atua com projetos de inovação tecnológica e soluções educacionais, como o 

kit didático aeroespacial, atualmente em fase de pesquisa e desenvolvimento 

de uma estação terrena educacional para montagem, integração e operação de 

satélites reais ou simulados e montagem de um cubesat didático. 

 

 

Expectativas: 

Nossa expectativa enquanto empresa de pequeno porte são: 

• Estabelecer parceria para desenvolvimento de projeto de pesquisa e inovação com 

empresas e instituições de pesquisa, inclusive com intercâmbios de profissionais e 

estudantes. 

• Identificar clientes para nossos serviços, consultorias e produtos. 

• Contatar fornecedores europeus de sistemas aeroespaciais: eletrônicos, 

aviônica, sensores e atuadores. 

 

www.emsisti.com.br



 

 

 

 

 

 

 

 

Somos uma startup localizada em Campinas, região conhecida como o Vale de 

Silício Brasileiro. Nosso time é composto por cientistas de dados com larga 

experiência. 

Possuímos uma ampla rede de contatos com pesquisadores de diversas 

universidades da América Latina e dos Estados Unidos. 

 

Somos especialistas em Data Mining, Aprendizado de Máquina, Análise 

Preditiva, Visualização de Dados e Pesquisa Operacional. Utilizamos 

metodologia CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). 

 

Temos, entre nossos produtos: 

 

• HRPM (Human Resources Perfect Match) – filtra e qualifica candidatos em 

segundos, garantindo a satisfação com a empresa dos candidatos escolhidos.] 

 

• Larnfit – utiliza o conceito de Intelligent Adaptive Learning e a tecnologia de 

Aprendizado de Máquina para recomendar automaticamente exercícios para 

estudantes de acordo com a sua proficiência e o seu histórico individual. 

 

Com a MTech Portugal, esperamos contatar empresas e cientistas de dados 

com o propósito de explorar novas oportunidades. Também queremos 

interagir com outras startups de ciência de dados para estabelecer alianças e 

expandir nossos negócios nos mercados da América Latina e Europa. 

 

Expectativas: 

Expandir mercado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

A H&M Consultoria Empresarial desenvolve tecnologias de gestão e 

governança informacional, bem como consultorias em estratégias de 

negócios e inovação, as quais são orientadas para a integração (tailoring) de 

aplicações e desenvolvimento de produtos para plataformas tecnológicas. 

Nosso carro chefe é o Design de Serviços orientado para o usuário final para 

ecossistemas em IoT. Os principais cases e projetos de P&D&I envolvem 

Smart Grid, Smart City, Automação da Gestão, IoT e Sistematização 

Tecnológica, com equipes multidisciplinares atuantes sob o paradigma da 

colaboração e da inovação aberta. 

 

As tecnologias de gestão que desenvolvemos envolvem a sistematização e 

automação dos processos produtivos e dos fluxos de informação já com 

diferencial competitivo junto à cadeia de valor. 

 

Aprimoramos os modelos decisórios com base no conhecimento 

organizacional e direcionamos a implantação das soluções ao longo do 

tempo, através da estratégia própria de Gestão de Mudança. Fornecemos 

consultoria em Governança Informacional, Gestão de Ativos, Gestão de 

Conhecimento, Gestão da Mudança, Gestão de Projetos e Gestão da 

inovação e Gestão Estratégica. 

 

Expectativas: 

Internacionalização da Empresa. Penetração em outros mercados a 

partir de Portugal. Expansão da Rede NEPIoT-Núcleo de Estudos e 

Projetos em IoT. 

 

 

www.hemconsultoria.com.br



 

 

 

 

 

 

Somos uma consultoria de relacionamento especializada em soluções para 

TI. Surgimos a partir de uma necessidade do mercado em contratar, 

promover, reter e desenvolver profissionais. 

Atuamos com foco no cliente, atendendo-o com qualidade, agilidade e 

assertividade. Nosso objetivo é atingir resultados com alta performance. 

Network, Gente (talentos), Desenvolvimento e Metodologia. 

 

Nossa missão consiste em apoiar e acompanhar o nosso cliente referente às 

demandas de expansão, novos negócios, projetos, inovação em tecnologia e 

network, assim como apoiar promover e desenvolver profissionais para 

transição de carreira e mercado internacional. 

 

Nosso negócio é baseado em um ecossistema que integra: Network, Gente 

(talentos), Desenvolvimento e Metodologia. 

 

Expectativas: 

Ampliar base de clientes. 

 

www.HuntingTI.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa global de TI e negócios que tem uma abordagem baseada em pensar 

antes e além do software e que ajuda seus clientes a inovar e a crescer. Está há 

mais de 15 anos no mercado, atendendo empresas líderes de segmento e 

construindo parcerias estratégicas como a Oracle, a Google. A ilegra se 

considera uma empresa sem fronteiras que atende clientes globais. Hoje conta 

com quatro escritórios: a sede em Porto Alegre, São Paulo, Toledo, no Estado 

de Ohio, e em Miami no Estado da Flórida (EUA). 

 

A ilegra se identifica com empresas que pensam grande, que querem projetar 

novos produtos, serviços e novas formas de ofertá-los. Além de idear e 

conceber soluções inovadoras, é movida por desafios tecnológicos tanto na 

área de desenvolvimento de software quanto na área de sustentação de 

ambientes. 

 

Pensando além, a ilegra traz para a TI e os negócios a criatividade, 

transparência e o espírito empreendedor. A companhia acredita no potencial 

das pessoas e em fazer para as pessoas, sempre buscando o novo. Por isso, 

também está entre os melhores lugares para se trabalhar no Brasil, pelo 

Instituto Great Place to Work. 

 

 

www.ilegra.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infodigi/Publicações Online é uma empresa prestadora de serviços de 

pesquisa de informações processuais (intimações judiciais, 

movimentação processual e distribuição processual) para Advogados, 

Escritórios de Advocacia, Departamentos Jurídicos e Procuradorias 

Jurídicas. Somos líderes no mercado Brasileiro, atendendo alguns dos 

maiores Escritórios de Advocacia do País e Departamentos Jurídicos de 

algumas das maiores Empresas do Brasil, com mais de 11 mil Contratos e 

mais de 91 mil Usuários. Conquistamos essa liderança, entre outras 

coisas, fazendo a gestão da intimação judicial para os que tenham um 

grande volume diário de intimações. 

As intimações judiciais não são publicadas em Portugal (e, acreditamos, que 

em toda a Europa e nos EUA), ou seja, o Advogado acessa o site do Judiciário 

(citius.mj.pt) para consultar suas intimações e “dar-se por intimado”. 

 

Sendo assim, enxergamos um “nicho” que seria nossos “bots” acessarem o 

site do Judiciário Português, capturarem as intimações e inserirem a 

informação no software e administração de processos do Advogado. Este 

serviço, pelas investigações realizadas junto a Advogados de Portugal, “não 

existe” e “pode” ser uma grande possibilidade. 

 

Apenas um de nossos grandes clientes, um banco chamado Bradesco, possui 

mais de 35 mil intimações/mês e esse volume é maior do que todo o judiciário 

português. Porém, mesmo com um volume menor dos processos 

portugueses, vemos que a gestão da intimação para as empresas que fazem 

advocacia de massa é uma grande oportunidade, mesmo porque o serviço 

pode ser ampliado para toda a Europa. 

 

 

www.publicacoesonline.com.br



 

 

 

 

 

 

 

 

SD Bank é uma fintech que consiste em um app para abertura de uma “con- 

ta bancária” onde o cliente poderá realizar todas as operações de um banco 

tradicional, mas de forma 100% online. O grande diferencial é a criação do 

pri- meiro Cheque Eletrônico do mundo. A ideia de lançar no Brasil (e Países 

sub- desenvolvidos) é atender os “desbancarizados”, pessoas que não têm 

acesso aos serviços bancários, mas, quando se fala nos Países desenvolvidos, 

não se pode deixar de considerar que, principalmente os jovens, não querem 

mais levantar papelada para comprovar uma série de situações sobre seu 

status 

e enfrentar filas para falar com alguém em um banco tradicional e, por isso, 

apostamos na ideia de que simplesmente baixar um app, abrir uma conta em 1 

minuto e sair usando os serviços de um banco é um grande atrativo. 

 

Nossa segunda ideia é o cheque digital, que, no Brasil e em países subdesen- 

volvidos, busca acabar com problemas como cheque sem fundos, extravia- 

do, falsificado, etc. Para os países desenvolvidos, que o cheque ainda é mui- 

to utilizado, os custos com transporte pelos correios dos malotes cheios de 

cheques físicos, seria reduzido consideravelmente, bem como os problemas 

de gestão e comunicação das transações bancárias via cheque. 

 

 

www.publicacoesonline.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Embora o número de missões CubeSat tem crescido rapidamente, o percentual 

de missões que falharam ainda é elevado. De fato, mais que 50% das missões 

de teste demonstraram falhas de sistema que poderiam comprometer parcial 

ou totalmente a meta da missão. Os fracassos são provocados principalmente 

por falhas no design e nos procedimentos de teste pouco eficientes do módulo 

de comunicações (TT&C). Isso cria um problema para o estabelecimento de 

constelações confiáveis de CubeSat as quais dependem de aquisição de dados 

em tempo quase real.  

 

Nossa missão é fornecer soluções de comunicação altamente confiáveis para 

processamento de dados onboard para CubeSats. Nossos produtos englobam 

toda a robustez dos padrões do European Cooperation for Space 

Standardization (ECSS) e as recomendações do Consultative Committee for 

Space Data Systems (CCSDS), preservando a simplicidade e os baixos custos 

necessários para os CubeSats.  

 

Os produtos da NanoRaven são baseados em implementação VHDL altamente 

confiável para processamento onboard de telemetria e telecomando para 

CubeSats (Raven Core). Oferecemos, também, uma solução de hardware 

compacta carregada com o Raven Core. Com esses dois segmentos de 

produtos diferentes, mas complementares, oferecemos para os nossos clientes 

uma solução flexível para aumentar a robustez da comunicação da sua missão 

CubeSat, sem requerer mudanças de baixo nível no design do seu TT&C. 

Ambos os produtos são projetados para trabalhar no modelo plug and play, 

para permitir fácil integração. 

 

 

 

http://cubos.space/



 

 

 

 

 

NOVARUM SKY é uma startup Brasileira que desenvolve soluções de software 

na versátil plataforma embarcada Raspberry Pi para instalação em Drones e 

helicópteros para otimizar os serviços de inspeção e monitoramento aéreo, 

focado nos mercados de inspeção industrial aérea, Topografia e segurança 

pública. São aplicados os conceitos IoT e Web para aumentar a eficiência e 

eficácia dos serviços bem como otimizar a disponibilidade de profissionais, 

através do acesso remoto aos sensores e ao Drone de qualquer lugar do 

mundo em tempo real. 

São dois os produtos disponíveis, licenças de software que rodam na 

plataforma Raspberry Pi: 

 

1) O EtherCopter Inspection, que resolve o problema de ineficiência da 

utilização dos Drones atuais para inspeção industrial detalhada através da 

integração de IoT e Remote USB IP, permitindo relatório de inspeção 2,5 

vezes mais rápido, além de possibilitar que o inspetor opere a câmera ou 

qualquer outro sensor com conexão USB instalados no Drone e se 

comunique com o piloto do Drone através de voz e vídeo Full HD, 

utilizando apenas a Internet e interface Web Browser em qualquer lugar do 

Mundo. 

2) O EtherCopter Topography RTK, que permite executar aplicações de 

Topografia com alta precisão (acurácia em torno de 1 cm) através da 

técnica de Georeferenciamento Direto, sendo assim uma solução de 

baixo custo quando 

comparado a soluções equivalentes no mercado. Em dezembro será 

apresentado o EtherCopter Monitoring, produto que é instalado em 

helicópteros e viabiliza o serviço de segurança pública com acesso a vídeo Full 

HD e voz via Web com a vantagem de não necessitar nova certificação da 

aeronave nos departamentos de regulação civil aérea. 

 

Expectativas: 

Encontrar empresas integradoras e indústrias que tenham interesse em 

adquirir nossas licenças de softwares para fornecer ao mercado mundial de 

Drones nossa solução integrada (hardware Raspberry Pi + licença de 

software); desenvolver P&D em conjunto para integrar nossas soluções a 

Cloud Computing e avaliação das vantagens e viabilidade de abertura de uma 

empresa em Portugal para atendimento ao mercado Europeu. 

 

 

www.novarumsky.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Otimiza é uma empresa focada em soluções de Sustentabilidade. Através 

da Gestão de Programas executamos os projetos nas áreas de energia, água, 

ambiental e planejamento urbano. Proporcionamos excelentes resultados na 

otimização de operação industrial, comercial e em cidades urbanas. 

 

 

Como resultado, propiciamos a preservação dos recursos naturais, 

garantindo o futuro das próximas gerações. Implementamos, através dos 

programas de gestão de projetos, soluções inovadoras desde a economia no 

consumo de energia, tratamento de resíduos sólidos, e efluentes industriais e 

sanitários até o gerenciamento de áreas contaminadas e planejamento 

urbano. 

 

 

Nossas soluções são integradas, completas e inovadoras, visamos a 

melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade em nossos clientes. 



 

 

 

 

 

 

 

Data Science, Big Data, NoSQL, consultoria, treinamento e suporte 

 

 

Somos uma empresa especializada em Big Data e Data Science. O que nos 

motiva é organizar e agregar valor aos dados, dar subsídios para que as 

empresas utilizem corretamente sua informação, gerando mais negócios e 

obtendo respostas rapidamente. 

 

Contamos com um corpo técnico altamente qualificado, que tem por missão 

auxiliar nossos clientes a viabilizarem a Ciência de Dados como uma nova 

ferramenta estratégica em seus negócios. 

 

Atuamos em todas as etapas do processo, o que inclui: consultoria, arquitetura, 

implementação, suporte e treinamento nos conceitos e tecnologias abaixo: 

 

Big Data NoSQL 

Hadoop Data Lake Data Science 

 

Organizar informação é a nossa praia! Expectativas: 

Estamos iniciando nosso processo de internacionalização e temos grande 

interesse em avaliar as possibilidades de sediarmos nossa operação Europa em 

Portugal. 

 

Acreditamos que esta iniciativa da MTech é uma excelente oportunidade para 

conhecermos o cenário local bem como identificarmos possíveis parceiros e 

oportunidades. 

 

www.propus.science



 

 

 

 

 

Fundado em janeiro de 2000, o grupo STA tem em seus princípios básicos os 

conceitos de CRM (gestão de relacionamento com clientes). Suportado por 

seus 3 principais pilares - estratégia, tecnologia e ação - constrói 

relacionamentos 

duradouros com seus clientes, maximizando resultados. Pensando assim, 

estabeleceu empresas que pudessem funcionar como um "full service 

provider" para seus clientes. 

 

Nossos objetivos: 

Desenvolver projetos de CRM: uma estratégia que visa a elevar lucros, 

otimizar processos, reduzir custos e ciclos de vendas. 

• Projetos CRM 

• Automação de marketing e vendas 

• Modelos de negócios para Contact Center 

 

Aumentar a eficiência de atendimento e ganhar a fidelidade dos clientes, 

através das ações e estratégias de contact center. 

• Pesquisas de mercado 

• Vendas / Atendimento / Cobranças 

• Programas de relacionamento e fidelidade 

 

Tecnologia avançada sustentada por interação, inspiração e inovação que 

baseada no relacionamento com o cliente entrega soluções eficazes adaptadas 

à realidade de cada empresa. 

• E-commerce 

• Administração de vendas 

• Gerência de projetos de software 

 

Trabalhamos para fazer da web um lugar melhor, desenvolvendo aplicações 

dinâmicas e funcionais, auxiliando com ferramentas de BI e oferecendo 

suporte total com nossos softwares de CRM e aplicativos mobile. 

• Sistemas Web / Web Services; 

• TARGIT BI (Business Intelligence) 

• PIVOTAL CRM, SalesNet, Microsoft CRM 

 

http://www.staholding.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

A STONE AGE é uma empresa provedora de serviços inovadores de tecnologia, 

voltados para sistemas analíticos de volumes extremos de dados – BIG DATA – 

desenvolvendo e implantando soluções bem sucedidas e altamente eficientes, 

com tecnologia 100% nacional. 

Há 30 anos, a plataforma STONE AGE tem sido usada por clientes de 

primeira linha dos segmentos de Finanças, Telecomunicações, Governo, 

Serviços e Varejo. 

 

 

Expectativa: 

Formar novos laços comerciais pela Europa, aumentando nossa área de 

atuação e expandindo nosso negócio.



 

 

 

 

 

 

 

ATMOSFERO (SaaS) - é uma Plataforma para gestão de recursos em Cloud, 

que auxilia as empresas a administrar, monitorar e otimizar infraestruturas 

em múltiplos provedores (multi-cloud). 

 

O universo Cloud envolve alta complexidade tecnológica e as empresas 

enfrentam dificuldades na realização das tarefas diárias quando operando 

diretamente no console do provedor (AWS, Azure, Google, SiftLayer, etc), 

dentre elas identificamos a alta curva de aprendizado, interfaces pouco 

intuitivas, acesso descentralizado as contas cloud, desperdícios com 

máquinas ociosas, riscos associadas aos trabalhos repetitivos, dificuldade na 

estratificação dos custos, dificuldade na programação 

e recuperação de backups em caso de desastres e, monitoramento e auditoria 

segmentado em vários serviços disponíveis nos provedores. 

 

O Atmosfero (www.atmosfero.com), permite que você configure e administre 

todos seus recursos na nuvem de forma centralizada e inteligente. Organize 

seu parque computacional em cloud com agenda de horários de 

funcionamento (por ambiente, por solução, por servidores / instâncias, 

etiquetas), programe seus backups e recupere as informações em caso de 

desastres com apenas 2 clicks. 

Com o Atmosfero você reduz seus custos e poupa tempo na gestão de sua 

Cloud por meio da automatização de tarefas, de maneira ágil, simples e 

segura. O modelo de negócio do Atmosfero é escalável e flexível, 

dependendo das necessidades do cliente. 

 

A gestão do ambiente em cloud necessita de uma ferramenta que proporcione 

maior agilidade e eficiência na gestão dos recursos de infraestrutura TI, com 

segurança, agilidade e controle. A redução dos custos operacionais só serão 

possíveis de serem alcançados através de soluções - CMP (cloud management 

platform). Atmosfero 

sua plataforma de gestão de recursos em Cloud (disponível para o 

ambiente AWS Amazon). 

 

surittec.com.br / suritraining.com.br / atmosfero.com 

 

 

 



 

 

 

 

AUTOMATION (SaaS) - é uma plataforma de execução de automações que 

aposta na forte colaboração da comunidade para o desenvolvimento de 

tarefas, plugins e automações nos ambientes de Cloud Computing, IOT, 

DevOps e sistemas especialistas proprietários. 

 

Cada vez mais, novas tecnologias especialistas são criadas e disponibilizadas 

para comporem novos serviços agregados com outras tecnologias. Nesse 

contexto, empresas e equipes sofrem com problemas de integração e 

automatização nos diversos ambientes e segmentos, principalmente os 

relacionados a falta de agilidade e custos elevados. 

 

O entendimento da plataforma Automation está baseada nos conceitos de 

tarefas, plugins e automações: 

• Tarefa: é uma execução pontual de uma ação que possui um conjunto de 

entradas, realiza uma determinada operação conforme a condição e gera 

uma saída, a qual, pode ser utilizada como entrada de outras tarefas e assim 

por diante. 

• Plugin: é um módulo que agrupa um conjunto de ações disponíveis 

nas interfaces dos provedores de cloud, dispositivos de IOT e ativos de 

infraestrutura. 

• Automação: é um conjunto de tarefas em uma ordem definida que 

possui um sentido negocial para sua existência. Ou seja, é uma definição de 

um conjunto de passos e operações para se atingir um objetivo. Exemplo: 

Ligar máquina X  

• Enviar um e-mail aos responsáveis, etc.; 

 

Cada vez mais busca-se redução de custos e agilidade nos processos, onde 

cada segundo pode ser crucial para uma melhor avaliação e percepção dos 

resultados que se deseja alcançar. A redução de custos com agilidade e 

segurança requeridas nos processos e seus inúmeros dispositivos, 

componentes e sistemas só serão possíveis serem alcançadas através de 

soluções de automações. Automation sua plataforma de automação de tarefas 

em Cloud, DevOps e IOT (www.surittec.com.br). 

 

 

surittec.com.br / suritraining.com.br / atmosfero.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TIC em Foco é uma empresa de consultoria que presta serviços e 

treinamento envolvendo tecnologias digitais de última geração, com soluções 

customizadas em engenharia e suporte para desenvolvimento de novos 

negócios. 

 

Na área de engenharia, desenvolve soluções e fornece capacitação para 

setores diversos, incluindo entre eles agronegócios, saúde, energia e cidades 

inteligentes. Entre as competências da empresa, destacam-se em especial, o 

desenvolvimento de subsistemas de RF e antenas customizadas e soluções em 

RFID, Internet das Coisas, comunicação via rádio e satélite e tecnologias sem 

fio de terceira a quinta geração. É Solution Partner da SigFox, prestando 

serviços para a rede no Brasil e no exterior. 

 

Na área de negócios, apoia instituições privadas e públicas no processo de 

transformação digital (reorientação estratégica, considerando pessoas, 

processos, produtos e serviços) e na busca de novos parceiros e 

internacionalização de negócios. Fornece estudos de mercado e de tendências 

tecnológicas e suporte para avaliação dos impactos da transformação digital 

na vida das pessoas e no ambiente de trabalho. 

 

Expectativas: 

 

Expandir os seus serviços em Portugal, identificando novos clientes e parceiros 

na região. 

 

 

www.ticemfoco.com.br



 

 

 

 

 

 

 

No mercado desde de 2007 como Provedor de Serviços Gerenciados de 

Segurança (MSSP), ajudamos nossos clientes a ficarem protegidos dos mais 

variados tipos de ameaças cibernéticas como: vírus, hackers, worms, 

backdoors e outros tipos de ataques. Cada Firewall UTM, faz uso de um 

sistema operacional desenvolvido pela TrustUX para suportar total 

gerenciamento e monitoramento remotos e através do nosso SOC (Centro de 

Operações de Segurança) correlacionamos todos os dados da rede para 

protegê-la das mais sofisticadas ameaças e até mesmo de problemas 

relacionados à conectividade, provendo uma experiência mais segura e 

agradável ao usuário no serviço. 

 

No mercado desde de 2007 como Provedor de Serviços Gerenciados de 

Segurança (MSSP), ajudamos nossos clientes a ficarem protegidos dos mais 

variados tipos de ameaças cibernéticas como: vírus, hackers, worms, 

backdoors e outros tipos de ataques. Cada Firewall UTM, faz uso de um 

sistema operacional desenvolvido pela TrustUX para suportar total 

gerenciamento e monitoramento remotos e através do nosso SOC (Centro de 

Operações de Segurança) correlacionamos todos os dados da rede para 

protegê-la das mais sofisticadas ameaças e até mesmo de problemas 

relacionados à conectividade, provendo uma experiência mais segura e 

agradável ao usuário no serviço. 

 

 

Expectativas: 

Encontrar parceiros comerciais e tecnológicos, prospectar mercado 

Português/ Africano/Europeu, integrar-se ao ecossistema de aceleradoras e 

incentivos de Portugal, futuramente ter ponto de presença em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanços nas áreas de processamento de linguagem natural, interfaces gráficas, 

iteração homem-máquina e inteligência artificial ocorridos nestes últimos anos 

possibilitaram o oferecimento de serviços automatizados de atendimento ao 

consumidor em linguagem natural. 

O Assistente Virtual Inteligente da Virtual Interactions pode ajudar o 

consumidor a: 

• Realizar pagamentos. 

• Consultar o status de entrega de um pedido. 

• Trocar uma condição ou forma de pagamento. 

• Alterar a data de vencimento de sua fatura. 

• Tirar dúvidas sobre produtos e serviços, etc. 

Quando a interface do serviço automatizado é apresentada na forma de uma 

entidade inteligente, que se assemelha a um ser humano ou, algumas vezes, a 

um robô, o serviço como um todo é chamado de assistente virtual. 

Em termos técnicos os assistentes virtuais são programas de computadores 

(tais como o Word®, Excel®, Internet Explorer®, etc.) que foram projetados 

para interagir com nossos clientes em linguagem natural e para produzir 

resultados de fácil compreensão na forma de texto, hipertexto, voz, imagem e 

multimídia. 

O tipo de resultado (resposta) que esses programas produzem depende das 

questões que lhes são apresentadas, assim como das informações que estão 

armazenadas nas bases de informação que eles consultam. 

 

Expectativas: 

Representação e networking.  

 

www.virtualinteractions.com.br



 

 

 

 

 

 

A WeDoLogos é o primeiro site de concorrência criativa do Brasil. 

A ideia é simples, o cliente divulga as características do projeto e os designers 

disputam entre si para criar sua arte. 

 

Lançado dia 27 de setembro de 2010, o site já conta com 107531 

designers cadastrados e mais de 4 milhões de artes enviadas para 

projetos de todo Brasil, fazendo da WeDoLogos, o maior site de 

concorrência criativa da América Latina. 

 

FORMATO 

A proposta do site é ser intermediário entre centenas de designers e micro 

empresários que desejam criar uma arte para o seu empreendimento. O 

formato de Concorrência Criativa, ou Design Contest System, consagrado 

nos EUA e Europa, coloca os clientes na posição de chefes, já que definem 

preço, prazo de entrega e acompanham ativamente a construção de sua 

marca, tudo online e on time. 

 

EMPRESÁRIOS 

O site é ideal para micro empresários e profissionais liberais, pois o 

empreendedor, com um investimento acessível, terá dezenas de criativos 

desenvolvendo diversas opções de artes para a sua escolha. 

 

DESIGNERS E CRIATIVOS 

Através do cadastramento gratuito no site, designers podem competir na 

criação de artes personalizadas que correspondam às expectativas do 

cliente. O criativo, que tem sua arte escolhida, recebe uma premiação em 

dinheiro compatível à faixa de preço selecionada pelo cliente, destacada 

como PRÊMIO. A decisão sobre qual projeto participar é de competência do 

designer, assim, o valor do prêmio e o conteúdo do trabalho são os 

principais filtros para atrair os melhores profissionais. 

 

Expectativas: 

Ampliar o relacionamento com as principais assessoria de imprensa de Portugal 

e networking. 

 

 

wedologos.com.br



 

 

 

 

 

 

A Wert Solutions, empresa brasileira, é detentora do software de Gestão de 

Ativos, 100% web-based: Manusis 4.0. O sistema é utilizado por grandes 

empresas no mercado brasileiro há 14 anos tais como: Unilever, Iveco, CNH, 

Case, Comau, FCA, Electrolux, DSM, Magna, LandisGyr, Legrand, Brady, 

Interprint, Logum, Basf, Braskem, Hyundai, Petrobras, entre outras.  

 

Sistema completo para Gestão de Ativos com módulos dedicados a projetos, 

manutenção e operação seguindo os guidelines da PAS 55. Sistema 

multiempresa, multiusuário e disponível nos idiomas: Português, Inglês, 

Espanhol e Italiano. Sistema 100% cloud utilizando com parceiro os servidores 

super seguros da AWS – Amazon Web Service.  

 

O sistema conta também com o Manusis Mobile, aplicativo para instalação em 

dispositivos móveis para gestão dos mantenedores e ativos em tempo real na 

execução de suas atividades. O sistema conta ainda com um API (interface de 

integração) que o habilita a ser integrado com ERPs como SAP, Oracle, Totvs, 

Infor, entre outros (temos cases reais com esses ERPs). Além disso, a API está 

preparada para integração com máquinas e equipamentos, o que coloca nossa 

solução em sintonia com a 4ª Revolução Industrial – a Manufatura 4.0.  

Atuamos hoje no Brasil, Argentina, Chile e México com mais de 70 clientes, 

200 bases operando. O Manusis é utilizado, diariamente, por mais de 1.000 

usuários para gestão de mais de 1 milhão de ativos cadastrados gerando mais 

10 mil ordens de manutenção por mês.  

 

Expectativa:  

Nossa expectativa no mercado de Portugal é inciar nossa atuação oferecendo 

nossa solução para as indústrias portuguesas, presatadores de serviços, 

hospitais, supermercados e para gestão de facilities. Para tanto, estamos em 

busca de parceiros locais que possam facilitar nosso iniício de atuaçao, 

possíveis investidores locais e/ ou programas de incentivo governamentais 

para estabelecermos nosso escritóirio em terras portuguesas. 

 

www.manusis4.com 
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A ABES, Associação Brasileira das Empresas de Software, é a mais 

representativa entidade do setor com cerca de 1600 empresas associadas ou 

conveniadas, distribuídas em 23 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, 

responsáveis pela geração de mais de 120 mil empregos diretos e um 

faturamento anual da ordem de US$ 20 bilhões por ano.  

 

As empresas associadas à ABES representam 85% do faturamento do segmento 

de desenvolvimento e comercialização de software no Brasil e 33% do 

faturamento total do setor de TI, equivalente em 2014 a US$ 60 bilhões de 

vendas de software, serviços de TI e hardware.  

 

Desde sua fundação, em 9 de setembro de 1986, a entidade exerce a missão 

de representação setorial nas áreas legislativa e tributária, na proposição e 

orientação de políticas voltadas ao fortalecimento da cadeia de valor da 

Indústria Brasileira de Software e Serviços - IBSS, na defesa da propriedade 

intelectual e combate a pirataria de softwares nacionais ou internacionais e no 

apoio às iniciativas de fomento à pesquisa, desenvolvimento, inovação e ao 

desenvolvimento do software nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundada em 1947, é a mais antiga associação nacional na área de 

telecomunicações e tem como finalidade desenvolver incrementar as relações 

no ramo das telecomuni- cações, levando em consideração as profundas 

transformações ocorridas no cenário institucional e legal das telecomunicações 

e da convergência tecnológica das plata- formas de produção, de prestação e de 

uso de serviços. 

Certa de seu papel no segmento está empenhada em apoiar e consolidar ações 

vin- culadas às Tecnologias de Informação e Comunicação, à dinâmica dos 

aspectos e de fomentar o fortalecimento industrial, de desenvolvimento 

tecnológico, de qualidade da formação de recursos humanos, da qualidade e 

continuidade dos serviços conce- didos, da regulamentação das 

telecomunicações e foco em: 

• Regulamentação e sua aplicação: estudos críticos, avaliação e efetivação de 

aplicações. 

• Tendências em evolução de Internet e redes móveis; uso inteligente de redes 

sociais; riscos e segurança no uso de redes: estudos, divulgação, apoio e 

promoção de ações. 

• Desenvolvimento tecnológico, inovação e apropriação: identificação, mobili- 

zação e divulgação de recursos e de oportunidades; integração de esforços; 

aceler- ação da apropriação de resultados. 

• Ao redor desses, estamos tomando conhecimento e atentos a outros 

objetivos, como oportunidades junto a projetos militares e questões de 

transferência de tecnologia. 

 

http://abtelecom.org.br



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finalidade da AAB é congregar pessoas físicas e jurídicas com interesse na 

pro- moção e no desenvolvimento da Engenharia, Ciência e Tecnologia 

Aeroespaciais, para: 

• Debater e propor programas e prioridades para a área; 

• Promover e propor melhorias organizacionais, métodos de trabalho, e in- 

fraestrutura necessários para o desenvolvimento e operação de sistemas 

aeroespaciais; 

• Debater e propor política industrial, de educação e de divulgação para a 

área; 

• Participar de comissões, comitês, grupos de trabalho e de eventos, 

fornecendo pareceres técnicos e posições sobre os diversos temas da área; 

• Divulgar a posição da AAB sobre os diversos temas da área. 

 

http://aeroespacial.org.br 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Plataforma Brasileira da Internet do Futuro é um resultado relevante do 

Projeto FIRST, sendo esta uma iniciativa colaborativa financiada pela Programa 

FP7 da Comissão Europeia com o propósito de propiciar a cooperação 

tecnológica entre Europa e América Latina em áreas tecnológicas, tais como a 

Internet do Futuro e componentes e sistemas TIC. 

 

O Projeto FIRST tem como objetivo estender o conceito europeu de 

Plataformas Tecnológicas (ETPs) para a América Latina, por meio da reunião 

de stakeholders estratégicos de áreas diversas, tais como Internet do Futuro, 

Componentes e Sistemas de TIC, com a construção de uma plataforma por 

país, incluindo Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. 

 

Como resultado do Projeto, a BraFip está atualmente em fase de 

consolidação, contando com mais de trinta membros provenientes de todo o 

território brasileiro, distribuídos entre centros de pesquisa, universidades, 

grandes corporações, pequenas e médias empresas e outras instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mundo é movido pela inovação, o que todos buscamos é a inovação e é com 

base nela que toda a sociedade evolui.  

Inspirada a estimular a inovação e a estratégia entre empresas, nasce em 2014, 

o Business Leaders: uma empresa de comunicação e de estratégia de negócios 

focada na inovação e no desenvolvimento de C-Level (Líderes).  

 

O Business Leaders fornece conteúdo jornalístico profissional, ético e de 

qualidade sobre inovação, liderança e negócios em diversas plataformas que 

atendem a necessidade de líderes que buscam conhecimento e educação 

continuada e ganho de competitividade ao longo de sua jornada profissional.  

Evento discute alternativas para ajudar os líderes e o Brasil na busca pela 

competitividade.  

 

O formato inovador do evento está dividido em dois grandes blocos na parte 

da manhã dedicada a estratégia e desenvolvimento da liderança e na parte da 

tarde dedicada a inovação e ao painel de debate com os CIO líderes que estão 

ajudando a construir um cenário em que estímulos externos atingem os 

negócios, os líderes apostam cada vez mais em estratégias inovadoras para 

otimizar o engajamento e a mobilização de suas equipes.  

 

Expectativa:  

Realização de uma edição do evento em Portugal. 

 

http://businessleaders.com.br/categorias/eventos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 2005 ajudando empreendedores de alto impacto a transformar suas 

ideias em negócios!! A incubadora de negócios faz parte do Programa de 

Incubadoras de São José dos Campos gerido pelo CECOMPI, o qual possui a 

missão de fomentar a competitividade do Cone Leste Paulista através da 

inovação e do empreendedorismo em novos negócios. O objetivo da 

incubadora é abrigar novos negócios que se destacam como inovadores e 

promissores no mercado. 

 

O grande atrativo é o ambiente de negócios e a rede de colaboração 

proporcionada ao novo empresário, transformando projetos e ideias em 

novas empresas e contribuindo para o desenvolvimento econômico da 

região. 

 

 

http://incubadoradenegocios.org.br



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundado em 2000, com sede em São Paulo e atuação global, o Instituto 

Crescer tem na Educação o seu foco principal, implementando projetos 

relacionados à formação de educadores, qualificação profissional e 

desenvolvimento comunitário. 

 

MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS E VALORES 

 

A melhoria da qualidade da Educação é uma questão urgente e somente com 

um novo olhar, muita criatividade, coragem e disposição iremos reverter os 

resultados educacionais, sendo capazes de colaborar para que crianças e 

jovens sejam capazes de ter e perseguir seus sonhos!” – Dra Luciana Allan 

 

 

http://institutocrescer.org.br



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Instituto Gênesis é uma unidade complementar da PUC-Rio, com o objetivo 

de transferir conhecimento da Universidade para a sociedade, por meio da 

formação de empreendedores e da geração de empreendimentos inovadores 

de sucesso, contribu- indo assim para a inclusão social, a preservação da 

cultura nacional e melhoria da qualidade de vida da região onde está inserido. 

 

O Instituto Gênesis da PUC-Rio ganhou a nona posição do Global Top 25, 

ranking elaborado pela UBI Index, instituição de pesquisa sueca que avalia e 

reúne as mel- hores incubadoras do mundo. Selecionado na categoria 

“Melhores Incubadoras Asso- ciadas a Universidades”, o instituto foi a única 

incubadora brasileira a fazer parte dos 25 primeiros selecionados. Dentre os 

critérios de escolha, destacaram-se a qualidade de atendimento aos clientes e 

o impacto econômico gerado na região. Foram avalia- das cerca de 300 

incubadoras em 67 países. 

 

 

http://www.genesis.puc-rio.br



 

 

 

 

 

 

 

 

Para startups: 

A Soul Empreendedor é uma lançadora de startups que trabalha para 

capacitar e empoderar os empreendedores através de metodologias 

ativas de ensino- aprendizagem. 

Usando projetos reais como meio para auxiliar os empreendedores no 

desenvolvimento das competências necessárias ao seu sucesso auxilia 

diretamente nos processos de Validações Iniciais e na Estruturação 

Estratégica da Startup, preparando-a para um lançamento suave e certeiro. 

Oferecemos: Palestras & Webinars / Workshops / Cursos Presenciais / Cursos 

EAD / Serviços de Mentoria 

 

Para empresas: 

Com as competências desenvolvidas junto às startups que incluem o design 

de serviços, a modelagem de negócios, o marketing estratégico, o marketing 

digital, o planejamento estratégico e a gestão ágil de projetos, oferecemos 

também serviços no campo da Transformação Digital e da Estruturação 

Estratégica de Marketing para empresas já consolidadas que precisam se 

reinventar para manterem-se competitivas. 

 

Oferecemos: Palestras / Cursos In Company / Consultoria em Transformação 

Digital / Consultoria em Marketing Estratégico / Apoio para ações de Inovação 

Aberta e criação de Spin-offs 

 

http://soulempreendedor.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


