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Empresa  Descritivo 

Alghorit 

Sistema de monitoramento de epidemias, visando 
automatizar e informatizar o processo de coleta, 
transmissão, processamento e análise de dados a 
respeito do Aedes Aegypti. 

beRap 

App de batalha de rimas que através da gameficação e 
de novas experiências cria valor para quem quer 
aprender a rimar, quem já rima e está em busca de 
aperfeiçoamento, quem quer se divertir ou apenas 
assistir/votar. 

Byzahira  
Negócio social na área da moda voltado para o 
empoderamento econômico de costureiras e uso de 
materiais recicláveis e sustentáveis. 

CO2mpensados 

App que tem como foco a mudança de hábitos dos 
brasileiros e a sua conscientização ambiental em 
tempo real, oferece monitoramento diário e dicas para 
melhorar a pegada ambiental. 

Crescere   

Formação em hard e soft skills para jovens nas áreas de 
programação, desenvolvimento de produto, data 
science, com modelo de financiamento diferenciado 
conectando jovens diversos ao mercado de trabalho, 
em especial 1º emprego. 

LBE Serviços Médicos Ltda 

Plataforma de treinamento para profissionais da área 
da saúde, utilizando realidade virtual e aumentada, visa 
a formação contínua e efetiva dos profissionais e 
redução dos custos ao sistema de saúde pública. 

Loub 
 
 
 

Plataforma de vendas e contratação de serviços em 
comunidades que conecta prestadores de serviço e 
lojistas a novos clientes por geolocalização. 
 
 
 



 

 

RayPay  

App que realiza leitura do QR Code de vendas realizadas 
para clientes com deficiência visual oferecendo ao 
usuário segurança e autonomia para concluir suas 
compras. 

T&D Sustentável Comércio e 
Instalações 

Tecnologia que permite economia de até 70% do 
consumo de água dos clientes que utiliza inteligência 
artificial para monitoramento do consumo. 

Tecnogueto  
Programa de educação que promove a diversidade e 
inclusão de profissionais no mercado de trabalho na 
área tecnológica. 

Toti 
Negócio social multiplataforma que capacita refugiados 
e imigrantes na área tecnológica e os conecta a 
empresas com altas demandas de contratação. 

Troca  
Plataforma de recrutamento e seleção inclusivo, com 
sistema de acompanhamento que ajuda o profissional a 
se manter no emprego. 

Whywaste 

Solução que utiliza inteligência artificial para reduzir o 
desperdício de alimentos em supermercados e 
distribuidores, além de conecta-los digitalmente a 
ONGs, escolas e bancos de alimentos. 

 


