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Em maio, na ocasião do I DemoDay Minas, o colunista da Forbes, Ricardo Geromel,que 
cobriu o evento disse: “Já estive em eventos DemoDay no mundo inteiro. Nos Estados 

Unidos, em Israel, na Europa. Vi e vivi muitos deles. E posso dizer que o de Minas é de 
classe mundial – tão bom, ou até melhor, do que os outros em que já estive”. Levando-
se em consideração que o sonho de 11 em cada 10 empreendedores é estar na capa da 

Forbes, escutar de um colunista da revista que o evento é “world class” só fez aumentar 
o orgulho de Minas em acelerar startups.

No começo de novembro, exatos seis meses após aquele DemoDay Minas, o SEED, que 
co-organizou com primazia o evento, ficou entre as três aceleradoras indicadas ao Spark 

Awards na categoria Melhor Aceleradora do país. No mesmo evento, a comunidade San 
Pedro Valley foi agraciada como Melhor Ecossistema de Startups do Brasil, mostrando 

que Belo Horizonte tem, realmente, um terreno fértil para negócios inovadores. O 
resultado de tanto trabalho dessas instituições e startups pode ser visto hoje, quando 

trazemos ao coração de Minas um DEMO DAY recheado de negócios promissores que 
vieram dos quatro cantos do mundo para acelerar, aqui, suas ideias.

Toda evolução tem uma linha do tempo. E, como se pode perceber, as aceleradoras e 
incubadoras de Minas participam ativamente da construção desta história.

Por isso – e por tantas outras coisas– é que temos o orgulho de dizer que o melhor de 
Minas Gerais, em inovação e empreendedorismo, está aqui, no II DemoDay Minas. As 
startups aceleradas no Estado foram, ao longo do tempo, encontrando seu caminho e 
todas elas já têm bagagem suficiente para te dizer que se você procura novas ideias, 

para investir ou para ser inspirado por elas (ou as duas coisas), você está exatamente 
onde deveria estar.

Aqui, os negócios acontecem. E continuarão acontecendo, porque Minas já provou 
ser o terreno mais fértil para que plantemos sonhos e colhamos resultados. As 

sementes foram lançadas. Elas estão nos olhos jovens das crianças que já sabem que 
vão ser empreendedores quando crescerem porque veem, desde já, que o ecossistema 

empreendedor de Minas pavimenta para elas um bom caminho. Estão no mundo inteiro, 
nos negócios que já foram acelerados em Minas e nos que ainda o serão. Estão no 

investimento anjo, no venture capital e nas cifras pra lá de interessantes que dezenas de 
pessoas estão compartilhando nesse exato momento, enquanto você lê esse sumário.

Aliás, o sucesso disso tudo é seu. Você é a razão para que tudo isso exista – desde os 
sonhos dos empreendedores até o evento do qual hoje você participa. E, se a gente sabe 
de uma coisa, é isso: sem você, nada disso teria a menor razão de existir. E é a sua ajuda 

que vai fazer com que nosso segundo evento (que, com certeza, também será “world 
class”) coloque nossos empreendedores na capa das próximas edições da Forbes.

Bem vindo ao futuro. Bem vindo ao II DemoDay Minas.

Boas vindas

Acesse o sumário executivo também em PDF
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Orçamentos imediatos para serviços. 
Usuários configuram as opções dos 

serviços que desejam e o sistema 
mostra em tempo real o preço de até 
10 empresas para serem comparadas. 
Inicialmente focado em serviços para 

casamento.

São Paulo
Site
http://www.agrid.com.br/

Agrid 
Aceleradora: SEED 

GoogleGorila
A Decoraki é uma plataforma com o 

objetivo de ajudar pessoas a decorar e 
mobiliar suas casas, proporcionando a 

elas um meio para se inspirar, expor suas 
ideias, testar e combinar produtos.

A EsmalteriaClub é o 1° clube de 
assinatura de esmaltes do Brasil! 

Mensalmente entregamos uma caixinha 
temática contendo de 3 a 5 produtos 

especialmente selecionados que vão de 
esmaltes a produtos de tratamento e 

acessórios para decoração de unhas de 
marcas internacionais e nacionais.

São Paulo
Site
http://www.decoraki.com.br/

Minas Gerais
Site
http://www.esmalteriaclub.com.br/

Decoraki 
Aceleradora: SEED 

Esmalteria Club 
Aceleradora: Acelera MGTI

Frutas em Casa é um e-commerce que 
oferece o serviço de assinaturas de produtos 

naturais, frutas e verduras higienizadas 
para residências e empresas. Deste modo, 

os clientes recebem estes produtos 
semanalmente em casa ou diariamente 

nas empresas. O principal foco da startup 
é levar saúde, comodidade e economia de 

tempo para o dia a dia das pessoas.

Googlegorila simplifica o processo de 
publicidade online, sem perda de tempo ou 

processos complicados.

Sistema on-line feito pra que 15 milhões 
de proprietários de casas de aluguel 

possam aumentar drasticamente suas 
reservas e ao mesmo tempo automatizar 

o processo de gestão, independentemente 
de quantos sites eles usem para anunciar 

sua casa (por exemplo, AirBnB). Com o 
preço otimizado, a taxa de ocupação média 

de 68% desse mercado de $100B será 
aniquilada.

Goiás
Site
http://www.frutasemcasa.com.br/

México
Site
http://www.googlegorila.com/

EUA
Site
http://www.instarent.co/

Frutas em Casa 
Aceleradora: SEED 

GoogleGorila 
Aceleradora: SEED 

InstaRent Global 
Corporation               

 Aceleradora: SEED 
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A empresa desenvolve projetos de 
otimização e gestão de frotas visando 
melhorar o controle da manutenção, 

logística, aplicação e acompanhamento 
dos processos operacionais ligados a 

frotas. Atuando no ramo de tecnologia 
de frotas desde 2013, está situada 

atualmente no CRITT, na UFJF.

POP Recarga é o seu dinheiro para 
compras na Internet! O POP Recarga 

é uma plataforma de pagamentos que 
permite a compra em dinheiro na 

internet, sem a utilização de cartão de 
crédito, débito ou conta bancária.

Minas Gerais
Site
http://www.optsolucoes.com.br/

Minas Gerais
Site
http://www.poprecarga.com.br/

OPT Soluções 
Incubadora: CRITT

POP Recarga 
Incubadora: Take.net

Shippify é um SAAS de logística que 
entrega encomendas de qualquer 

e-commerce ou app mobile, usando 
uma comunidade de entregadores 

verificados, em menos de 24 horas.

Equador
Site
http://www.shippify.co/

Shippify 
Aceleradora: SEED 

Ticket Hoy é a maneira mais inovadora 
de promover, vender e comprar 
ingressos para eventos de lazer, 

entretenimento e cultura na América 
Latina. Um aplicativo que inspira as 

pessoas a encontrar sua próxima saída e 
permite que os promotores dos eventos 
ofereçam descontos de último minuto, 
vendam com preços dinâmicos e gerem 
ingressos, inclusive por meio da venda 

entre espectadores. 

Argentina
Site
http://www.tickethoyapp.com/

Ticket Hoy 
Aceleradora: SEED 

Comércio 
Eletrônico

Comércio 
Eletrônico

Educação Educação

Finance Finance

Mídia ou
Rede Social

Mídia ou
Rede Social

Saúde e
Biotecnologia

Saúde e
Biotecnologia

Soluções B2B Soluções B2B

Tecnologia
Móvel e Sem Fio

Tecnologia 
Móvel e Sem Fio

Energia e
Tecnologia Limpa

Energia e
Tecnologia Limpa



8 9

Plataforma de teste padronizado para desktops e 
plataformas móveis que ajuda milhares de alunos e 
professores no Brasil, gratuitamente, na preparação 

para o ENEM e OAB.

A Descola é uma escola desconstruída. 
Tornamos o aprendizado uma 

experiência natural e prazerosa. 
Criamos cursos online sobre 

criatividade, tecnologia e negócios em 
um formato rápido, prático e inspirador. 

Propomos um jeito diferente de 
aprender usando, além da experiência 

em vídeo, materiais complementares de 
aprofundamento, grupos de discussão 
e meios de interação entre professores 

e alunos. 

Plataforma de co-criação onde as 
crianças poderão criar e compartilhar 

seus próprios conteúdos, além de 
interagir com autores profissionais. Na 

Kriativar, todo aluno se transformará 
em um pequeno autor. Os livros 
poderão ser criados a partir dos 
desenhos feitos por eles ou dos 

templates disponibilizados na 
plataforma.

Startup especializada em soluções 
criativas para a educação básica em 
plataforma digital. Nossos produtos 

para alfabetização e letramento 
integram conteúdos de várias áreas do 

conhecimento. As aulas são distribuídas 
em sete anos escolares e atendem a 

alunos da Educação Infantil ao 5º ano 
do Ensino Fundamental. Equipe de 

profissionais altamente qualificada que 
conta com parceiros estratégicos, como 

a UFMG.

Minas Gerais
Site
http://www.appprova.com.br/

São Paulo
Site
http://www.descola.org/

Minas Gerais
Site
http://www.kriativar.com.br/

Minas Gerais
Site
http://www.educatrix.com.br/

AppProva 
Aceleradora: Acelera MGTI

DESCOLA 
Aceleradora: SEED 

Kriativar 
Aceleradora: SEED 

Educatrix 
Aceleradora: TechMall 

A Jungle cria tecnologias educacionais 
lúdicas destinadas a crianças de 3 

a 10 anos de idade aproximando 
professores e alunos, engajando pais 
e filhos e permitindo que o momento 

de aprender seja divertido para as 
crianças enquanto têm o progresso de 

aprendizado acompanhado por seus 
educadores.

Minas Gerais
Site
http://www.mitodacaverna.com.br/

Jungle Digital Games 
Incubadora: Centev/UFV
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A Metativa está voltada para o 
desenvolvimento de soluções 

inovadoras de ensino. Utilizando o 
Problem Based Learning (PBL) ela 

convida as instituições de ensino a 
inovar no modo de ensinar. Através da 
resolução de problemas reais o usuário 
aprende e concorre a vagas em grandes 

corporações.

Minas Gerais
Site
http://www.metativa.com/

Metativa 
Incubadora: INCIT
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Aplicativo de Comunicação para escolas.

Pixis é uma editora infantil de 
histórias interativas para iPad que visa 

sensibilidade artística e consciência 
social. Sua equipe de autores e 

ilustradores internacionais cria histórias 
que abrangem temas como pluralidade 

cultural e sabedoria popular. Os 
aplicativos possuem desenhos feitos 
à mão nos quais as crianças podem 

interagir com as histórias envolvendo 
por completo a sua imaginação, 

criatividade e fantasia.

Minas Gerais
Site
http://new.pertoo.com/

Hungria
Site
http://www.pixisapp.com/

Pertoo 
Aceleradora: SEED 

Pixis 
Aceleradora: SEED 
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StoryMax publica livros digitais 
interativos – app books disponíveis 

para tablets e smartphones iOS e 
Android – com excelência editorial. 

Nós estamos tornando a leitura mais 
atraente, divertida, engajadora e 

imersiva para crianças e jovens do 
mundo inteiro.

O Zoony é uma plataforma que reduz o 
GAP entre a universidade e o mercado 

de trabalho. Nós inovamos ao identificar 
os melhores candidatos, não somente 

pelo seus conhecimentos, mas também 
pelo seu perfil comportamental. 

São Paulo
Site
http://www.storymax.me/

São Paulo
Site
http://www.zoony.co/

StoryMax 
Aceleradora: SEED

Zoony 
Aceleradora: SEED 
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Bluelux é a forma definitiva de 
se controlar a iluminação de sua 
residência. Com o produto, suas 

lâmpadas são acionadas diretamente 
de seu smartphone e atuam 

automaticamente a seu favor, de 
acordo com a necessidade de luz nos 
ambientes, proporcionando conforto, 

segurança e economia de energia.

CloudGrid.org se dedica à gestão 
responsável dos recursos energéticos 

globais. Nós somos apoiados por 
uma comunidade internacional de 
especialistas que contribuem com 
inovações de hardware e software. 
Juntos, desenvolvemos tecnologia 

de código aberto (open-source) que 
permite a mediação em tempo real e 
o controle de qualquer rede elétrica, 

desenvolvendo uma infraestrutura 
sustentável e reduzindo os custos de 

energia.

Lux Sensor provém soluções de 
controle e automatização industrial. 

Seu principal produto um sistema 
de automatização do controle 

de açúcar em linha para usinas 
sucroalcooleiras que promove aumento 
de produtividade de etanol. A solução 

da Lux Sensor é simples de operar 
e sua manutenção e limpeza não 

compromete a produção da usina. 

Minas Gerais
Site
http://www.bluelux.com.br/

Chile
Site
http://www.gridcloud.co/

São Paulo
Site
http://www.luxsensor.com/

Bluelux 
Aceleradora: SEED

CloudGrid 
Aceleradora: SEED

Lux Sensor 
Aceleradora: SEED

Minas Gerais
Site
http://www.paradigma.ind.br/

Produção sustentável de óleos vegetais 
e co-produtos da palmeira macaúba.

Paradigma 
Óleos Vegetais               

Incubadora: IEP
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aceitaFacil é uma plataforma de gestão 
de pagamentos. Auxiliamos os usuários 

a receber, conciliar, gerir e distribuir 
pagamentos de forma automatizada. 

Reduzimos custos operacionais, 
bitributação, além de permitir a 

operação de uma série de modelos de 
negócio inviáveis até então.

Fundacity está facilitando o 
investimento em startups, fornecendo 

plataforma em nuvem na qual 
investidores podem gerenciar todos os 
aspectos do processo de investimento 

e avaliar startups em um dashboard 
privado com seus parceiros, criar e 

liderar seus próprios fundos de venture 
capital online, co-investir com outros 

investidores em startups e acompanhar 
o crescimento de suas empresas 

investidas.

SmarttBot: um sistema para criação, 
otimização e acompanhamento 
de estratégias de investimento. 
Transformamos estas em robôs 

que operam sem a necessidade de 
nenhum tipo de intervenção humana, 

aperfeiçoamos com simulações em 
tempo real e no passado e fornecemos 
um painel de controle completo para 

se acompanhar o desempenho do 
investimento.

Minas Gerais
Site
http://www.aceitafacil.com/

EUA
Site
http://www.fundacity.com/

Minas Gerais
Site
http://www.smarttbot.com/

aceitaFacil 
Aceleradora: SEED

Fundacity 
Aceleradora: SEED

SmarttBot 
Aceleradora: SEED

Fanear é o aplicativo para os fãs da 
música ao vivo. Descubra os melhores 

shows e bandas na cidade, faça check-
in, avalie os shows, ganhe pontos e seja 
o melhor fã! Fanear oferece ferramentas 
de estatísticas de eventos e fidelização 
de fãs para produtores, bandas e casas 

de eventos.

Com a missão de conectar pontos 
e fazer a música ir além, Moluzco 
é um facilitador da cena músical 

independente, com soluções online 
para estreitar a interação entre 

artistas, produtores e ouvintes. A 
experiência na plataforma conduzirá 
o usuário a viabilizar shows através 
de crowdfunding, ouvir e descobrir 

novos talentos, trocar experiências e 
desenvolver parceirias.

Chile
Site
http://www.fanear.com/

Minas Gerais
Site
http://www.moluzco.com/

Fanear 
Aceleradora: SEED 

Moluzco 
Aceleradora: SEED 

Histórias que valem a pena e fazem 
diferença na vida das pessoas.

Minas Gerais
Site
http://www.awebic.com/

Awebic 
Incubadora: CEU Pre Accelerator Program
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We Crowdcasting acredita que blogs, jornais, 
revistas, etc., podem transformar leitores em 
repórteres. Criamos apps customizados para 

veículos que só precisam estimular os leitores 
a produzir notícias. Elas ficam disponíveis no 
feed do aplicativo e vão direto para o site dos 

veículos via API. Todo o controle da informação 
é feito por um dashboard para gerenciamento e 

moderação do conteúdo.

Santa Catarina
Site
http://www.wecrowdcasting.com/

WE Crowdcasting 
Aceleradora: SEED 
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O Projeto Brasil quer tornar a 
política brasileira mais transparente, 

competente e democrática. Faremos isso 
informando, engajando e aproximando 

políticos e cidadãos por meio de 
tecnologia web e mobile.

TheSocialRadio te possibilita ver 
seus tweets enquanto dirige, corre 

ou trabalha sem ter que lê-los. Você 
pode ouvir sua Timeline, TTs, listas 

ou buscas juntamente com sua música 
favorita. Te proporcionamos uma 

experiência semelhante a do rádio, 
através de tecnologia multi-língua, de 
vozes masculinas e femininas e nosso 

algoritmo de melhora textual. 

Minas Gerais
Site
http://www.projetobrasil.org/

Argentina
Site
http://www.thesocialradio.com/

Projeto Brasil 
Aceleradora: SEED 

The Social Radio 
Aceleradora: SEED 

Informação, entretenimento e solução 
dos mistérios do mundo. Com mais 

de 1,5 milhões de usuários nas 
redes sociais, o MUITOinteressante 
transforma informação em diversão 

através de uma linguagem bem 
humorada e direta. Tudo isso é 

transmitido através dos cards de 
curiosidades do App “interessante” 

para iOS e dos posts do site.

São Paulo
Site
http://www.muitointeressante.com.br/

MUITOinteressante 
Aceleradora: SEED 
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A CellSeq - In vitro and In silico 
solutions é uma startup que fornece 

soluções inovadoras para análises mais 
assertivas e robustas. Produzimos 

diferentes tipos celulares a partir de 
células tronco diferenciadas para testes 

in vitro de novos produtos. Atuamos 
também oferecendo soluções em 

bioinformática, principalmente na área 
da genômica.

A Cybergia é uma rede social 
corporativa para promoção da saúde 

que ajuda empresas a reduzirem 
o absenteísmo e presenteísmo ao 

melhorar a saúde e qualidade de vida 
dos usuários. Promove o engajamento 
com a saúde através de gamificação e 

fornece aos gestores informações úteis 
para tomada de decisão.

Minas Gerais
Site
http://www.cellseqsolutions.com/

Minas Gerais
Site
http://www.cybergia.com.br/

CellSeq 
Aceleradora: SEED 

Cybergia 
Incubadora: Habitat

A BIOAPTUS BIOTECNOLOGIA é 
proprietária da Plataforma ANFITECH®, 

tecnologia de desenvolvimento de 
anticorpos sintéticos aptâmeros: 

insumo para o desenvolvimento de 
testes de controle de qualidade, kits 
de diagnóstico de doenças e drogas 

terapêuticas com aplicações no mercado 
de saúde humana, saúde veterinária, 

alimentos, agronegócios e análises 
ambientais.

Minas Gerais
Site
http://www.bioaptus.com.br/

BIOAPTUS BIOTEC 
Incubadora: Habitat

A Myleus é a primeira empresa 
brasileira a utilizar testes de DNA 

para garantir a espécie de origem em 
produtos animais e vegetais. Fundada 
em 2010 como uma spin-off da UFMG, 

recebeu em 2014 investimento do 
Fundo Fundepar. Sua missão é gerar 

soluções de confiança por meio de 
testes e análises de DNA.

O Proteo é nascido de mais de 30 
anos de pesquisas científicas focadas 

em democratizar o uso do whey 
protein. O Proteo Frosty Whey é um 
saudável alimento funcional gelado, 
patenteado no Brasil e desenvolvido 
para impulsionar o desempenho dos 

mais diversos tipos de praticantes de 
atividade física.

Minas Gerais
Site
http://www.myleus.com/

Minas Gerais
Site
http://www.proteo.club/

Myleus Biotecnologia 
Incubadora: Habitat

Proteo - Frosty Whey 
Aceleradora: SEED 

MovSmart - Exercícios Inteligentes 
proporciona melhores treinos, com 
resultados mais efetivos por meio 

da automação de aparelhos de 
musculação, facilitando a definição e 
monitoramento das atividades, além 

do acompanhamento da evolução. Com 
o MovSmart as academias incorporam 

tecnologia em seus equipamentos, 
destacando-se frente à concorrência.

Paraná
Site
http://www.movsmart.com/

MovSmart - Exercícios 
Inteligentes               

 Aceleradora: SEED
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Agrosmart é uma solução de Internet 
das Coisas voltada para o agronegócio, 

que utiliza o monitoramento à 
distância de sensores em conjunto com 

análise de dados para automação de 
processos, criando inteligência para a 

gestão agrícola.

Appbase é um serviço completo 
de bancos de dados para o 

desenvolvimento rápido de aplicativos 
mobile, oferecendo um database layer 

em tempo real, como uma simples 
API, que pode ser utilizado em 

qualquer plataforma. Com Appbase 
desenvolvedores podem aproveitar 
os benefícios de busca, querying e 
processamentos em tempo real, no 

mesmo serviço e sem configuração no 
lado do servidor. 

Minas Gerais
Site
http://www.agrosmart.com.br/

EUA
Site
http://www.appbase.io/

Agrosmart 
Incubadora: CEU Pre Accelerator Program

AppBase 
Aceleradora: Acelera MGTI

Desenvolvimento de software para 
gerenciamento de acervo técnico de 

empresas e profissionais de engenharia.

Minas Gerais
Site
http://www.adatecnologia.com.br/

ADA TECNOLOGIA 
Incubadora: CRITT

Crowdtask 
Aceleradora: Acelera MGTI

A Lotebox é um software Web que 
realiza o match entre cargas e espaços 
vazios em contêineres para o comércio 

internacional, dando a possibilidade 
do usuário gerenciar, consolidar e 

otimizar cargas marítimas. O cliente 
registra as principais características dos 

seus produtos e com esta informação 
encontramos a melhor opção de 

transporte para cada caso.

M2 Agro, startup voltada para 
inovações no agronegócio, apresenta 

uma plataforma web de planejamento 
e acompanhamento de atividades 

agrícolas, a PIPA. A plataforma 
conta com visualização simples e 

funcionalidades que irão auxiliar o 
produtor a realizar uma gestão mais 

eficaz de seu negócio e maior segurança 
ao tomar decisões. 

Pernambuco
Site
http://www.lotebox.com/

Minas Gerais
Site
http://www.m2agro.com.br/

Lotebox 
Aceleradora: SEED

M2Agro 
Aceleradora: SEED 

Somos uma startup de crowdsourcing 
que ajuda empresas de e-commerce a 
aumentar vendas através de serviços 
de melhoria e limpeza de suas bases 

de dados de produtos. Oferecemos uma 
enorme força de trabalho online rápida, 
escalável e barata, permitindo a solução 
de problemas que não são manipuláveis 

através de algoritmos.

Minas Gerais
Site
http://www.crowdtask.me/
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NetLex é uma plataforma online 
desenvolvida para simplificar e 

otimizar o processo de criação e gestão 
de documentos. Nossa tecnologia 

proporciona relevante economia na 
elaboração de documentos, além de 
ferramentas de gestão e análise de 
dados que possibilitam que nossos 

clientes ganhem dinamicidade e 
segurança jurídica em seus negócios.

Survey Kiwi é a plataforma mais 
incrível para criação mobile de 

pesquisas e recompensa os seus 
usuários pelo feedback.

Minas Gerais
Site
http://www.netlex.com.br/

Argentina
Site
http://surveykiwi.com/

Netlex 
Aceleradora: SEED 

Survey Kiwi 
Aceleradora: SEED

A Modacad vende moldes de costura e 
oferece acesso a um banco de tecidos 

online. Beneficiamos o desenvolvimento 
de produtos das empresas de confecção, 

otimizando vendas e competitividade. 
Nossos tecidos podem ser virtualmente 

testados nos desenhos dos modelos e os 
moldes customizados.

Minas Gerais
Site
http://www.modacad.com.br/

Modacad 
Incubadora: Fumsoft

Tracksale 
Aceleradora: SEED

Para nosso usuário somos um poderoso 
sistema de recomendação para bares 

e restaurantes, usando técnicas de 
aprendizado de máquina sensíveis ao 

contexto, além de um sistema anônimo 
de feedback para estabelecimentos. 

Para os donos desses locais, entregamos 
dados de segmentação de mercado de 
alta qualidade, feedback de clientes e 

conexão com produtores locais.

Somos uma empresa de software de 
Business Intelligence. Nossa solução é 
um software de baixo custo que torna 

fácil aos usuários de negócios criar 
suas próprias visualizações, relatórios e 
dashboards. É focada nas necessidades 

dos usuários de negócios, de fácil 
implementação, 100% web e mobile.

Minas Gerais
Site
http://www.vouprobar.com.br/

Minas Gerais
Site
http://www.webreports.com.br/

VouProBar 
Incubadora: Inova

Web Reports 
Incubadora: Fumsoft

Tracksale é uma ferramenta para 
monitoramento simplificado da 

satisfação de clientes para empresas 
online e offline. Geramos indicadores 

de desempenho em tempo real sobre a 
relação a satisfação de clientes.

Minas Gerais
Site
http://www.tracksale.co/
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A Startup das Startups, A iOasys é 
focada em desenvolvimento de projetos 
mobile e web para outras startups. Atua 
na construção de plataforma específica 

ou até na elaboração completa do 
produto do cliente.

Solução tecnológica que oferece às 
lojas físicas a habilidade de atingir 
o potencial consumidor em um raio 

de até 40m, composta por aplicativo 
mobile onde os usuários fornecem suas 

preferências e vontades, um sensor 
de proximidade baseado no Bluetooth 

Smart e uma plataforma de análise 
de dados e gestão de anúncios e 

conteúdos na nuvem. 

Minas Gerais
Site
http://www.ioasys.com.br/

Minas Gerais
Site
http://www.microlocation.com.br /

iOasys 
Incubadora: Fumsoft

MicroLocation 
Aceleradora: SEED

Minas Gerais
Site
http://www.imovicorretor.com.br/

NetBee 
Aceleradora: TechMall

Torne mais fácil e seguro fornecer 
acesso à internet em sua empresa. 

SemSenha.com viabiliza o 
oferecimento de internet via WiFi em 

estabelecimentos de forma fácil, segura 
e inteligente, além de criar um novo 
canal de comunicação e publicidade. 

Dentre seus benefícios, SemSenha.com 
possibilita a fidelização de clientes, 

monitoramento do sistema e controle 
inteligente de acessos. 

Somos especialistas em sistemas de 
faturamento de operadoras. Alem disso, 

temos um sistema de data retencion 
para manipular grandes volumes de 

dados que compacta e busca de maneira 
online os dados compactados.

Minas Gerais
Site
http://www.semsenha.com/

Minas Gerais
Site
http://www.tatic.net/

SemSenha.com 
Aceleradora: SEED

Tatic 
Incubadora: Fumsoft

Tornamos seu veículo inteligente. 
Oferecemos informações sobre sua 

forma de dirigir e mudamos seu 
comportamento pra melhor! Receba 

alertas de roubo, sequestro, reboque 
e arrombamento. Envie também 

comandos para seu carro pelo seu 
celular e sem limite de distância. 

Funciona para qualquer veículo de 
qualquer marca, ano e modelo!

Minas Gerais
Site
http://www.netbeetech.com.br/

A Imovi é uma empresa de tecnologia 
voltada para o mercado imobiliário, 

inspirada e motivada a criar soluções 
simples e funcionais para facilitar as 

negociações de compra e venda de 
imóveis através da internet. Nosso 

principal serviço é o ImoviCorretor, um 
sistema para imobiliárias e corretores.

Imovi Tecnologia 
Imobiliária               

 Incubadora: CRITT
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