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ÁBACO 
TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO  
Desenvolvimento, licenciamento e 
fábrica de software para área pública, 
além de consultoria, outsourcing e treinamento.

ENTRE EM CONTATO

www.abaco.com.br 

DIOVANI • (31) 3370-1987 / (31) 99232-8880 
CRISTIANO • (31) 99358-3138
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ADDHERE
Plataforma para dar suporte ao diagnóstico 
de TDAH. Nosso algoritmo de inteligência artificial 
está sempre aprimorando os modelos e aumentando
 a acurácia dos resultados.

ENTRE EM CONTATO

Alessandra Alkmim, Daniel Carvalho, Eugênio Fonseca

www.addhere.com.br

@addhere

contact@addhere.com.br 

(31) 99139-4903
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AMANDY 
GESTÃO DE 
EVENTOS 
Gestão de eventos, curadoria artística 
e de conteúdo, design de experiências 
e produção executiva.

ENTRE EM CONTATO

www.amandyeventos.com.br 
contato@amandyeventos.com.br 
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AICE 
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
DE COMPETÊNCIAS EMPRESARIAIS

Fundada em 11 de abril de 2006, a AICE é uma 
associação sem fins lucrativos. Seus objetivos
 são a promoção do estudo e da pesquisa,
o desenvolvimento do ensino em parceria 
com instituições públicas e privadas, bem como 
a formação de profissionais de alta qualificação 
e performance científica e técnica.

ENTRE EM CONTATO

Alessandra Alkmim, Daniel Carvalho, Eugênio Fonseca

(31) 99132-9952
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BRASTEL

Soluções em tecnologia 
de internet, redes de dados 
e telecomunicações.

ENTRE EM CONTATO

www.brastelnet.com.br  
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COGNIO
Empresa especializada no desenvolvimento  
de produtos baseados na tecnologia de internet  
das coisas (IoT). Portfólio:  
1) O ICE Guard é uma solução para prevenção  
de perdas e controle de qualidade na cadeia fria  
(varejo, indústrias, logística etc);  
2) O Energy SIM é uma plataforma que permite o gerenciamento  
e a redução dos gastos de energia elétrica pelas empresas.
  
ENTRE EM CONTATO
Vanderson Sena

www.cognio.com.br  
vs@cognio.com.br
(31) 99636- 8000
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CONTEÚDO ARTE  
& TECNOLOGIA
Consultoria técnica e estratégia, pesquisa  
e desenvolvimento, gestão e curadoria de projetos 
especiais em arte, ciência, inovação e tecnologia. 
Gestão da informação em memória, arquivos, 
educação, eventos e conteúdo digitais. Desde 2001, 
pioneira em tecnologia e cultura digital.  
Empresa premiada duas vezes nacionalmente.  

ENTRE EM CONTATO
www.conteudo.co
conteudoartetecnologia
conteudoartetecnologia
@conteudoartetecnologia
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EASIEDATA
Empresa de tecnologia que busca reinventar 
a forma de interação com os negócios. 
Consultoria em gestão inteligente da informação 
e ambiente profissional para gerenciamento, 
processamento, visualização e análise de dados
 de forma estruturada.

ENTRE EM CONTATO

www. easiedata.com
lucas@easie.dev 
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ESCOLA DE 
PALESTRANTE 
Conteúdo de valor para quem deseja se 
tornar palestrante, criar um curso, contar 
sua própria história de vida, defender uma 
ideia em uma reunião importante ou até 
mesmo apresentar a sua empresa. 

ENTRE EM CONTATO

Alessandra Alkmim e Letícia Melo

www.escoladepalestrante.com
@escoladepalestrante 
(31) 99329-3591
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GROWTH MAKER
A Growth Maker está focada desde o 
desenvolvimento de produtos para startups até 
grandes empresas em transformação digital. 
Em seus projetos, utiliza as melhores práticas da 
abordagem lean startup, metodologia de 
desenvolvimento ágil e design thinking.

ENTRE EM CONTATO

www.growthmaker.com.br 

victor-aguiar 

(31) 99970-2308 
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HIVEN

Produtora de filmes 
publicitários e institucionais

ENTRE EM CONTATO

Marcos B de Faria

(31) 98868-1205

hivenfilmes@gmail.com
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INDÚSTRIA-I	
Fábrica de software que atua em 
projetos de inovação tecnológica nas 
áreas de excelência operacional, saúde, 
serviços e comércio eletrônico.

ENTRE EM CONTATO

www.industria-i.com.br 

industriai

(31)3213-9716
(31)99270-0043 
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INVESTIMAGE 
ASSET MANAGEMENT
Fundada em 2008, a Investimage é a maior gestora 
brasileira de fundos de investimento no setor de mídia 
e entretenimento, com foco na indústria audiovisual. 
Além de estruturar Funcines, FIPs e FIDCs, oferece 
produtos de crédito e consultoria em fusões e 
aquisições.

ENTRE EM CONTATO

www.investimage.com.br

(31) 4103-2194 
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LIAISE 
Empresa de pesquisa, desenvolvimento e 
capacitação de pessoas em soluções baseadas 
em tecnologia, gestão e engenharia do conhecimento 
e de sistemas de informação. Destaque para
 gestão de dados na web, gestão de processos, 
desenvolvimento de sistemas de apoio a 
decisão e inteligência analítica.

ENTRE EM CONTATO

www.liaise.com.br

@Liaise_educação 

(31) 98606 8860
(31) 99868 1685  
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MALAB 
PRODUÇÕES 
Agência de produções inovadoras nos campos 
artístico, cultural, ambiental e social. Realiza 
a comercialização, promoção e produção de 
shows nacionais e internacionais. Agenciamento 
e gestão de carreiras artísticas.

ENTRE EM CONTATO

www.malab.com.br
@malabproducoes
(31)3195-8030 
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MAYOR TURISMO 
E VIAGENS 
Agência especializada em viagens de lazer 
nacionais e internacionais, grupos de adesão e 
religiosos, navios, seguro, câmbio, experiências, 
passagens aéreas tradicionais e com milhas, 
atendimento personalizado, preço e condições 
de mercado.

ENTRE EM CONTATO

www.mayorturismo.com.br 
mayorturismo 
@mayorturismo_oficial  
bruno@mayorturismo.com.br
(31)2551-2080 
@mayorturismo 
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MEDLOGIC
Plataforma idealizada para maximizar a autonomia, 
a independência e o bem-estar da pessoa idosa, 
contemplando um sistema de gestão completo,  
com módulos assistencial, administrativo e financeiro 
para as instituições de longa permanência, hospitais e 
operadoras de saúde.

ENTRE EM CONTATO
www.medlogic.com.br 
Site COVID-19: www.ilpi.me  
@medlogicsoftware
medlogicsoftware
medlogicsoftware
medlogictec 
(31)3213-9716 / (31)99270-0043 
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OVELHA NEGRA
Estúdio criativo especializado na produção de vídeos 
de animação. Desde a sua fundação, em 2011, atende 
produtoras e agências de publicidade nos segmentos de 
animação 2D e 3D, motion graphics, live action, design, 
ilustração, pós-produção e finalização de filmes.

ENTRE EM CONTATO

www.aovelha.com 
@aovelhacom
aovelhacom
aovelhacom
ovelha-negra-filmes
(31) 3140-9999 / (31) 99955-8316 
fala@aovelha.com
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PANFONICA 
CINEMA 
E VÍDEO

Produtora audiovisual.

ENTRE EM CONTATO

panfonica@gmail.com
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PREVINE
Aplicativo para empresas e 
prefeituras voltado para prevenção 
da COVID-19.

ENTRE EM CONTATO

www.previnecovid19.com.br 

marcosfaria.previne@gmail.com

(31) 98868-1205 
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PROVENZA 
TECNOLOGIA E 
EMPREENDIMENTOS 
SOCIAIS
Criação, implantação e operacionalização de uma rede de 
ensino permanente a distância, visando o diagnóstico e 
tratamento precoce do câncer de mama. A rede é com-
posta pelo Observatório do Câncer na Mulher para ensino 
e pesquisa e o sistema multimídia simulador da glândula 
mamária feminina denominado MAMAMIGA TECH.

ENTRE EM CONTATO

thadeumamamiga@gmail.com    
(31)988748151 
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QUERUBIM 
EXPERIENCE
Consultoria que trabalha com empreendedorismo 
e inovação e agrega, em seus programas, 
o desenvolvimento de pessoas e a gestão de projetos. 
É com esse conhecimento que leva adiante iniciativas que 
impactam de forma positiva os negócios e a sociedade.

ENTRE EM CONTATO

www.querubimexperience.com.br 

 (31) 99827-1138 - Ana Paula Assis da Costa 
 (31) 99971-4151 - Daisy Melo 
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ROTOMUSIC 
Agenciamento e gestão da carreira artística da 
Banda Pato Fu, distribuição e edição de produtos 
de áudio e fotografia, gestão de ativos relacionados 
a direitos autorais.

ENTRE EM CONTATO

www.patofu.com.br
Instagram: @patofu
comercial@patofu.com.br 
(31) 3195-8030
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SAQUE 
SEMPRE 
Startup do setor de meios de pagamento, que visa 
descentralizar o serviço de saque de dinheiro em 
espécie para consumidores bancarizados e que usam 
cartão, permitindo que os saques sejam realizados 
em estabelecimentos comerciais, sem necessidade de 
transitar o dinheiro entre o banco e o estabelecimento.

ENTRE EM CONTATO

www.saquesempre.com.br  
@saquesempre
saquesempre
saque-sempre
0800 591-3020
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SILVA FREIRE 
ADVOGADOS 
25 anos de sofisticação e inovação, em uma 
história de sucesso atendendo startups e 
empresas de tecnologia. 

ENTRE EM CONTATO

www.silvafreire.com.br
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STOR GLOBAL 
Stor Global traz a nova geração de Gerenciamento 
de Ciclo de Vida de Ativos, Projetos e Produtos, 
desenvolvendo soluções tecnológicas que  
transformam e melhoram como os ativos, projetos  
e documentos são criados, gerenciados e controlados. 
Em uma plataforma baseada nas nuvens e rápido  
“go-live”, nosso produto STOR tem soluções  
ALIM | PLM | GED.

ENTRE EM CONTATO

www.storglobal.com 

(31) 4103-2323 
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XMOBOTS 
Empresa especializada no desenvolvimento, 
fabricação, manutenção, treinamento e operação 
de sistemas não-tripulados.

ENTRE EM CONTATO

www.xmobots.com

@xmobots 

(16) 3413-0655
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Z1 STUDIOS 
Empresa de tecnologia, produtora de 
computação gráfica 3D, jogos virtuais de
treinamento, aplicativos, realidade virtual 
e realidade aumentada.

ENTRE EM CONTATO

www.z1.art.br

(31) 992814679 




