
COMO NOSSAS 
STARTUPS PODEM 
TE AJUDAR?
Conheça as soluções desenvolvidas por nossas 
incubadas disponíveis para aplicação imediata 
no combate à pandemia. Soluções podem ser 
aplicadas no comércio, indústrias, instituições 
de ensino, empresas e uso pessoal.



Controle dos colaboradores 
que apresentaram sintomas 
de Covid-19, dos lugares que 
frequentaram e das pessoas com 
quem tiveram contato.

A empresa incubada Nearbee 
desenvolveu uma tecnologia 
para Mapeamento Preventivo 
de Interação (MPI), ajudando 
empresas a conter a 
disseminação do coronavírus 
nos ambientes de trabalho.

A Ambev é uma das empresas que 
comprou o produto. Lançado em maio, 
o aplicativo já conta com 9 mil usuários 
espalhados em 65 fábricas da Ambev na 
América do Sul.

1. APLICATIVO PARA CONTROLE DA 
DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS EM EMPRESAS

Mapeamento dos colaboradores que 
apresentaram sintomas da Covid-19, 
possibilitando que a empresa saiba com 
quem eles tiveram contato e por onde 
andaram, para que assim possa tomar 
medidas preventivas.

https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2020/06/ambev-cria-aplicativo-em-parceria-com-startup-para-mapear-aglomeracoes-nas-fabricas.html?fbclid=IwAR0VYeqTaOya2rUEzsmYVDnh6EAasZWTcjr12w1XUiSEDiqsLjS7474I6Mg


Falta de estímulo dos alunos e 
interação falha entre professor-aluno 
durante as aulas no ambiente virtual

A startup incubada VOA Educação 
- especializada em realizar 
avaliações socioemocionais de 
alunos - lançou o app VOA Conecta, 
que ajuda professores na interação 
das aulas remotas e assim 
consegue aumentar o engajamento 
dos alunos no ambiente virtual.

Universidades e escolas já adotaram a 
plataforma. Mais de 5500 usuários nas 
duas primeiras semanas, realizando mais 
de 17 mil reuniões. O app é gratuito. 

2. APLICATIVO GRATUITO PARA 
APRIMORAR AULAS ONLINE

Através de um aplicativo chamado 
VOA Conecta, que funciona a partir 
de uma extensão do Google Meet, os 
professores conseguem aumentar a 
interação e o engajamento dos alunos 
durante as aulas.

https://voaed.com/2020/04/29/voa-conecta-engaje-seus-alunos-na-aula-a-distancia/?fbclid=IwAR1IkvgYsUZ26qSmEzdUUuQcoJyd3eXUW89uGYale9SI1q8Ft0MOweUmxQ8


Controle do número de pessoas 
que ocupam um mesmo espaço 
em determinado momento, a fim 
de evitar aglomerações e manter 
os espaços dentro dos limites 
ocupacionais permitidos.

A Empresa incubada Everywhere 
Analytics trabalha com captação de 
dados e análise de dados através do 
mapeamento de smartphones.

3. APLICATIVO PARA 
EVITAR AGLOMERAÇÕES

Através da instalação de dispositivos 
nos locais em que se deseja ter o 
controle, torna-se possível saber 
o número de pessoas que estão 
ocupando o determinado espaço, para 
assim tomar medidas preventivas.



Uso excessivo de máscaras descartáveis, 
pouco protetoras e com pouca durabilidade 
pela população durante a pandemia.

A GreenLiving é uma empresa cuja 
missão é substituir materiais feitos 
de plástico por materiais de origem 
vegetal compostáveis ou biodegradáveis, 
pensando na redução de impactos 
negativos no meio ambiente.

4. MÁSCARAS SUSTENTÁVEIS PARA 
PROTEÇÃO CONTRA CORONAVÍRUS

A startup incubada GreenLiving produziu 
máscaras de celulose, impermeáveis, 
feitas de material reciclável, e que 
podem ser facilmente higienizadas - 
pois o material permite que elas sejam 
limpas com álcool 70% -, dando maior 
durabilidade a máscara.

https://loja.greenlivingbrasil.com/mascara


Músicos perderam seus espaços 
de apresentação por conta do 
isolamento social, levando a 
grande queda de faturamento. Fãs 
não podem mais acompanhar os 
shows de seus artistas favoritos.

O Sound Club é uma plataforma 
mobile que une artistas e contratantes 
em um único ambiente. A missão do 
Sound Club é revolucionar o mercado 
da música, combinando segurança 
financeira-jurídica e qualidade dos 
artistas nas contratações.

Mais de 4,8 mil artistas inscritos, entre 
eles os músicos Rodrigo Suricato, 
Geraldo Azevedo, Rodrigo Santos (ex- 
baixista do Barão Vermelho) e Léo 
Fresato e o DJ  Marcelo Felix (DJs por 1kg).

5. PLATAFORMA FACILITA 
LIVES PARA MÚSICOS

Nossa incubada Sound Club 
desenvolveu a plataforma Sound Club 
Live, para que músicos possam fazer 
suas lives (ensaios, shows) diretamente 
para seu público. O diferencial da 
plataforma é que o artista pode receber 
pelo seu show, como em um show 
presencial. O aplicativo Sound Club Live 
já está disponível para download na 
applestore e googleplay.

ttps://apps.apple.com/br/app/sound-club-live/id1505956461


Como lidar com os sentimentos 
e emoções durante período de 
isolamento social.

O MograbiLab é um laboratório 
de pesquisa que investiga a 
neurociência da autoconsciência, 
através de técnicas como 
neuroimagem, explorando também 
intervenções comportamentais e 
farmacológicas para esse processo.

6. CONTEUDO PARA CUIDADO 
PSICOLÓGICO DURANTE PANDEMIA

Incubada MograbiLab lança o projeto 
‘’Sentir com Ciência’’, que tem o objetivo 
de apresentar informações científicas 
sobre sentimentos e como lidar com 
nossas emoções em períodos de 
isolamento social, trazendo evidências 
e especialistas da área.

https://www.instagram.com/sentir_com


Falta de local para centralizar informações 
referentes a soluções desenvolvidas por startups 
relacionadas ao combate ao coronavirus.

A Sling Hub é uma Fintech focada em 
auxiliar startups na captação de recursos.

7. STARTUPS QUE DESENVOLVEM INICIATIVAS 
VOLTADAS AO COMBATE DO CORONAVÍRUS

A startup Sling Hub lançou a Plataforma de 
Inteligência de Dados sobre startups nacionais. 
Na plataforma estão mapeados mais de 13 
mil Startups, além de Ventures Capital, Redes 
de Investidores Anjo, Plataformas de Equity 
Crowdfunding. 

Detalhe: com um novo filtro para identificar as 
startups e demais iniciativas que desenvolveram 
soluções para combate à Covid-19.

https://slinghub.com.br/startups


Realização de testes em massa nos colaboradores 
da empresa para diagnóstico do Covid-19.

Há mais de 30 anos, o Neurolife atua no setor de 
análises clínicas, especialmente no estudo do líquido 
cefalorraquiano (líquor). Diante da pandemia do novo 
coronavírus, o Neurolife incluiu em seu portfólio de 
exames o teste RT-PCR para Covid-19, com liberação 
dos resultados em 24 horas.

8. TESTAGEM EM MASSA, RÁPIDA E SEGURA, 
PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19 NAS EMPRESAS

O Laboratório Neurolife oferece à empresas a 
possibilidade de testar todos os colaboradores 
para detecção do vírus SARS CoV-2 (RT-PCR), exame 
recomendado para o diagnóstico da COVID-19.

Health Day: coleta de amostras 
respiratórias, com agendamento prévio, 
realizada na empresa por profissionais de 
saúde do Neurolife.  

De acordo com a estrutura física e as 
necessidades de cada empresa, o Neurolife 
poderá disponibilizar os serviços:

Drive Thru: local onde o colaborador 
poderá realizar a coleta das amostras, sem 
sair de seu veículo.

E-mail: marcio.silva@neurolife.com.br
Telefone / Whatsapp: (21) 98460-4461


