STARTUPS COM SOLUÇÕES
PARA a INDÚSTRIA DE
AUTOPEÇAS

INTRODUÇÃO
Um dos pilares de atuação do Programa Inova Sindipeças é
a parceria com startups. O desenvolvimento de projetos com
startups pode alavancar os processos internos das empresas
gerando resultados rapidamente. Pensando nisso reunimos 37
startups com diversas soluções para a indústria. Soluções para
manutenção,
produtividade,
logística,
comércio
exterior,
backoffice, qualidade e economia em utilities são apenas algumas
das possibilidades que estas startups apresentam.

Startups para o Setor de Autopeças

PROGNOSYS
3D
Data
PROPOSTA DE VALOR
Resolvemos o problema de lead time alto, tarefas e os custos associados com a
reposição de peças de alto valor agregado no setor industrial e de difícil aquisição
(peças obsoletas e fora de garantia).

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Atendemos a produção de peças de reposição, gabaritos, acessórios de linha de
produção e montagem, impressão de produtos de uso final, prototipagem de
novos produtos para validação e funcionalidade. Além dos serviços de impressão
3D atuamos em modelagem CAD para manufatura aditiva, apoio em aplicação de
impressão 3D em projetos e adequação dentro da indústria.
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Cidade: Sorocaba
Estado: São Paulo
Site: www.3ddata.com.br
Contato: Mariana Hungria
Telefone: (15) 981497343
E-mail: contato@3ddata.com.br

PROGNOSYS
D2P
4Dmais
PROPOSTA DE VALOR
Tem como propósito ajudar as empresas importadoras e exportadoras a fazer
Ajudamos empresas a realizarem treinamentos e demonstrarem seus produtos
com que as suas operações de comércio exterior funcionem da melhor forma
de forma virtual e interativa, com redução de custo e aumento das vendas,
possível. O objetivo é dar visibilidade e ferramentas para que sejam
proporcionando uma nova experiência aos usuários.
identificadas oportunidades estratégicas de melhoria.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
A companhia realizava o treinamento e a reciclagem dos funcionários
diretamente no chão de fábrica. Através da solução, a equipe é treinada em um
ambiente virtual que reproduz a operação e os processos a serem executados,
de forma interativa.

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://igloo.network
Contato: Mauricio Zanetti
Telefone: (11) 94546-4567
E-mail: mauricio@igloo.network

PROGNOSYS
D2P
ACID
PROPOSTA DE VALOR
Seus ativos conectados em tempo real.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Rastrear produtos (estoque) em tempo real usando tecnologia de RFID e
Datamatrix. Coletar dados de máquinas e equipamentos através de sensores
para ser preditivo e gerar indicadores em tempo real. Através de nossa
plataforma integramos todos os atores envolvidos no processo desde a
produção, expedição, logística e o cliente final.
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Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://igloo.network
Contato: Mauricio Zanetti
Telefone: (11) 94546-4567
E-mail: mauricio@igloo.network

PROGNOSYS
D2P
AGROFY
PROPOSTA DE VALOR
O Ecossistema de soluções focado em suportar a demanda e necessidade do
Agronegócio (Marktplace para o mercado de reposição de peças).

APLICAÇÕES PRÁTICAS
O Agrofymarket possui insumos, máquinas e implementos agrícolas, veículos,
peças de reposição, ferramentas, infraestrutura, agricultura de precisão e etc.
(Marktplace para o mercado de reposição de peças).
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Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: www.agrofy.com.br
Contato: Patricia Leitão
Telefone: (11) 940603523
E-mail: pfernandes@agrofy.com

PROGNOSYS
D2P
ANTECIPA
FÁCIL
PROPOSTA DE VALOR
Nascemos para salvar empresas que precisam de capital de giro, conectando
Tem como propósito ajudar as empresas importadoras e exportadoras a fazer
quem precisa de crédito com quem pode ofertá-lo, através da antecipação de
com que as suas operações de comércio exterior funcionem da melhor forma
recebíveis em nossa plataforma. Ajudamos empresas a seguir em frente e,
possível. O objetivo é dar visibilidade e ferramentas para que sejam
assim, fomentamos o empreendedorismo, gerando oportunidades, empregos
identificadas oportunidades estratégicas de melhoria.
e riquezas nas periferias da sociedade.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Empresa de engenharia sem crédito nos bancos para financiar o seu dia a dia.
Tem grandes clientes que só pagam por crédito em conta e precisava antecipar
o recebimento das suas notas de produtos e serviços. Em 100 dias a empresa
levou 20 notas fiscais ao leilão da Antecipa Fácil, recebeu mais de 300 lances de
16 agentes financeiros e acelerou 400 mil reais de recebimentos.
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Cidade: Campinas
Estado: São Paulo
Site: https://antecipafacil.com.br/
Contato: Elber Laranja
Telefone: (19) 35006071
E-mail: contato@antecipafacil.com.br

PROGNOSYS
D2P
AUTOMATSMART
PROPOSTA DE VALOR
Monitorar variáveis industriais em tempo real, atribuindo eficiência nas
tarefas de gestão, alertando com antecedência sobre os padrões anormais de
produtividade, evitando assim a ocorrência de paradas dos equipamentos por
situações inesperadas.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Através dos sensores instalados, integrados com o armazenamento histórico
dos bancos de dados, é possível comunicar, em dispositivos móveis (tablets)
dos técnicos, os alertas de manutenção. Finalmente, com todos os dados
armazenados, são criados modelos de algoritmos para análise automática, de
comportamentos e tendências das máquinas, sob o conceito de ferramentas
de Inteligência Artificial.
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Cidade: Sorocaba
Estado: São Paulo
Site: www.automatsmart.com
Contato: Elias Neto
Telefone: (15) 99822969
E-mail: tech@automatsmart.com

PROGNOSYS
D2P
AUTOMNI
PROPOSTA DE VALOR
Tem como propósito ajudar as empresas importadoras e exportadoras a fazer
com que
as suasdeoperações
de comércio
exterior funcionem
da melhor
forma
Nossa
proposta
valor é robotizar
seus processos
de movimentação
logística
possível. O mais
objetivo
é edar
visibilidade e ferramentas para que sejam
tornando-os
seguros
eficientes!
identificadas oportunidades estratégicas de melhoria.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Recebimento e expedição de paletes, processos de separação de pedidos,
inventário, interligação de processos fabris, etc.
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Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://igloo.network
Contato: Mauricio Zanetti
Telefone: (11) 94546-4567
E-mail: mauricio@igloo.network

PROGNOSYS
D2P
BITI9
BUSINESS IT INNOVATION
PROPOSTA DE VALOR
Tem como propósito ajudar as empresas importadoras e exportadoras a fazer
com que asde
suas
operações
de comércio
exterior
funcionem
melhor
forma
Automação
processos
repetitivos
por robôs,
assim
trazendodamais
agilidade,
possível.e redução
O objetivo
é dar visibilidade e ferramentas para que sejam
controle
de custo.
identificadas oportunidades estratégicas de melhoria.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Entrada de nota fiscal, consulta em sites do governo, atualização de cadastro,
cadastro de fornecedor.
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Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://igloo.network
Contato: Mauricio Zanetti
Telefone: (11) 94546-4567
E-mail: mauricio@igloo.network

PROGNOSYS
D2P
CARGO
SAPIENS
PROPOSTA DE VALOR
A logística internacional traz desafios, a Cargo Sapiens, respostas. Ajudamos
algumas das maiores empresas do mundo – dos mais diversos segmentos –
a transformar o seu processo de compra do frete internacional. Nossos
Clientes alcançam níveis elevados de produtividade e assertividade,
auferindo economia de tempo e dinheiro, bem como elevando o nível de
governança e compliance.
Cidade: Belo Horizonte
Estado: Minas Gerais
Site: www.cargosapiens.com
Contato: David Pinheiro
Qualquer empresa que importa ou exporta, alguns dos nosso clientes são:
Telefone: (31) 997670950
Klabin, Aperam, ArcelorMittal, Belgo Bekaert, Usiminas, Vallourec, FCA,
E-mail: david.pinheiro@cargosapiens.com
Anglo American, TechnipFMC, Magotteaux, Paul Wurth, SMS Group, etc.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
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PROGNOSYS
CUBi
Energia
PROPOSTA DE VALOR
Focada em inteligência energética. Nosso trabalho consiste em ajudar
empresas a entender como a energia é consumida e paga e quais são as
alternativas e opções para que as operações sejam mais eficientes.

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://www.cubienergia.com
A solução da CUBi é hoje aplicada em diferentes níveis de complexidade, que
Contato: Rafael Turella
vão desde monitoramento em tempo real de entradas de energia nas
Telefone: (11) 995400498
empresas até o monitoramento de setores de utilidades e monitoramento de E-mail: rafael.turella@cubienergia.com
máquinas e linhas de produção

APLICAÇÕES PRÁTICAS
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PROGNOSYS
D2P
D2P
PROPOSTA DE VALOR
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APLICAÇÕES PRÁTICAS
O Diagnóstico Logístico é uma análise feita na plataforma D2P onde o perfil da
operação é analisado e são feitas diferentes simulações de cenários e com isso
o impacto que essas melhorias teriam na operação como a redução de custo
logístico por exemplo.

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://d2p.com.br
Contato: Jaquelyne Abrahim
Telefone: (11) 972271230
E-mail: jaque.abrahim@d2p.com.br

PROGNOSYS
D2P
DISPLACE
PROPOSTA DE VALOR
Riscos como ambientes inseguros, não utilização dos equipamentos de
Tem como propósito ajudar as empresas importadoras e exportadoras a fazer
segurança por parte dos colaboradores, percebemos que a nossa solução gera
com que as suas operações de comércio exterior funcionem da melhor forma
métricas de produtividade de operações humanas. Tais informações nos
possível. O objetivo é dar visibilidade e ferramentas para que sejam
dashboards inteligentes facilitam a tomada de decisão dos gestores de áreas
identificadas oportunidades estratégicas de melhoria.
de produção fabris.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Para a Petrobrás a Displace fornece a solução de software personalizada
SmartHSE aumentando a segurança dos seus colaboradores. A Ambev iniciou
projetos de computação visual, para segurança dos seus colaboradores com a
Displace.
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Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://igloo.network
Contato: Mauricio Zanetti
Telefone: (11) 94546-4567
E-mail: mauricio@igloo.network

PROGNOSYS
EAZYSHIP
PROPOSTA DE VALOR
A Eazyship é uma plataforma online que conecta Exportadores à
Agentes de Cargas, tornando esta relação mais competitiva,
transparente e segura.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Exportação de peças para quaisquer localidades do mundo! Podendo
reduzir seus custos com exportações entre 15% a 35%, melhorando a
gestão de seus processos de exportação, recebendo cashback e tendo
todas as informações arquivadas em um ambiente seguro e em linha
com a LGPD.
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Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: www.eazyshipapp.com
Contato: Marcelo Brandão
Telefone: (11) 986129690
E-mail: marcelo.brandao@eazyshipapp.com

PROGNOSYS
D2P
EVOY
- EVOLUÇÃO DA INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA
PROPOSTA DE VALOR
Somos uma startup especialista em soluções para gestão e interconectividade
de ativos com inteligência aplicada a processos logísticos. Geramos visibilidade
para ativos nas cadeias logísticas complexas, proporcionando caminhos
eficientes que direcionam as empresas rumo à Indústria 4.0. Através de uma
Solução de SaaS integrada a dispositivos IoT.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Interconexão & Visibilidade Embalagens Logísticas, carretas, maquinários,
ferramental, contêineres, interconectados e visíveis por geolocalização.
Análise & Eficiência Monitoramento do comportamento, avaliação de
indicadores e controle dos ativos com ganho de eficiência na planta produtiva.

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://evoy.io
Contato: Helio Silva
Telefone: (11) 960755639
E-mail: helioasilva@evoy.io

PROGNOSYS
FLOWLS
- BY QUATTRO
PROPOSTA DE VALOR
Plataforma SaaS que automatiza e integra todo o fluxo de informações
das operações de logística e Supply Chain, conectando os diversos
atores do ecossistema para trazer visibilidade e gestão para os
processos logísticos, de ponta à ponta e em tempo real, com alertas e
recomendações preditivas, armazenamento de documentos e registro
de todas as etapas.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Gestão de Fluxo de Ocorrências das Operações de Logística e Suplly
chain. Tracking Nacional Tracking Internacional Acompanhamento de
processos de Importação Acompanhamento de processos de
Exportação Projeção de Estoque Business Intelligence das operações
logísticas e de supply chain Torre de Controle Logístico.
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Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: www.flowls.com
Contato: Anna Valle
Telefone: (11) 950677624
E-mail: anna.valle@quattroeng.com

PROGNOSYS
FORSEE
PROPOSTA DE VALOR
Plataforma que recomenda como atender às variações da demanda e
sequenciamento da produção, sincronizando capacidades e restrições
da fábrica/cadeia através de IA, Analytics e IoT. Analisa da matéria
prima ao produto acabado, identificando oportunidades de aumento
de giro, disponibilidade, redução de estoques e enfim, aumento de
vendas, produtividade e competitividade simultaneamente.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Digitalização do planejamento e execução da fábrica/cadeia, em planta
de autopeças reduziu 90% da atividade de programação e, sem
investimentos, aumentou a produção em 47%, +50% vendas, -33%
estoque e -25% lead time em 1 trimestre e modelo de success fee.
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Cidade: Betim
Estado: Minas Gerais
Site: www.manufaturaavancada.com
Contato: Márcio Junior
Telefone: (31) 991712436
E-mail: marcio@forsee.com.br

PROGNOSYS
D2P
GEDANKEN
PROPOSTA DE VALOR
Mitigamos drasticamente o risco nos relacionamentos, reduzindo a burocracia
e acelerando processos de onboarding (cadastro, homologação, análise de
crédito) e gestão de risco de fornecedores, clientes e parceiros comerciais.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Pré-cadastro, cadastro e homologação de fornecedores;
Cadastro e análise de crédito automática de clientes Monitoramento contínuo;
gestão de risco Due diligence.

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: Ribeirão Preto
Estado: São Paulo
Site: www.gedanken.com.br
Contato: Lucas dos Anjos
Telefone: (16) 39043692
E-mail: lucas@gedanken.com.br

PROGNOSYS
D2P
HEDRO
SISTEMAS INTELIGENTES
PROPOSTA DE VALOR
Tem como propósito ajudar as empresas importadoras e exportadoras a fazer
Oferecemos sensores inteligentes e todo o sistema de coleta e processamento
com que as suas operações de comércio exterior funcionem da melhor forma
em nuvem para ajudar a indústria a digitalizar seus processos e se adaptarem à
possível. O objetivo é dar visibilidade e ferramentas para que sejam
indústria 4.0 sem a necessidade de trocar todo seu maquinário.
identificadas oportunidades estratégicas de melhoria.

Cidade: Entre Rios de Minas
Estado: Minas Gerais
Site: https://www.hedro.com.br
Monitoramento de CNCs, prensas, motores, compressores, bombas, torres de
Contato: Cassio Barbosa
resfriamento e quaisquer outros equipamentos que vibrem ou emitam calor. A
Telefone: (31) 975133910
nossa solução também serve pra localizar ativos e pessoas em ambientes E-mail: cassiomcbarbosa@gmail.com
industriais.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
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PROGNOSYS
I-SENSI
INTELLIGENT SENSING
PROPOSTA DE VALOR
Nós conectamos as operações de manufatura com dados para
otimização de chão de fábrica, visualização de processos, manutenção
preditiva e monitoramento de ambiente com redução de custos e
maximização de performance.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Monitoramento de carros de abastecimento e empilhadeiras para
linhas de montagem, com alarmes visuais e em tempo real;
Monitoramento de produtos dentro de linhas de montagem ou em
processos para acompanhamento de tempo de produção, takt time e
gargalos em tempo real.
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Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://i-sensi.io/
Contato: Mauricio Finotti
Telefone: (11) 982635300
E-mail: mauricio@i-sensi.io

PROGNOSYS
D2P
JKCONTROL
PROPOSTA DE VALOR

Soluções para manufatura avançada e manutenção preditiva

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Manufatura Avançada, Manutenção Preditiva.

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: Atibaia
Estado: São Paulo
Site: www.jkcontrol.com.br
Contato: Jefferson Piccirillo
Telefone: (11) 982264489
E-mail: jefferson.piccirillo@jkcontrol.com.br

PROGNOSYS
D2P
JUNTUS
PROPOSTA DE VALOR
Plataforma de inteligência logística que utiliza de análise de dados em massa
para encontrar indústrias e transportadores que tem sinergias entre suas
operações, proporcionando assertividade no planejamento estratégico de
fretes e melhores resultados financeiros, operacionais e ambientais.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Geramos mais visibilidade, agilidade e inteligência para uma melhor tomada
de decisão durante o planejamento das operações de fretes, resultando em
melhores resultados operacionais e financeiros futuros.
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Cidade: Belo Horizonte
Estado: Minas Gerais
Site: https://juntus.co/
Contato: Matheus Santos
Telefone: (31) 998551388
E-mail: matheus.santos@juntus.co

PROGNOSYS
D2P
KONITECH
PROPOSTA DE VALOR
Ajudar as empresas a selecionar, validar e escalar soluções de digitalização da
manufatura e Indústria 4.0, combinando todas as tecnologias necessárias para
o atendimento das necessidades de negócios e alcance do retorno do
investimento esperado pelos nossos clientes.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Plataforma de construção de aplicativos para a manufatura, sem necessidade
de programação que potencializam as pessoas no chão-de-fábrica, reduzindo
o erro humano e aumentando a produtividade e a eficiência.

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: www.konitech.com.br
Contato: Flavio Maeda
Telefone: (11) 994909456
E-mail: maeda@konitech.com.br

PROGNOSYS
D2P
LOKAD
PROPOSTA DE VALOR
Redução de estoque, melhora do nível de serviço, otimização operacional e
automatização das decisões.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Qualquer negócio que tenha estoque, podendo ser de pequena, média e
grande porte (mercado de reposição de autopeças, aviação, varejo, indústrias,
moda, etc.).

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://www.lokad.com/
Contato: Cassiano Pedroso
Telefone: (11) 937344355
E-mail: cassiano@agpservices.com.br

PROGNOSYS
LUME
TECNOLOGIA
LUME
TECNOLOGIA
PROPOSTA DE VALOR
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Cidade: São José dos Campos
Estado: São Paulo
Site: www.lumesolutions.com
Inspeção de qualidade por imagem, Contagem e classificação de
Inspeção de qualidade por imagem, Contagem e classificação de objetos,
Contato: Pedro Teruel
objetos, Identificação de defeitos, Monitoramento de trincas em
Identificação de defeitos, Monitoramento de trincas em componentes, Medição
Telefone: (67) 999882104
componentes, Medição de volumes por imagem, Análise preditiva de
de
volumes
por
imagem,
Análise
preditiva
de
falhas
em
máquinas,
Identificação
e
E-mail: pedro@lumesolutions.com
falhas em máquinas, Identificação e classificação de anomalias em
classificação de anomalias em sinais.
sinais.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
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MEDIA-CORE
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE
PROGNOSYS
D2P
SISTEMAS
PROPOSTA DE VALOR
Desenvolvimento de soluções IOT, gestão de produção e analitycs para a
indústria 4.0.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Aplicações em MES, IOT, analytics.

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: Uberlândia
Estado: Minas Gerais
Site: www.media-core.com.br
Contato: Marcelo Santos
Telefone: (34) 984126688
E-mail: marcelo.santos@media-core.com.br

PROGNOSYS
D2P
MOTIVA
MOBILIDADE
PROPOSTA DE VALOR
Concepção, desenvolvimento e integração de veículos otimizados para mobilidade
Tem como
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importadoras
e exportadoras
a fazer
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individual
de pessoas
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elétricos,
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identificadas
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veiculo), painel portátil e chave digital.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Entregas urbanas de pequenas cargas com veículos diferenciados em recursos
ao motorista e à mercadoria, até 80 kg e 400 litros. Opcionais bau refrigerado
ou aquecido.
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Cidade: Curitiba
Estado: Paraná
Site: www.motiva.net.br
Contato: Paulo Waidzik
Telefone: (41) 999770000
E-mail: paulo@motiva.net.br

PROGNOSYS
D2P
MVISIA
PROPOSTA DE VALOR
Tem como propósito ajudar as empresas importadoras e exportadoras a fazer
com que de
as visão
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de recentemente
comércio exterior
funcionem
da melhor
Sistemas
inteligentes,
adquirida
pelo grupo
WEGforma
para
possível.
é dar visibilidade
e ferramentas
ser
o braçoOdeobjetivo
visão computacional
da companhia
na indústriapara
4.0. que sejam
identificadas oportunidades estratégicas de melhoria.

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: www.mvisia.com.br
Contato: Fernando Lopes
Controle de qualidade na indústria automotiva, controle de processos,
Telefone: (11) 949451845
verificação de montagem.
E-mail: fernando.lopes@mvisia.com.br

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Startups para o Setor de Autopeças

PROGNOSYS
D2P
PEERDUSTRY
MANUFATURA COMPARTILHADA
PROPOSTA DE VALOR

FFacilitar o fornecimento de peças usinadas sob demanda. Através de sua
Tem como propósito
as empresas
e exportadoras
a fazer
plataforma
digital e ajudar
online,
centenas importadoras
de fornecedores
homologados
e
com que as suas
operações
comércio
exterior para
funcionem
da melhor
forma
classificados,
oferecem
umadesolução
inovadora
manufatura
de peças
possível. de
O baixo
objetivo
é dar
visibilidade
e em
ferramentas
quespot
sejam
usinadas
e médio
volume,
para uso
MRO, itenspara
diretos
ou
identificadasReduza
oportunidades
estratégicas
de melhoria.
protótipos.
custos com
manufatura
interna e equipamentos, e torne
seu processo de suprimentos mais eficiente.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Digitalização do sistema de compras de peças para MRO;
Distribuição da manufatura para atender prazos curtos de fabricação;
Fornecimento de protótipos;
Fornecimento de peças diretas de baixo volume sem necessidade de
desenvolver fornecedores.
Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: www.peerdustry.com
Contato: Bruno Gellert
Telefone: (11) 954454572
E-mail: bruno@peerdustry.com

PROGNOSYS
D2P
PIX
FORCE
PROPOSTA DE VALOR
Tem como propósito ajudar as empresas importadoras e exportadoras a fazer
Geração de dados valiosos através do desenvolvimento de soluções para
com que as suas operações de comércio exterior funcionem da melhor forma
captar e interpretar imagens e vídeos automaticamente, de forma mais barata,
possível. O objetivo é dar visibilidade e ferramentas para que sejam
rápida e precisa do que a visão humana.
identificadas oportunidades estratégicas de melhoria.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Inspeção de qualidade de superfícies em linhas de manufatura ;
Contagem automática de objetos como, por exemplo, gado, filtros de cigarro,
sacos de cimento e plantações;
Sistemas de segurança de máquinas com monitoramento de zonas perigo e
alertas automáticos sobre acessos.
Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://igloo.network
Contato: Mauricio Zanetti
Telefone: (11) 94546-4567
E-mail: mauricio@igloo.network

PROGNOSYS
D2P
PREDITO
PROPOSTA DE VALOR
Pioneira em manutenção preditiva e com patente requerida, a solução coleta,
Tem como propósito ajudar as empresas importadoras e exportadoras a fazer
transmite e analisa em tempo real uma dezena de grandezas físicas em ativos
com que as suas operações de comércio exterior funcionem da melhor forma
industriais, equipamentos e/ou motores elétricos através de uma dispositivos
possível. O objetivo é dar visibilidade e ferramentas para que sejam
IoTs próprios e uma Inteligência Artificial capaz de predizer com até 30 dias de
identificadas oportunidades estratégicas de melhoria.
antecedência defeitos e falhas que irão ocorrer.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
De forma segura e remota as análises permitiram empresas reparar de forma
eficaz somente o quê, onde e quando, com base na real condição dos ativos,
permitindo despesas 20-30% menores com disponibilidades 20-50%
superiores.
Evitou paradas de linha da ordem de R$60 milhões em 1 ano em uma grande
siderúrgica.
Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: Betim
Estado: Minas Gerais
Site: www.predito.com.br
Contato: Marcio Mariano
Telefone: (31) 991712436
E-mail: marcio@predito.com.br
r

PROGNOSYS
D2P
PRINT
IT 3D
PROPOSTA DE VALOR
Tem como propósito
as que
empresas
e exportadoras
a fazer
Desenvolvimento
de ajudar
produto
utilizaimportadoras
tecnologia de
escaneamento
3D,
com que as esuas
operações
de comércio
exterior
funcionem
da melhor
forma
modelagem
manufatura
aditiva
(impressão
3D plástica
e resina),
para auxiliar
possível.
O objetivo
é dar
visibilidade
e ferramentas
para processos
que sejam
desde
pequenos
negócios
à grandes
indústrias
ao reduzir tempo,
e
identificadas para
oportunidades
estratégicas
de finais.
melhoria.
investimento
prototipagem
e produtos

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Engenharia reversa, digitalização de inventário, produção de peças para
reposição em equipamentos, validação de modelos antes de realizar a
usinagem do molde, prototipagem, com produção de pequeno a médio porte
em diferentes termoplásticos.

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://igloo.network
Contato: Mauricio Zanetti
Telefone: (11) 94546-4567
E-mail: mauricio@igloo.network

PROGNOSYS
PROHAUSER
PROPOSTA DE VALOR
Aumentar a Competitividade da Indústria Brasileira através de Soluções
de Transformação Digital aplicando tecnologias IoT e Inteligência Artificial
no conceito da Indústria 4.0.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Monitoramento Online de Máquinas (OEE, Paradas, Performance Geral do
Turno), Digitalização de Processos Produtivo (Eliminação de OS em Papel,
Rastreabilidade, Controle de Qualidade, Performance por PN), Gestão
Energética.

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: São José dos Campos
Estado: São Paulo
Site: https://www.prognosys.com.br/
Contato: Fabricio Ribeiro
Telefone: (11) 9 8497-5179
E-mail: fabricio@prohauser.com.br

PROGNOSYS
D2P
REDUZACUSTO.COM
PROPOSTA DE VALOR
Solução SaaS que, integrada aos sistemas de gestão da empresa, promove o
rastreamento de processos, mensurando o desperdício associado e permitindo a
priorização de gargalos para simulação de melhorias visando a redução custos
contínua e aumento de produtividade.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
O sistema permitiu priorizar as famílias de produtos com maiores oportunidades
de retorno e os respectivos setores onde apresentavam os maiores desperdícios.
A partir de então, a solução proporcionou um ambiente de simulação para
analisar melhorias de custos dos respectivos produtos em seus setores mais
críticos, sempre calculando o impacto da melhoria nos custos e lucratividade do
empreendimento.
Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: Florianópolis
Estado: Santa Catarina
Site: www.reduzacusto.com
Contato: Flávio Lima
Telefone: (48) 32340087
E-mail: flavio@reduzacusto.com

PROGNOSYS
D2P
REVOLUS
PROPOSTA DE VALOR
Aumente a produtividade e lucratividade da sua empresa com a solução
completa de OEE.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Monitoramento e geração de estatísticas de produtividade baseado nas
métricas de OEE em linhas de produção.

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: Itapetininga
Estado: São Paulo
Site: www.revolus.com.br
Contato: Hélio Gomes
Telefone: (19) 982211831
E-mail: contato@revolus.com.br

PROGNOSYS
D2P
SPARETRACK
PROPOSTA DE VALOR
Tem como propósito ajudar as empresas importadoras e exportadoras a fazer
O SpareTrack torna fácil, através de tecnologias disruptivas, a árdua tarefa de
com que as suas operações de comércio exterior funcionem da melhor forma
gestão de ativos pelos "asset owners", desde a aquisição até o descarte ou
possível. O objetivo é dar visibilidade e ferramentas para que sejam
desde a matéria-prima até a entrega.
identificadas oportunidades estratégicas de melhoria.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Ambos os exemplos envolvem as tecnologias RFID, QR Code, Blockchain e
Aprendizado de Máquina através da plataforma web (SaaS) SpareTrack: 1)
Gestão de ativos em indústria (4.0), contemplando maquinário/ferramental e
os produtos fabricados propriamente ditos; 2) Gestão de ativos sobressalentes
de rede de operadoras e de concessionárias de energia.
Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://igloo.network
Contato: Mauricio Zanetti
Telefone: (11) 94546-4567
E-mail: mauricio@igloo.network

PROGNOSYS
D2P
TRACTIAN
PROPOSTA DE VALOR
Tem como propósito ajudar as empresas importadoras e exportadoras a fazer
Plataforma inteligente que analisa os dados de vibração e temperatura
com que as suas operações de comércio exterior funcionem da melhor forma
coletados por seu sensor IoT para dizer quando máquinas vão quebrar ou
possível. O objetivo é dar visibilidade e ferramentas para que sejam
falhar e otimizar rotinas de manutenção.
identificadas oportunidades estratégicas de melhoria.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Monitoramento em tempo real de máquinas e compressores.

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://igloo.network
Contato: Mauricio Zanetti
Telefone: (11) 94546-4567
E-mail: mauricio@igloo.network

PROGNOSYS
D2P
UBIVIS
PROPOSTA DE VALOR
Otimização Industrial, um Cyber Physical System aderente a Industria 4.0, para
coleta de dados via Industrial IoT, armazenamento em Big Data e “analytics”
em tempo real. Implementamos processos inteligentes de tomada de decisão
operacional correlacionando dados de produção e utilizando do sistema de
“Processamento Cognitivo” para tomar decisões operacionais baseados nas
regras de negócios executando correções automáticas no processo.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Digitalização de fábrica metalmecânica em processo de estamparia;
Otimização da linha de produção de guilhotina para corte de placas para
automóveis;
Redução de consumo energético em fornos de coqueria e na metalúrgica;
Aumento de produtividade na linha branca com análise de dados e otimização
de parâmetros em tempo real;
Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: Curitiba
Estado: Paraná
Site: www.ubivis.io
Contato: Paulo Souza
Telefone: (41) 997993333
E-mail: paulo.souza@ubivis.io

PROGNOSYS
D2P
UPDADOS
PROPOSTA DE VALOR
Tem como propósito ajudar as empresas importadoras e exportadoras a fazer
com que
as plataforma
suas operações
de comércio
exteriore funcionem
da melhor
forma
Somos
uma
que identifica,
monitora
localiza dados
de processos
possível. O
é darativos
visibilidade
e em
ferramentas
industriais
emobjetivo
equipamentos,
e pessoas
tempo real.para que sejam
identificadas oportunidades estratégicas de melhoria.

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Produtividade e prevenção de perdas usando o comportamento de localização
industrial Roteirização automática e otimização de recursos de equipamentos
Gestão e inventário inteligente de ativos Sensoriamento de processos
(cronoanálise) Gestão de frota e pátio.

Startups para o Setor de Autopeças

Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo
Site: https://igloo.network
Contato: Mauricio Zanetti
Telefone: (11) 94546-4567
E-mail: mauricio@igloo.network

