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STARTUPS SELECIONADAS PARA CICLO DE INCUBAÇÃO – GOVTECHS 

 

A TENDA COM JOGOS 

Treinamento online e gamificado para melhorar o índice de empregabilidade nas 

empresas, transformando os participantes nos heróis de sua própria jornada,  

 

AGRIGU 

Plataforma que ajuda agricultores a terem sua própria loja digital e melhor poder de 

barganha, beneficiando toda cadeia agrícola. Preparada também para servir como 

fornecedoras de dados do cenário agrícola municipal.   

 

BRASIL CLIN 

Nova solução para cuidar da saúde dos colaboradores de empresas e prefeituras 

através de planos de assinatura para atendimento na rede credenciada em consultas, 

exames e medicamentos a preços populares. 

 

AGYLOG 

AgyLog tem o propósito de integrar e conectar a logística do mercado agro através de 

uma solução digital que possibilita transparência e gestão eficiente aos produtores do 

Alto Tietê de forma integrada e inovadora. 

 

CONECTA PULSE  

Sistema de identificação com os dados de saúde, editável pelo usuário e validado pelo 

SAMU, acessado através de um QR-code impresso numa pulseira de silicone para 

agilizar o atendimento pelos socorristas num eventual acidente ou ocorrência clínica. 

 

EDUCATON  

Através de uma Plataforma de Formação Continuada, preparamos os professores e 

todas as pessoas com interesse no desenvolvimento digital, a saírem do mundo 

analógico e acessarem o tecnológico, fazendo isso no conforto de sua casa ou de 

qualquer outro lugar do mundo. 

 

 



 
 

 

MUTEKI 

Soluções para geração de energia renovável, implementando bombas funcionando 

como turbinas no lugar das válvulas reguladoras de pressão. Este sistema pode ser 

aplicado em qualquer local com uma queda d’água, com o diferencial de ter custo 

acessível também em baixas potências. 

 

PSIQEDU 

Cursos para o Novo Ensino Médio para ajudar as escolas a implementarem a BNCC 

com um material físico exclusivo e uma plataforma digital de ensino. 

 

WISETHINGS 

Startups de IoT que integra sensores de diferentes fabricantes desenvolvendo 

soluções personalizadas, o que torna este processo de inovação acessível a todos, 

seja público ou privado. 

 

TEC ACADEMY  

Plataforma de mapeamento qualitativo da aprendizagem para alunos da educação 

básica. A partir desses dados, são identificadas possíveis lacunas nos processos de 

ensino e aprendizagem e um plano de ensino personalizado individual é devolvido 

para o professor. 


