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ACELERADORA ESTAÇÃO HACK
Dados para Impacto Social



SOBRE
O PRO

GRAMA

A  
 é um programa desenvolvido pelo 

Facebook e Artemisia que tem como objetivo 
potencializar negócios inovadores que usem 
dados para gerar mudanças positivas em nossa 
sociedade.

As startups selecionadas passam por um 
processo intensivo de aceleração dentro da 
Estação Hack - primeiro centro para a inovação 
criado pelo Facebook no mundo.

O programa, com duração de 6 meses, 
impulsiona empreendedores e empreendedoras 
com soluções tecnológicas e alto potencial de 
gerar impacto social em larga escala.



SELE
ÇÃO

Foram selecionadas  da 
Aceleradora Estação Hack, que estão em processo intensivo entre 
os meses de janeiro e junho de 2018.

Ao todo, mais de  foram analisadas para preencherem 
as vagas do programa.

Os negócios escolhidos oferecem soluções voltadas à 
empregabilidade de jovens e adultos de baixa renda, educação, 
engajamento cívico, serviços financeiros para inclusão ou educação 
financeira e microempreendedorismo.

“Estar aqui é um orgulho, porque são empresas que estão pensando 
de alguma forma em mudar o Brasil e melhorar a vida das pessoas, 
principalmente as de baixa renda. Ficamos felizes com o impacto que 
esse programa vai ter na vida dos empreendedores de impacto social.”

Rodolfo Fiori , empreendedor da Gove.



STARTUPS
DE IMPACTO
SOCIAL

_Turma1



BANCO MARÉ

O Banco Maré é uma startup que oferece serviços bancários 
para regiões que normalmente não teriam acesso ao sistema 
financeiro. A fintech tem sua moeda digital própria, a Palafita, e 
por meio de um app permite que as pessoas paguem suas pró-
prias contas, transfiram valores e façam compras sem perder o 
controle de seus gastos.

Empreendedores I Alexander Albuquerque, Vitor Knipp, 
Benjamin Drouin e Ronaldo de Albuquerque

http://bancomare.com.br

SERVIÇOS FINANCEIROS



https://diaspora.black/

DIASPORA.BLACK 

A Diaspora.Black é uma plataforma de hospedagem focada 
em viajantes e anfitriões interessados em promover a cultura 

negra, com foco no empoderamento e fortalecimento econô-
mico da comunidade negra. A plataforma realiza a mediação 

de oferta e procura de acomodações por temporada e venda 
de produtos e serviços.

Empreendedores I Carlos Humberto da Silva Filho,
Antonio Pita e André Ribeiro

MICROEMPREENDEDORISMO



KUNLA

A Kunla desenvolveu uma plataforma que permite que mães 
possam trabalhar de maneira autônoma em suas próprias co-
munidades e gerar a própria renda, por meio da atividade de 
recrutamento e seleção de profissionais. As mães tornam-se 
agentes de recrutamento e indicam profissionais moradores de 
suas comunidades para vagas nas empresas que contratam os 
serviços da Kunla.

Empreendedores I Leonardo Carneiro e Marcelino Badin

http://www.kunla.social/

EMPREGABILIDADE



GOVE

O negócio desenvolve soluções focadas na resolução de pro-
blemas enfrentados pelos municípios brasileiros - em especial, 
as pequenas e médias cidades. Sua plataforma fechada identi-
fica ineficiências nas finanças muncipais e sugere ações de me-
lhoria ao gestor público, enquanto a área aberta funciona como 
um mecanismo de transparência que empodera a sociedade.

Empreendedores I Ricardo Ramos e Rodolfo Fiori

https://www.gove.digital

ENGAJAMENTO CÍVICO



www.pluvion.com.br

PLUVI.ON 

As perdas geradas por eventos climáticos - como enchentes 
e deslizamentos - afetam, principalmente, as pessoas de baixa 
renda. Para reduzir a falta de previsibilidade, a Pluvi.On desen-
volveu uma rede de estações meteorológicas proprietárias que 
gera alertas antecipados e em tempo real para a população. 

Empreendedores I Diogo Tolezano, Pedro Godoy,
Mariana Marcilio, Murilo Souza e Hugo Santos

ENGAJAMENTO CÍVICO



REDAÇÃO ONLINE 

A Redação Online é uma solução que viabiliza correções de 
redações preparatórias para ENEM, Vestibulares e Concursos, 

com qualidade e em escala nacional. Oferece comentários 
detalhados, recomendações de reescrita e chat para conver-

sar com professores e corretores. O serviço atende a 32 mil 
alunos, sendo 35% oriundos de escolas públicas.

Empreendedores I Otávio Rodrigues e Edson Mayer

http://redacaonline.com.br/lp/

EDUCAÇÃO



https://www.simbiose.social/

SIMBIOSE SOCIAL 

A Simbiose Social é uma plataforma criada a partir do cru-
zamento de todos os dados públicos referentes a Leis de 
Incentivo no país. De um lado, o Sistema de Empresas otimiza 
a gestão do recurso e permite buscar os projetos. Do outro, o 
Sistema de Projetos empodera projetos sociais ao muni-los 
com informações referentes ao perfil das empresas.

Empreendedores I Raphael Mayer e Mathieu Anduze

ENGAJAMENTO CÍVICO



http://www.smartsindico.com.br/

SMARTSÍNDICO

O SmartSíndico é um app que ajuda síndicos e moradores de con-
domínios a fazer uma administração mais simples e econômica, 
zelando pela manutenção e pela redução de custos e de conflitos. 
A partir de vídeoaulas, a startup dá a autonomia necessária para 
melhorar a gestão de um condomínio, com foco em habitação de 
interesse social, como CDHU, Cohabs e Minha Casa Minha Vida.

Empreendedores I Laerte Temple, Cássio Thut,
Guilherme Ribeiro, Bárbara Garcia e Juraci B. Garcia

SERVIÇOS FINANCEIROS



http://taqe.com.br

TAQE

TAQE é um aplicativo que prepara as pessoas para o mercado 
de trabalho e oferece vagas de emprego que tenham sinergia 
com o perfil do candidato. Com aulas e testes interativos, as 
pessoas descobrem seu potencial, ganham pontos e desblo-
queiam vagas de emprego reais, tornando a qualificação e a 
busca por trabalho algo divertido.

Empreendedores I Renato Dias, Denise Asnis e
Ernesto van Peborgh

EMPREGABILIDADE



YOUTRENDZ

A Youtrendz é uma rede voltada à venda, compra e compartilha-
mento com foco no micro e pequeno empreendedor. Funciona 

como um marketplace para exposição de produtos de forma 
gratuita, que apoia o aumento de renda desse público, permitindo 

que qualquer empreendedor possua sua própria loja virtual.

Empreendedores I Nanda Carvalho e Rodrigo Antunes

http://youtrendz.com/

MICROEMPREENDEDORISMO



Saiba mais I artemisia.org.br/aceleradoraestacaohack

Acompanhe nossas redes sociais!

/ArtemisiaNS

/estacaohack

@artemisiabrasil

@estacaohack


