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SOBRE
O PRO

GRAMA

A Aceleradora Estação Hack é um programa 
desenvolvido pelo Facebook e Artemisia que 
potencializa empreendedores(as) que querem gerar 
mudanças positivas em nossa sociedade.
 
As startups de impacto selecionadas passam por um 
processo intensivo de aceleração dentro da Estação 
Hack - primeiro centro para inovação criado pelo 
Facebook no mundo. 

Aceleradora Estação Hack

inovação criado pelo
Facebook no mundo.



“O programa excedeu nossas expectativas 
em vários aspectos: qualidade e 
disponibilidade do time de aceleradores, 
conexões, consolidação da nossa 
Teoria de Mudança, além do aporte 
de conhecimento técnico dos temas 
relacionados ao Facebook.”

Alexandre Lara, empreendedor da Blu365  I Turma 2

“A aceleração da Estação Hack reforça a 
missão da empresa e mostra que se existir 
colaboração, a gente voa muito mais rápido, 
mais alto, mais longe, mais bonito. 
É basicamente uma escola de voo.”

Roberta Sotomaior,  empreendedora do CanalBloom  I Turma  2

QUEM JÁ 
PASSOU 
POR AQUI



ACREDI
TAMOS

QUE

1. Nossa sociedade enfrenta desafios 
complexos e exige novas soluções 
para os problemas atuais e os que 
estão por vir.

2. As cidades do amanhã precisam ga-
rantir oportunidades e acesso a todos 
e todas, e para isso, devem colocar o 
humano no centro da questão.

3. É necessário capacitar e incluir as pes-
soas para as novas formas de trabalho 
que existirão no futuro próximo.

4. A tecnologia a serviço do bem-estar 
das pessoas e do meio ambiente pode 
tornar as cidades mais inclusivas, cria-
tivas e sustentáveis.

5. A tecnologia a serviço do bem-estar 
das pessoas e do meio ambiente pode 
tornar as cidades mais inclusivas, cria-
tivas e sustentáveis.



SELE
ÇÃO

Foram selecionadas 10 startups para a terceira turma 
da Aceleradora Estação Hack, que estão em processo 
intensivo entre os meses de fevereiro e julho de 2019. 
Ao todo, mais de 1.200 startups foram analisadas para 
o processo seletivo do programa. 

Os negócios escolhidos oferecem soluções voltadas 
aos temas ‘Pessoas e Cidades’ e apresentam potencial 
de tornar as cidades mais inclusivas e sustentáveis 
e de capacitar talentos e profissionais para o futuro 
mercado de trabalho.

1.200 startups

10 startups

‘Pessoas e Cidades’





Empreendedores I Juliana Peluso e Renato Prado

www.carambola.com.vc

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

CARAMBOLA

A empresa visa resolver o gap entre vagas disponíveis de TI e mão 
de obra pouco qualificada no setor de tecnologia. Para preparar os 
profissionais que vão ocupar essas vagas, a Carambola oferece a 
grandes empresas um serviço de consultoria em tecnologia da in-
formação, enquanto capacita jovens para atuarem nesses postos 
de trabalho. Para isso, os empreendedores desenvolveram trilhas 
de projetos de programação alocadas em uma plataforma adap-
tativa de ensino. A empresa contratante tem, ao final do processo 
de treinamento, uma equipe com nível técnico alinhado a deman-
das internas; profissionais preparados que podem integrar o time 
de funcionários da companhia. Nos diferentes pilotos já executados 
pela empresa, 180 pessoas já foram capacitadas – todas perten-
centes a alguma minoria.

IMPACTO SOCIAL

A solução amplia a geração de renda, por parte dos alunos, desde 
o início da capacitação. Esses jovens de baixa renda são contra-
tados pela Carambola como desenvolvedores, mesmo ainda não 
tendo o conhecimento técnico, ou seja, recebem um apoio finan-
ceiro para estudar. Após a capacitação, amplia-se expressivamen-
te o potencial de retorno financeiro e de crescimento de carreira.

MERCADO

O mercado de trabalho nacional possui um déficit de profis-
sionais qualificados para atender a demanda de 161,5 mil va-
gas de tecnologia. Com pouca diversidade e inclusão, o mer-
cado de tecnologia carece de cursos de programação e 
tecnologia digital acessíveis para atender a demanda de um 
país que está entre os 10 maiores mercados de TI do mundo.

EDUCAÇÃO I ENSINO DE PROGRAMAÇÃO 
SÃO PAULO - SP



CELEBRAR

Produtora virtual de eventos que reúne, em uma única plataforma, 
uma comunidade de fornecedores de serviços para eventos. A 
solução reduz a complexidade e o tempo gasto nas cotações de 
preços, consultas de disponibilidade e contratação de fornece-
dores. Aumenta, ainda, a eficiência do mercado ao dar visibilidade 
a fornecedores. Como resultado, apoia o aumento de renda dos 
pequenos fornecedores e proporciona um marketplace de valor 
justo tanto para o cliente, quanto para o fornecedor. Já conta com 
mais de 700 fornecedores cadastrados na região metropolitana 
de São Paulo, mais de 3 mil serviços vendidos, mais de 350 even-
tos comprados por grandes empresas e com uma taxa de re-
compra de 60%.

IMPACTO SOCIAL

A empresa apoia, majoritariamente, pequenos fornecedores de 
baixa renda. Dos R$ 1,6 milhões transacionados, 75% foi vendido por 
fornecedores residentes das periferias de São Paulo e 82% se en-
quadram como MEI (microempreendedor individual). Com a atu-
ação da plataforma, há um aumento no volume de serviços pres-
tados por esses fornecedores, além do apoio para a capacitação e 
formalização, que, consequentemente, traz um aumento na renda.

MERCADO

No mundo, a indústria de eventos corporativos movimenta US$ 280 
bilhões anuais; no Brasil, esse mercado movimenta a cifra de R$ 67 
bilhões, sendo a cidade de São Paulo responsável por R$ 16,3 bilhões. 
Em contrapartida, o mercado de eventos é pulverizado – composto 
por serviços de diferentes fornecedores especializados; 94%, classifi-
cados como MEI e pequenas empresas, sofrem com a falta de recur-
sos e qualificação em gestão. Na outra ponta, estão as agências tradi-
cionais que praticam uma assimetria de mercado. Por atuarem como 
intermediários, são responsáveis por uma diferença de 50% entre o 
valor pago pelo organizador e o recebido pelos fornecedores finais.

Empreendedoras I Roberta Sotomaior,  Adriana Drulla Rossi
e Antonia Teixeira

EMPREGABILIDADE E
MICROEMPREENDEDORISMO
SÃO PAULO - SP

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

Empreendedoras I Camila Florentino, Patrícia Cella Portes 
e Monna Cleide Santos

www.celebrar.co



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

ENTREGALI

A empresa atua com a instalação de caixas postais eletrônicas 
– os CollectSpots, hardwares com interface IoT – em pontos co-
merciais, permitindo que os vizinhos do entorno, que têm dificul-
dade em receber encomendas, cadastrem suas caixas postais 
vinculadas ao equipamento via plataforma na nuvem. Os usuários 
podem receber em horários mais cômodos com garantia de pri-
vacidade, eficiência e controle. Para utilizar, basta cadastrar uma 
caixa postal online vinculada a um dos pontos de coleta e retirar 
a encomenda com um código recebido via e-mail. Os CollectS-
ports podem ser instalados em empresas, condomínios e pontos 
comerciais. A empresa conta, hoje, com dois hardwares; já con-
cluiu 300 entregas e conta com 60 caixas postais cadastradas.

IMPACTO SOCIAL

Um contingente expressivo de pessoas não tem acesso ao re-
cebimento de mercadorias em sua casa por residirem em áre-
as com acesso restrito ao CEP. No Rio de Janeiro, por exemplo, 
39% das residências têm restrições de entrega – índice que é 
de 29% em São Paulo. O potencial de impacto social da em-
presa está em trazer acesso a serviço de correspondência para 
moradores de áreas não atendidas pelos serviços de entre-
ga, ou seja, auxilia a fortalecer a cidadania e direitos individuais.

MERCADO

Em 2017, 55,15 milhões de consumidores de e-commerce movi-
mentaram R$ 111 milhões com encomendas, de acordo com o le-
vantamento E-Commerce Brasil. Um quarto dos brasileiros já fa-
zem compras online; 76% moram em casas, portanto, não têm 
acesso a portaria para receber encomendas em qualquer horário.           

MOBILIDADE E ACESSO
SÃO PAULO - SP

Empreendedores I Raquel Schramm e Thiago Sigiliano Lopes

www.entregali.com.br



GO DIÁSPORA

Primeira agência de intercâmbio e viagens culturais do Brasil a 
trabalhar exclusivamente com países onde a cultura negra se faz 
presente. A startup surgiu da necessidade de oferecer experiên-
cias que permitam a real imersão e identificação  do intercambis-
ta com o local escolhido. Na prática, oferece cursos de idiomas e 
imersão em países africanos e sua diáspora, norteado pelo objetivo 
de democratizar o acesso a experiência internacional a um custo 
acessível. A solução oferece experiências de turismo cultural e 
gastronômico, além dos cursos de línguas, com duração mínima 
de duas semanas, tendo por foco o aprendizado e aprimoramento.

IMPACTO SOCIAL

No Brasil, apenas 3% da população fala inglês fluente. Em con-
trapartida, 60% das ofertas de emprego exigem o conhecimento 
de intermediário a fluente da língua inglesa. Entre os que que-
rem aprender inglês, 85% são da classe C – sem condições fi-
nanceiras para investir em um curso – e, vale lembrar, 54% 
da população é composta por negros e pardos, que pouco se 
veem representados em agências que atuam com a temática.

MERCADO

Em 2017, o intercâmbio cultural movimentou US$ 3 bilhões no 
mundo. O Brasil é o sexto país que mais envia pessoas para ex-
periências internacionais. Já a comunidade afro-brasileira mo-
vimenta R$ 1,7 trilhão, sendo que 79% estão dispostos a pa-
gar mais por produtos e serviços com relevância ético-cultural.

Empreendedora I Sauanne Bispo

www.godiaspora.com.br

INCENTIVO À CULTURA 
SALVADOR - BA

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADO



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

INTERNACIONAL 
SCHOOL OF GAME 
(ISGAME)

A empresa ensina idosos e jovens a desenvolver games em 2D 
para PCs e smartphones. Com metodologia própria para ensinar 
a geração 50+ a criar e jogar videogames, gera estímulos cogniti-
vos, físicos e sociais. A ISGame já atendeu 120 idosos e 80 crian-
ças em duas unidades: São Paulo e Campinas. Os custos dos 
cursos são entre R$ 95 mensais (idosos) e R$ 195 para crianças. 

IMPACTO SOCIAL

O ato de programar e jogar os próprios games desenvolvidos vai 
além da aprendizagem – é uma forma de tratamento preventivo 
para doenças cognitivas - como o Alzheimer - e também propicia 
inclusão social, digital e integração multigeracional.

MERCADO

Hoje, 1,2 milhão de brasileiros têm Alzheimer - e sugerem aproxi-
madamente 100 mil novos casos por ano. As pesquisas sugerem 
que quanto menor o nível educacional, maior a tendência de de-
senvolver essas doenças. Quando se pensa no potencial do mer-
cado, o país possui hoje aproximadamente 30 milhões de idosos. 
Em 2060, um em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos.

SAÚDE E BEM-ESTAR
SÃO PAULO - SP

Empreendedor I Fabio Ota

www.isgame.com.br



JOBECAM

A empresa torna os processos de seleção para empregos mais 
ágeis, baratos, assertivos e justos. A plataforma interativa de au-
tomação dos processos conecta empresas e candidatos por 
meio de vídeo recrutamento e entrevistas às cegas. Com uso 
de inteligência artificial, filtra e ranqueia os perfis adequados 
para cada vaga, tornando possível que os recrutadores avaliem 
os candidatos assertivamente para tomadas de decisão sem os 
vieses inconscientes, tornando o processo mais justo e eficiente.

IMPACTO SOCIAL

Com o propósito de promover um mundo que valoriza as diferen-
ças, o negócio já atingiu, de maneira orgânica, 22 mil usuários em 
10 meses. Mais de 130 empresas estão cadastradas e mais de 15 
mil entrevistas já foram realizadas. Para os candidatos, atributos 
como visibilidade, rapidez para encontrar vagas, imparcialidade 
e possibilidade de acompanhar o status do processo que está 
participando. Já para as empresas, oferece ganho de tempo, agi-
lidade e match ideal de candidato e vaga. Para ambos, a oportu-
nidade de reconhecer o profissional por trás do currículo.

MERCADO

Hoje, os processos de seleção estão sujeitos a análises subjetivas 
e ainda são caros, chegando a custar R$ 6 mil reais e demorar 40 
dias, por vaga. Na prática, os erros de contratação custam caro 
às empresas. Com a Jobecam, os contratantes baseiam as esco-
lhas em habilidades; ampliam as oportunidades e representativi-
dade das minorias que são afetadas por vieses inconscientes dos 
recrutadores e aumentam a diversidade dentro das empresas.

EMPREGABILIDADE 
SÃO PAULO - SP

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

Empreendedores I Cammila Yochabell e Eugênio de Carli

www.jobecam.com



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

LIVRE

A empresa busca facilitar o cotidiano de pessoas com defici-
ência por meio de equipamentos que ampliam a mobilidade, 
resgatam a autoconfiança e autoestima e proporcionam liber-
dade. O Kit Livre - um de seus produtos - é um equipamento 
que suporta qualquer peso e, ao ser acoplado na cadeira de ro-
das, a transforma em um triciclo motorizado elétrico que permi-
te uma autonomia média de 25 quilômetros de deslocamento.
O equipamento permite andar sobre calçadas danificadas, 
descer e subir guias, andar sob grama e terrenos arenosos.

IMPACTO SOCIAL

A inspiração para o negócio surgiu no mestrado em Engenharia 
Mecânica, ocasião em que Júlio Oliveto tinha o desejo de proje-
tar equipamentos que pudessem melhorar a qualidade de vida 
das pessoas. A partir desse intuito, decidiu investir em tecnologia 
assistiva para o desenvolvimento de soluções voltadas a pesso-
as com deficiência. Atualmente, a empresa já realizada 60 ven-
das mensais do kit – sendo 65% dos clientes com idade entre 25 
e 45 anos. Têm usuários em 24 Estados brasileiros e em países 
como Argentina, Uruguai, Alemanha, Estados Unidos e Austrália.

MERCADO

Hoje, o país conta com 4 milhões de cadeirantes; a cada ano sur-
gem mais 47 mil casos. A Lei de Acessibilidade garante o direito 
básico de ir e vir. Porém, a realidade atual das pessoas com de-
ficiência é encarar, diariamente, dificuldades para acessar com 
segurança e autonomia espaços públicos e coletivos, devi-
do às calçadas mal projetadas ou mal conservadas e aos trans-
portes públicos que ainda não seguem as adequações legais.

MOBILIDADE E ACESSO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Empreendedores I Júlio Oliveto e Lúcio Oliveto

www.kitlivre.com



MOVVA

Primeira empresa de nudgbots do Brasil. Inspirada na teoria de-
senvolvida pelo Prêmio Nobel de Economia Richard Thaler – que 
defende que o comportamento pode ser mudado com lembretes 
ou estímulos (‘nudges’) enviados de forma persistente, criando 
novos hábitos – a empresa usa a economia comportamental e 
inteligência artificial para maximizar a formação de hábitos que 
melhoram a educação e previnem a inadimplência. Para isso, 
desenvolvem produtos escaláveis e replicáveis de avaliação e 
engajamento para dar suporte a políticas públicas e ações de 
impacto social. Entre eles, o EduqMais, que influencia no enga-
jamento dos pais na educação dos filhos e o PoupeMais, foca-
do em educação financeira. O envio de informações e a coleta 
de dados é feita por SMS para os números de celular do públi-
co-alvo, metodologia que tem grande alcance e baixo custo.

IMPACTO SOCIAL

A empresa conta com 200 mil usuários ativos, 800 mil usu-
ários impactados e 12 clientes de empresas privadas. A me-
todologia proprietária recebeu validação da Universidade de 
Stanford e de Zurich. Além da atuação em território brasilei-
ro, a solução também está presente nos Estados Unidos, Cos-
ta do Marfim, República Dominicana e Alemanha. Em avalia-
ções realizadas, notou-se um aumento de 15% na frequência 
em sala de aula e redução em 33% nas reprovações. Tam-
bém observou-se a queda em 5% do risco de inadimplência.

MERCADO

Mais de 92% dos domicílios brasileiros possuem pelo menos 
um telefone celular, o que mostra o alto potencial de capila-
ridade da solução. Hoje, apenas 12% dos pais e responsáveis 
são realmente comprometidos com a vida escolar dos filhos e 
cerca de 63 milhões de brasileiros encontram-se inadimplen-
tes - que tem reflexos direto na saúde mental, gerando pro-
blemas familiares e queda da produtividade das empresas.

EDUCAÇÃO E SERVIÇOS FINANCEIROS
SÃO PAULO - SP

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

Empreendedores I Rafael Vivolo, Marcos Lopes e Guilherme Lichand

movva.tech



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

MOLÉCOOLA

A empresa cria valor compartilhado a partir do lixo reciclável. 
Tem como foco de atuação a otimização da logística reversa de 
recicláveis pós-consumo, recebendo-os e destinando-os ade-
quadamente, cumprindo a Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos (PNRS). O negócio instala lojas-contêineres – que funcio-
nam no modelo de microfranquias – em locais de grande fluxo 
de pessoas, nas quais o cidadão é incentivado a trocar as em-
balagens recicláveis por pontos de fidelidade, que podem ser 
trocados por produtos e bens de consumo nos próprios locais 
de coleta. Hoje, a operação conta com seis lojas, 58 toneladas 
de materiais já foram recicladas e 6 mil pessoas cadastradas.

IMPACTO SOCIAL

Há, aproximadamente, 1 milhão de catadores no país com 
renda inferior a um salário mínimo e atuando em condições 
precárias de trabalho. Baseado em um modelo que ado-
ta programa de fidelidade gamificado para motivar os con-
sumidores a entregarem o material reciclável, a empresa fo-
menta a atuação do microempreendedor de baixa renda, 
que se torna um operador capacitado para gerir a operação 
da loja, podendo alcançar uma renda média de R$2.500,00.

MERCADO

No Brasil, o potencial de iniciativas como a Molécoola é signi-
ficativo, dado que são gerados 70 milhões de toneladas de re-
síduo sólido urbano – são 20 milhões de toneladas que têm 
aterros, lixões e oceanos como destino final. Estima-se que qua-
se R$ 10 bilhões são perdidos em recicláveis não aproveitados.

MEIO AMBIENTE
SÃO PAULO - SP

Empreendedores I Rodrigo Jobim Roessler e Christiano Bauch Machado

www.molecoola.eco



PULSARES

A empresa desenvolve e usa tecnologia para melhorar a comunica-
ção em saúde. Via um software de prescrição eletrônica, gera um 
modelo inovador de receita médica que é cinco vezes mais legível 
que a convencional. Entre as vantagens, otimiza o trabalho de profis-
sionais de saúde e facilita a compreensão do paciente sobre o trata-
mento e a doença. A solução melhora a comunicação, diminui gastos 
e aumenta a adesão dos pacientes ao tratamento. Sua linguagem é 
de fácil compreensão e a prescrição acompanha a rotina do paciente 
por meio de pictogramas (imagens) com design de informação. Para 
médicos do Sistema Único de Saúde (SUS), o software é gratuito e 
gera uma receita no padrão adotado pelo serviço de saúde pública.

IMPACTO SOCIAL

A motivação do empreendedor veio da faculdade de Medici-
na, quando observou que os pacientes não entendiam como 
deveriam tomar os medicamentos. No retorno à consulta, Ro-
gério percebia que o tratamento não tinha evoluído e a doença 
não estava controlada. O distanciamento entre a linguagem do 
médico e do paciente tem um impacto negativo em todo o pro-
cesso de tratamento – desafio que pode ser vencido com a Pul-
sares. Hoje, o negócio possui 200 cadastros válidos na platafor-
ma; 180 receitas foram geradas no segundo semestre de 2018. 

MERCADO

A relevância do negócio pode ser medida pelo desafio de um país 
com 54 milhões de analfabetos funcionais e pelos brasileiros que 
têm dificuldade em compreender textos e informações básicas 
– especialmente da área médica. O analfabetismo na saúde gera 
prejuízos para hospitais e pacientes, comprometendo, inclusive, a 
eficácia do tratamento pelo uso incorreto de medicamentos. A pla-
taforma, além de esclarecer pontos importantes sobre o tratamento 
e ingestão correta de medicamentos, atua no engajamento do pa-
ciente no tratamento. No modelo de negócio, a monetização ocorre 
por meio do pagamento de R$ 39,90 de mensalidade para médicos.

SAÚDE E BEM-ESTAR 
FLORIANÓPOLIS - SC

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADO

Empreendedor I Rogério Malveira Barreto

www.pulsares.com.br



Saiba mais: artemisia.org.br/aceleradoraestacaohack
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