Vitrine de Startups

BanriHub
Uma iniciativa ampla e parceira a
todos os projetos que
impulsionam o ecossistema de
inovação do
Rio Grande do Sul. É mais um
movimento que aproxima o
Banrisul da sua comunidade,
cumprindo com o compromisso
de participar ativamente no
desenvolvimento social e
econômico do Estado.

Space

Startup

Venture

Education

Espaços para a colaboração, intercâmbio de ideias, a
pesquisa, a experimentação e a cocriação das startups
selecionadas.

Promove a inovação aberta por meio de cooperação,
colaboração e cocriação entre startups, aceleradoras,
universidades, centros de pesquisa e parceiros.

Conjunto de ações para agregar valor e potencializar
resultados de startups parceiras por meio de fundos de
investimento e mentoria.

Promoção de ações voltadas à cultura de inovação,
capacitação e qualificação de processos, produtos e
serviços.

Space

Education

BanriHub

Startup

O BanriTech é uma das iniciativas do pilar
Startup e possui sede no Centro Histórico
de Porto Alegre.
Endereço:
Rua Caldas Junior, 261
Junto ao Museu Hipólito da Costa

Venture

Quem faz

O Banrisul é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., que
opera nas carteiras comercial, de crédito, de financiamento e
de investimento, de crédito imobiliário, de desenvolvimento, de
arrendamento mercantil e de investimentos, inclusive nas de
operações de câmbio, corretagem de títulos e valores

O Parque Tecnológico e científico da PUCRS é um Ecossistema
de inovação conectado e global de empresas, centros de
pesquisa, startups e entidades profissionais e empresariais em
uma comunidade articulada que colabora para o
desenvolvimento de negócios inovadores.

mobiliários e administração de cartões de crédito e consórcios.
O Banrisul atua, também, como instrumento de execução da
política econômico-financeira do Estado do Rio Grande do Sul.
Com uma trajetória quase centenária, hoje o Banrisul fomenta a
inovação aberta via BanriHub, por meio de diversas iniciativas,
dentre elas o BanriTech - Programa de Aceleração de Startups.

O Tecnopuc conta com mais de 199 organizações, somando
mais de 6,2 mil pessoas movimentando todos os dias.
No BanriTech, é o responsável pela assessoria técnica na
elaboração do programa e aceleração das startups.

Segmentos
Serviços Financeiros
Soluções para abertura e validação cadastral,
modelagem de risco para análise e concessão de
crédito, precificação e tomada de decisão,
consórcios, marketplaces, gestão de
investimentos e plataformas P2P. Soluções que
contemplem a oferta e concessão de crédito e
Analytics, tratamento e sincronização de dados
para o Open Finance/Open Banking, assim como
soluções com premissas ESG (Environmental,
Social and Governance).

Agronegócio
Soluções financeiras que abordem modelagem
de risco, oferta de crédito, seguro rural e canais
de distribuição de produtos financeiros para o
agronegócio. Soluções que diminuam o impacto
negativo no meio ambiente e/ou auxiliem para
uma economia regenerativa e de baixo carbono.

Relacionamento com Clientes e
Empresas
Soluções que apresentem melhoria nos canais de
relacionamento com clientes, gestão do
atendimento, gestão financeira, programas de
benefícios, possibilitando maior agilidade e
simplicidade, além de aprimorar a experiência do
usuário. Soluções voltadas ao atendimento
diverso, incluindo o público vulnerável e/ou que
sejam capazes de atuar em um contexto de Open
Banking.

Segmentos
Eficiência Operacional

Segurança da Informação

Soluções que ampliem a proporção entre as
entradas obtidas com os negócios e as saídas
para conduzir as operações, melhorando a
eficiência operacional. Soluções que promovam a
fidelização de clientes, diferenciação de mercado,
inovação, qualidade e agilidade de entrega de
produtos e serviços, além da mitigação de riscos
corporativos (financeiros, processuais, sociais,
ambientais, climáticos, entre outros) e fraudes.

Soluções que colaborem na proteção de dados e
de tecnologias que podem ser acessadas e/ou
são utilizadas para a transmissão, recepção,
processamento ou armazenamento de
informações, garantindo sua confidencialidade,
integridade, disponibilidade, autenticidade e
legalidade.

* Outros

Startups inovadoras que não se identificaram com nenhum dos segmentos.

Governos
Soluções que contribuam para a gestão e/ou
automatização de processos operacionais
referentes ao acompanhamento e controle de
empréstimos consignados de servidores dos
órgãos públicos; soluções para prova de vida e
soluções para gestão e arrecadação de tributos
com PIX e outros meios de pagamento.

Ciclo 2022 em números

30

Startups

60

Empreendedores

57

Advisors

8

Eventos de
network

Relação de

Startups

Paraná:
• 3 Curitiba

Minas Gerais:
• 2 Belo Horizonte
• 1 Uberlândia

Sergipe:
•

1 Aracaju

Rio Grande do Sul:
•
•
•
•
•
•

12 Porto Alegre
1 Santa Maria
1 Rosário do Sul
1 Camaquã
1 Rio Grande
1 Passo Fundo

Rio de Janeiro:
•

1 Rio de Janeiro

São Paulo:
•
•

4 São Paulo
1 Santo André

Paraná:

Minas Gerais:

Sergipe
Rio Grande do Sul:

Rio de Janeiro:

São Paulo:

Segmentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byebnk
clickCompliance
GreenMotor
InvestPlay
NordMoney
ProspectaBio
SwitchPay
TrackCash
TUO Digital Bank
n2

•
•
•
•
•

Bulzai
SIGA TI

aDoc
Aqualuffa
bemp
OpTime Rotas
Smarti

•
•
•
•
•
•
•
•

Relacionamento com Clientes e
Empresas

Governos

•
•

Agronegócio

Eficiência Operacional

Serviços Financeiros

•
•
•
•

Alana AI
Bank2B
Flixpet Plataforma Digitais
HappyTrack

Agrare Gestor Rural
Agricon Business
AVANT Solar
By Crop
Green Next
Igapó
M2D1 Inovações e Tecnologia
Rematefy

Segurança da Informação

•

Privacy Tools

Maturidade e Público que Atende

Vitrine das

Startups

aDoc
Eficiência Operacional

Agrare Gestor Rural
B2B

Automação na elaboração de documentos de uma
forma intuitiva por meio de questionários
inteligentes e workflows até a assinatura eletrônica.

Agronegócio

B2B2C

Agrare Gestor Rural é uma plataforma de gestão de
propriedades rurais com o diferencial de possuir
gestão integrada SIMPLES e FUNCIONAL.

Lucas Ruga Ardenghi
Daniel Alves Pereira

Alex Malmann Becker
Arthur Malmann Becker

https://adoc.com.br

https://www.agrare.com.br

Porto Alegre - RS

Passo Fundo - RS

Agricon Business
Agronegócio

Alana AI
B2B

A Agricon Business é uma plataforma Blockchain que
conecta produtores rurais a compradores globais.

Relacionamento com
Clientes e Empresas

B2B

Uma inteligência artificial criada para interagir,
engajar e responder clientes de forma automática e
humanizada, em qualquer canal digital.

Eduarda Olivia Schneider
Antonio Loureiro Pereira de Souza Becker

Marcel Jientara
Marcellus Amadeus

https://www.agriconbusiness.com

https://alana.ai

Porto Alegre - RS

São Paulo - SP

Aqualuffa
Eficiência Operacional

AVANT Solar
B2B

Serviço de descontaminação de águas através da
aplicação de produto sustentável, de desenvolvimento
próprio, voltado para a economia circular.

Agronegócio

B2B

Plataforma de comercialização de créditos de energia
solar, que conecta consumidores a uma grande rede
de microusinas solares distribuídas.

Denisson Santos
Fábio Henrik Cordeiro Lima

Max Giacobbo Riffel
Fabiana Schneider

-

https://avantsolar.com.br

Aracaju - SE

Porto Alegre - RS

Bank2B
Relacionamento com
Clientes e Empresas

bemp
B2B

Bank2B é uma plataforma de análise de crédito e
score em real time com foco no mercado de 1,9
milhão empresas de pequeno e médio porte.

Eficiência Operacional

B2C

A BEMP, é uma plataforma completa de gestão online, que ajuda estabelecimentos de saúde, beleza e
bem-estar a gerir o seu negócio

Jorge Guerra
Tatiana Lima

Diego Centeno
Eduardo Bohrer

https://bank2b.com.br

https://bemp.com.br

São Paulo – SP

Porto Alegre - RS

Bulzai
Governos

By Crop
B2G

Plataforma de inteligência artificial que aponta a
prefeituras onde o gasto público tem maior retorno
social.

Agronegócio

B2B

Sistema de reconhecimento de plantas daninhas por
inteligência artificial nas plantas de lavouras com a
pulverização seletiva de herbicidas

Eduardo Fernandes da Silveira

André Luis Vian
João Franceschette

https://www.bulzai.com.br

https://www.bycrop.com.br

Porto Alegre - RS

Porto Alegre - RS

Byebnk
Serviços Financeiros

click Compliance
B2C

Tornar os melhores investimentos do mundo
acessíveis de forma simples.

Serviços Financeiros

B2B

clickcompliance automatiza departamentos de
compliance gerando indicadores e evidencias.

Carlos Theofilo Lamounier Costa e Silva
Bruno Capelão

Marcelo Erthal Ramos
Victor Moraes

https://byebnk.com

https://clickcompliance.com

Belo Horizonte - MG

Rio de Janeiro - RJ

Flixpet Plataformas Digitais
Relacionamento com
Clientes e Empresas

B2B2C

Aplicativo integra todo o mercado pet em uma única
plataforma digital, reduzindo custos e agilizando o
atendimento

Green Next
Agronegócio

B2B

Geramos informações de monitoramento, custo e
eficiência produtiva através de Sensoriamento
remoto na irrigação para a tomada de decisão.

Paulo Marcos Tombesi Gerhardt
Antonio Carlos Dias Pinto

Lucas Brasil Cardoso
Victor Rodrigues Botelho

https://flixpet.com.br

https://greennext.com.br

Porto Alegre - RS

Rio Grande - RS

Green Motor
Serviços Financeiros

HappyTrack
B2B

Plataforma digital de menos desperdício de
alimentos através de inteligência artificial.

Relacionamento com
Clientes e Empresas

B2B

HappyTrack® é um sistema de avaliação do potencial
de inovação de estratégias, que visa apoiar os
gestores na tomada de decisões.

Edu Kautz
Rodrigo Villa Real

Juliana Cândido Custódio
Ana Maria Kriworuska

https://greenmotor.ai

https://happytrack.app

Porto Alegre - RS

Curitiba - PR

Igapó
Agronegócio

InvestPlay
B2B

Realizamos a reciclagem de resíduos orgânicos e
geramos os bioinsumos necessários para produção
de alimentos em sistemas hidropônicos.

Serviços Financeiros

B2B2C

Nosso PFM gamificado apoia as instituições
financeiras na entrega de uma experiência de Open
Finance para atrair e reter seus clientes.

Artur Ferrari Francisco
Márcia Faermann

Iago Oselieri
Carlos Eduardo Freitas Costa

https://www.igapo.net

https://www.investplay.com.br

Porto Alegre - RS

Belo Horizonte - MG

M2D1 Inovações e Tecnologia
Agronegócio

B2B

Soluções que mitigam a ocorrência de patógenos na
cadeia do agronegócio, em tempo real e sem riscos a
saúde ou impacto ambiental negativo

n2
Serviços Financeiros

B2B2C

Plataforma que entrega o acesso à orientação
financeira humana, personalizada e recorrente, sob o
ponto de vista da dor ou dúvida financeira de cada
pessoa.

André Martins Tozello
Maria Augusta Tozello

André Barretto de Sá
Marcia Barretto de Sá Madureira

https://m2d1.com

https://www.n2app.com.br

Santo André - SP

São Paulo - SP

NordMoney
Serviços Financeiros

OpTime Rotas
B2B2C

NordMoney International, sua conta online segura e
sustentável, o elo dos Brasileiros com a Europa.

Eficiência Operacional

B2B

Automação no planejamento de transporte visando
máxima eficiência, do carregamento à entrega.

Clovis Miiller Junior
Joao Nelson Nogueira Camarao

Marcos Caixeta Valim
Mateus de Assis Chacon Lima

https://nordmoney.com.br

https://www.optimerotas.com.br

Curitiba - PR

Uberlândia - MG

Privacy Tools
Segurança da
Informação

ProspectaBio
B2B

Somos uma PrivacyTech, uma plataforma de
gerenciamento de privacidade. Nossa plataforma
facilita o processo de adequação das empresas.

Agronegócio

B2B

Somos uma empresa de fertilizantes biológicos e
Biodefensivos customizados regularizados, a partir
do patrimônio biotecnológico da empresa.

Marison Souza
Aline Deparis

Lidia Mariana Fiuza
Diouneia Lisiane Berlitz

https://www.privacytools.com.br

https://www.prospectabio.com.br

Porto Alegre - RS

Porto Alegre - RS

Rematefy
Agronegócio

SIGA TI
B2B

Plataforma de remates do agronegócio entregando
gestão e interação, antes, durante e depois do
remate para leiloeiras e compradores.

Governos

B2B, B2G e B2C

Somos uma parceria estratégica de resultado.
conectamos bancos, empresas, correntistas e
parceiros a negócios, inovação usando a tecnologia.

Ismael Weege
Fagner Antunes Dornelles

Lucas Antonio Barbosa de Mello
Lenira Barbosa

https://rematefy.com

https://sigati.com

Camaquã - RS

Santa Maria - RS

Smarti
Eficiência Operacional

SwitchPay
B2B

Startup de tecnologia (RPA) focada em produtividade
que transforma processos manuais e repetitivos em
tarefas inteligentes e automatizadas.

Serviços Financeiros

B2B2C

Automatizamos todo o processo financeiro de
recebimento, conciliação e integração das
informações para qualquer sistema (ERP)

Guilherme Dias Duarte
Thiago Traczykowski

Mauro Cordeiro
Felipe Apolinário

https://smartirpa.io

https://www.switchpay.com.br

Curitiba - PR

São Paulo - SP

TrackCash
Serviços Financeiros

TUO Digital Bank
B2B

Plataforma Online de gestão e conciliação financeira
para empresas que realizem vendas em marketplaces,
cartão de crédito, débito, vouchers.

Serviços Financeiros

B2B2C

Uma fintech com o propósito de desenvolvimento do
comercio local com a solução de cashback e serviços
bancários para empresas e pessoas.

Ewerton Santos
Catherine Cesar

George de Salles Canfield
Fabio Hagime

https://www.trackcash.com.br

https://tuodigital.com.br/

Porto Alegre - RS

Rosário do Sul - RS

Contato: banritech@banrisul.com.br

@banrihub @banrisul banrisul.com.br/banritech

