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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

“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 Muove I Turma 1

Foram selecionadas 10 startups para a segunda turma da 
Aceleradora Estação Hack, que estão em processo intensivo entre 
os meses de julho e dezembro de 2018.

Ao todo, mais de 1.900 startups foram analisadas para 
preencherem as vagas do programa.

Os negócios escolhidos oferecem soluções voltadas à 
empregabilidade, educação, engajamento cívico, serviços 
financeiros, primeira infância, saúde e microempreendedorismo.

10 startups para a segunda turma

1.900 startups



STARTUPS DE IMPACTO SOCIAL

#Turma2



Empreendedores I Alexandre Lara e Paulo de Tarso

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

BLU365

A empresa nasceu com a missão de auxiliar os brasileiros a ficarem 
no azul nos 365 dias do ano. É uma plataforma de gestão de relacio-
namento com clientes em dificuldades financeiras, que oferta servi-
ços de negociação de dívidas, renda extra, orientação financeira, en-
tre outros. O modelo de negócio contempla clientes inadimplentes e 
empresas interessadas em negociar as dívidas desses consumidores.

IMPACTO SOCIAL
Ao longo de quatro anos a empresa já impactou mais de 900 mil famílias, 
negociando mais de R$ 800 milhões. As pessoas atendidas passam a ter 
canais digitais disponíveis para negociar suas dívidas, sem necessidade de 
sair de casa ou passar por constrangimentos. A plataforma recebe mais 
de 600 mil acessos por mês e conduz mais de 35 mil acordos mensais.

MERCADO

No Brasil há mais de 60 milhões de pessoas “negativadas” – o que repre-
senta mais de 40% da população ativa, que está sem acesso a crédito. De 
acordo com o BACEN, dado de 2017, no mercado financeiro há mais de 
R$ 145 bilhões em estoque de inadimplência apenas de pessoas físicas. 

SERVIÇOS FINANCEIROS 
SÃO PAULO - SP

www.blu365.com.br



CANAL BLOOM

Plataforma multimídia (aplicativo e site) que oferece informações cien-
tíficas, acolhedoras e ferramentas práticas para pais, mães e cui-
dadores. A missão é fortalecer o afeto e o vínculo com a crian-
ça, estimulando seu desenvolvimento pleno. Com áudios, vídeos, 
planos de ação e cursos – com, no máximo,  10 minutos de duração 
em cada sessão – sobre os maiores desafios de educar uma criança.

IMPACTO SOCIAL

A empresa tem por foco o desenvolvimento socioemocional de crianças 
na primeira infância, que envolve o período do nascimento aos seis anos. 
No Brasil há 19 milhões de crianças nessa fase, sendo que 74% vivem em 
situação de vulnerabilidade, com renda familiar inferior a um salário míni-
mo. Estudos apontam que investimentos adequados na primeira infância 
influenciam a vida das crianças e de toda a sociedade – e que a falta de 
cuidados e estímulos de qualidade nessa etapa pode romper um ciclo de 
oportunidades socioeconômicas por afetar o pleno desenvolvimento infantil.

MERCADO

76% das mães buscam informações e conselhos em sites. O Canal Bloom 
conta com conteúdo científico, engajador, prático, objetivo e divertido. De 
acordo com levantamento das empreendedoras, 72% das mães das clas-
ses C e D – de uma pesquisa com 100 respondentes – apontam os de-
safios socioemocionais como a principal dor que envolve o cuidado com 
os filhos. Nas classes A e B, o número não difere muito: 70% responderam 
exatamente o mesmo. Na classificação dos desafios, disciplina, educação, 
limites, lidar com emoções, birra, castigo e agressividade se destacam.

Empreendedoras I Roberta Sotomaior,  Adriana Drulla Rossi
e Antonia Teixeira

PRIMEIRA INFÂNCIA
SÃO PAULO - SP

www.canalbloom.com

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS



Empreendedor I Felipe Miranda Costa e Tiago Miranda Costa

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

CLOUDIA

Chatbot que automatiza os processos de comunicação entre pacien-
tes e estabelecimentos de saúde via aplicativos de chat (Facebook-
-Messenger) e via website. Para as instituições de saúde, o negócio de 
impacto social oferece um call center automatizado com ilimitadas po-
sições de atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e que en-
via lembrete aos pacientes. Para o usuário, a Cloudia oferece a como-
didade de poder se comunicar instantaneamente com instituições de 
saúde, a qualquer hora do dia, sem necessidade de baixar aplicativos extras.

IMPACTO SOCIAL

Com a Cloudia, há redução de custos com o atendimento ao paciente, redu-
ção de faltas, empoderamento do paciente (atendimento rápido) e redução 
do tempo ocioso dos profissionais de saúde. A flexibilidade de atendimento 
é um ganho para pacientes e empresas: em maio de 2018, 56,7% dos aten-
dimentos e 54,6% dos agendamentos foram feitos fora do horário comercial.

MERCADO

No Brasil, o paciente tem dificuldade para agendar consultas e exames 
via telefone, pois em horário comercial, quando o atendimento está dis-
ponível, o paciente está em horário de trabalho. Para as instituições, o de-
safio está nos custos de infraestrutura e mão de obra para manter um 
call center próprio ou terceirizado. As taxas de falta de pacientes são al-
tas e soluções disponíveis são manuais, caras e pouco efetivas – como 
ligação para o paciente e envio de SMS. O setor de saúde do país é o 8º 
maior mercado do mundo, movimentando cerca de 10% do Produto In-
terno Bruto (PIB) nacional. Por ano, mais de 2,4 bilhões de consultas e 
exames são agendadas, mostrando o enorme potencial do mercado.

SAÚDE
SÃO PAULO - SP

www.cloudia.com.br



COLAB

Rede social dedicada a questões urbanas e manifestações de cidada-
nia. Disponível para Android, iOS e web –, o Colab é uma ferramenta ad-
ministrativa que conecta cidadãos à gestão pública em uma plataforma 
simples, transparente e aberta, colocando o usuário como protagonista 
que passa a ser ouvido por mais de 100 prefeituras do país. O usuário se 
cadastra no serviço; aponta os problemas de sua cidade; indica ideias ou 
projetos para a melhoria da cidade; dá notas e analisa os serviços presta-
dos pelo poder público; descreve o que há de errado, apontando o ende-
reço e tirando fotos. Eleito o Melhor App Urbano do Mundo pela New Ci-
ties Foundation, em 2013, e eleito pela Organização das Nações Unidas 
como um dos cinco Melhores Apps de Governo e Participação do Mundo.

IMPACTO SOCIAL

Do ponto de vista do governo, faz com que passe a trabalhar com uma ges-
tão mais eficiente, diminuindo custos e com maior transparência. Do lado 
cidadão, oferece a oportunidade de participação às pessoas de todos os 
munícipios com mais de 13 anos. A plataforma já conta com 200 mil usu-
ários e 2 mil gestores públicos. A meta é triplicar de tamanho em 2018.

MERCADO

A proposta do Colab é ser a principal ferramenta no país de engajamento do ci-
dadão para a melhoria da gestão municipal com alcance nos 5.500 municípios. 

Empreendedores I Gustavo Maia e Paulo Pandolfi

ENGAJAMENTO CÍVICO 
SÃO PAULO - SP

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADO

www.colab.re



Empreendedor I Jan Krutzinna

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

EDUSIM

Plataforma de chatbot que transforma dados em experiência perso-
nalizada para o aluno e torna possível o intercâmbio cultural com ob-
jetivo de melhorar o inglês via conversação com professores nativos e 
exercícios interativos e nivelados. A solução roda no Facebook-Mes-
senger, ferramenta que faz parte do dia a dia dos alunos. O negó-
cio de impacto social tem como público alvo alunos do Ensino Fun-
damental II e Ensino Médio, e já conta com iniciativas na Alemanha e 
Coreia baseadas no aprendizado personalizado por níveis e interesse. 

IMPACTO SOCIAL

No Brasil, o acesso ao ensino de inglês de qualidade é restrito; me-
nos de 3% dos brasileiros têm fluência no idioma, adquirido em cur-
sos particulares com valores proibitivos para a população de baixa 
renda. Com a ferramenta da Edusim, as escolas públicas e privadas po-
dem oferecer aulas de inglês de qualidade dentro do próprio estabele-
cimento, incorporando uma solução barata e escalável, com o objeti-
vo de ampliar as oportunidades educacionais e profissionais dos alunos

MERCADO

O país tem cerca de 48 milhões de alunos matriculados na Educação Bási-
ca, 40 mil escolas privadas e mais de 150 mil públicas. O setor de franquias 
de escolas de inglês faturou, aproximadamente, R$ 4,8 bilhões em 2013. 

EDUCAÇÃO
BELO HORIZONTE - MG

www.edusim.com.br



EGALITÊ

Plataforma que inclui pessoas com deficiência (PCD) no mercado de tra-
balho. Prepara, também, empresas (gestores e área de recursos humanos) 
para receber esses profissionais. Por meio de um algoritmo é feito um cru-
zamento das informações dos candidatos e das vagas, identificando os que 
possuem maior aderência. Em 2016, a empresa conquistou o Ruderman 
Prize in Inclusion – sendo considerada uma das cinco principais iniciativas 
de inclusão no mundo –; em 2017, foi a primeira empresa do Brasil a rece-
ber o Global Grand Challenges Award promovido pela Singularity University.

IMPACTO SOCIAL

O negócio de impacto social já incluiu mais de 5 mil pessoas em 16 Esta-
dos brasileiros – representando uma renda adicional de R$ 60 milhões para 
as PCDs. Inclusão social, melhoria na qualidade de vida e aumento signifi-
cativo na renda são algumas das contribuições da empresa. Em seu mo-
delo de negócios, não cobra das pessoas com deficiência (PCD); a receita 
vem das empresas que pagam os serviços de consultoria e recrutamento. 

MERCADO

De acordo com dados do IBGE, o país possui 45 milhões de pessoas com 
deficiência; muitos desses brasileiros não têm acesso à educação e não pos-
suem informações para definir qual é a melhor oportunidade de trabalho. Na 
outra ponta, há 90 mil empresas com mais de 100 funcionários que possuem 
obrigação legal (Lei 8.213/91) de contratarem pessoas com deficiência para 
ocuparem de 2% a 5% dos postos de trabalho; somadas, essas empresas 
geram 1,3 milhão de vagas. Segundo o Ministério de Trabalho e Emprego 
há somente 418 mil pessoas com deficiência ocupando postos de trabalho.

Empreendedores I Guilherme Braga, Paola Kolberg
e Bernardo Esposito

EMPREGABILIDADE 
PORTO ALEGRE - RS

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

www.egalite.com.br



Empreendedor I Marcelo Moraes, Gislaine Zaramella,
Fábio Gennari e Rodrigo Salem

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

MEI FÁCIL 

Plataforma digital completa para microempreendedores individuais. A em-
presa atende clientes, de forma online, com apoio a serviços de burocracia. 
No app é possível obter um CNPJ em apenas quatro minutos e resolver bu-
rocracias gratuitamente – como emissão de guias de imposto, declarações 
e acesso a documentos. Oferecem, também, serviços financeiros para mi-
croempreendedores sob demanda, de forma simplificada e a baixo custo.

IMPACTO SOCIAL

Ao levar apoio para burocracias e serviços financeiros adequados, a star-
tup resolve questões críticas para a sobrevivência dos negócios. O públi-
co-alvo é o pequeno empresário ou autônomo – pedreiros, técnico de ma-
nutenção, pequeno restaurante, vendedor ambulante, revendedora de 
produtos, por exemplo. De acordo com os empreendedores, um microem-
preendedor formalizado e com serviços financeiros adequados tem duas 
vezes mais faturamento e chance de sobrevivência maior para o negócio.

MERCADO

No Brasil há 30 milhões de microempreendedores individuais; desses, somente 
4% têm acesso a serviços financeiros adequados e apenas 25% possuem um 
CNPJ. Com um cenário no qual 98% dos microempreendedores nunca solici-
taram um empréstimo pessoa jurídica; 87% não vendem com cartão de crédi-
to; e 86% nunca emitiram um boleto de cobrança, deduz-se que a linguagem 
complexa falada pelos bancos e o alto custo afastam esse empreendedor dos 
serviços financeiros tradicionais. Na prática, os que acessam o banco, tomam 
crédito como pessoa física – pagando mais caro pelo dinheiro. Hoje, o negócio 
possui 200 mil usuários efetivos da solução, com 50 mil aberturas de CNPJ e 
alcance em 4,5 mil cidades brasileiras. O mercado potencial é de R$ 12 bilhões.

MICROEMPREENDEDORISMO
SÃO PAULO - SP

www.meifacil.com



NINDOO

Startup criada para que a inteligência artificial (AI) seja mais acessível e inclu-
siva por meio de uma tecnologia proprietária capaz de acelerar mudanças, 
sobretudo, na saúde e educação. A Nindoo é uma plataforma de AI descen-
tralizada, focada na interação do usuário (human-centered), e tem por obje-
tivo acelerar o processo de diagnóstico e tratamento de doenças raras, des-
coberta de novos tratamentos e drogas mais eficazes ao passo que viabiliza 
uma educação mais personalizada e focada nas necessidades do indivíduo. 

IMPACTO SOCIAL

O objetivo da startup é abstrair o aspecto da complexidade e dar o poder ao 
usuário de criar a própria inteligência artificial focada em expandir as capaci-
dades em resolver problemas reais. Com essa atuação, no setor da saúde, visa 
reduzir a dificuldade e ineficiência no diagnóstico de síndromes raras, além de 
mapear as evoluções das doenças para a descoberta de tratamentos e dro-
gas mais eficazes. O público-alvo são pessoas ou empresas dispostas a des-
cobrir e resolver questões de saúde e educação por meio da plataforma. Entre 
eles, profissionais de saúde e educação; alunos; pesquisadores; e pacientes.  

MERCADO

Até 2025, a estimativa da Research and Markets é que o mercado global 
de inteligência artificial movimente US$ 23,4 bilhões. A análise do merca-
do de doenças raras movimenta US$ 56 bilhões – no mundo, cerca de 
560 milhões de pessoas possuem alguma enfermidade rara; no Brasil são 
13 bilhões de pessoas. A Nindoo já está presente no Instituto Vidas (pes-
quisa e evolução de pacientes); Celso Lisboa (fornecendo educação per-
sonalizada); Tismoo (pesquisa de inteligência artificial aplicada ao diagnós-
tico de autismo); e na Criança para Criança, focada em educação criativa.

Empreendedores I Dimas Timmers, Gian Franco,
Rodrigo Hernandes e Diego Cavalca

SAÚDE 
SÃO PAULO - SP

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

www.nindoo.ai



Empreendedores I Felipe Brasileiro e Eduardo Campos

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADOS

PARAFUZO

Plataforma que oferece soluções para serviços de limpeza domésti-
cos e corporativos, conectando usuários que buscam contratar es-
ses serviços com profissionais autônomos de grandes centros ur-
banos. O negocio já opera em mais de 10 regiões metropolitanas.

IMPACTO SOCIAL

Com foco em encontrar trabalho de qualidade para esse profissional, ge-
rar renda e otimizar a agenda, a startup de impacto social envia ofer-
tas de trabalho padronizadas, com preço justo e garantia de recebimen-
to, permitindo maior autonomia do profissional. As ofertas são próximas 
à residência dos prestadores de serviço: uma redução de 14 km (média 
do mercado) para 4 km de distância. Essa lógica que une localização de 
ofertas, padronização dos trabalhos acordados e precificação por ho-
rário permite que o profissional realize de dois a três serviços por dia, au-
mentando o rendimento em até 80% se comparado ao mercado off-line.

MERCADO

De acordo com o IBGE existem, aproximadamente, 2 milhões de pro-
fissionais que se intitulam ‘diaristas’ – que representam 38% do mer-
cado de profissionais domésticos do país –, e possuem um rendimento 
médio de R$ 731; a estimativa é que o mercado anual seja de R$ 17,4 bi-
lhões, sendo que mercado online representa 1% do montante. Em con-
trapartida, há uma tendência de migração de mensalistas e emprega-
das de empresas para a adoção de aplicativos e plataformas digitais.

EMPREGABILIDADE
SÃO PAULO - SP

https://parafuzo.com/



VITTUDE

Marketplace que conecta psicólogos e pacientes. Para os profissionais, o 
negócio oferece um sistema de gestão financeira, agenda, consultório vir-
tual e prontuário eletrônico; ainda melhora a presença online do psicólo-
go e entrega serviços que aumentam a produtividade e gestão da clínica. 
Para os pacientes, fornece uma maneira simples e fácil de começar o tra-
tamento com a comodidade de falar com o psicólogo na própria casa, via 
smartphone. Na prática, a startup transformou a terapia em algo simples e 
fácil de ser acessada. A plataforma conta com mais de 500 mil novos vi-
sitantes únicos mensais; 1725 psicólogos cadastrados; 2.347 pacientes.

IMPACTO SOCIAL

O público-alvo são pessoas que residem em pequenos municípios – sem 
acesso a psicólogos – profissionais expatriados; pessoas com estres-
se laboral elevado; pessoas com diagnósticos conduzidos por profissio-
nais de saúde; e mães que tiveram filhos há menos de 12 meses. O agen-
damento de consultas tem crescido 30% ao mês. Entre os pacientes 
atendidos, 89% nunca tinham feito terapia antes e relatam que após ini-
ciarem o tratamento, passaram a ter uma vida mais equilibrada e feliz. 

MERCADO

De acordo com dados da OMS, o Brasil possui a população mais ansiosa 
do mundo e a 5ª maior com casos de depressão. Em 2016, 75 mil brasi-
leiros foram afastadas do mercado de trabalho por transtorno men-
tal, segundo o IBGE.  A depressão deverá liderar a causa de afastamen-
to do trabalho até 2020, gerando o impacto de 1 trilhão de dólares por 
ano na economia mundial. No Brasil, cerca de 60 milhões sofrem com 
um transtorno mental e somente 16% dessa população faz terapia. Estu-
dos apontam que a cada US$ 1 investido em saúde mental, US$ 4 retor-
nam em produtividade e disponibilidade para o trabalho. Com esse ce-
nário, o negócio tem potencial de impactar 18 milhões de brasileiros. 

Empreendedores I Tatiana Pimenta e Everton Hopner Pereira

SAÚDE 
SÃO PAULO - SP

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL RELACIONADO

https://www.vittude.com/



Saiba mais: artemisia.org.br/aceleradoraestacaohack

Acompanhe nossas redes sociais!

/ArtemisiaNS

/estacaohack

@artemisiabrasil

@estacaohack


