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Missão Portugal – Brasil 

Participating Companies - Summary 

Nr Nome Site Descrição/Informação Vertical/Horizontal Tecnologia Interesse/Busca Comentários 
 AdTools www.adtools.com.br Plataforma de otimização e auto-

mação para c-commerces; uma 
agência automatizada. 
 

e-commerce, 
mídia de performance 

Big Data, automa-
ção, analytics 

Parceiros estratégi-
cos e Investimentos 

Substitui e automa-
tiza uma agência de 
performance 

 APOIO Siste-
mas 

www.rua.com.br 
www.2bface.com 

Pessoas em frente a câmeras CFTV 
podem gerar importantes infor-
mações para o negócio: melhorar 
o atendimento, antecipar as ne-
cessidade do cliente e aumentar o 
poder de decisão. 

Varejo, segurança, 
controle de acesso 

Biometria Facial, 
Big data, Cloud 
Computing, Busi-
ness Intelligence 

Parceiros comerci-
ais de serviços, 
desenvolvimento 
de produto. 

 

 Belas Letras www.belasletras.com.br Editora     

 Cantustange www.cantustange.com.br Solução ERP com solução para 
vendas indoor 

ERP de uso geral e 
solução vertical para 
o setor do Tabaco 

Delphi XE7 com 
MySQL 

Prospecção de 
oportunidades, 
parceiros 

 

 DG5 
Comunicação 

www.dg5.com.br Soluções em vídeos animados 2D e 
3D e TI para empresas de diversos 
segmentos 

Hotrizontal: Produção 
e edição de vídeos 
animados 2D e 3D. 

After Effects, 3D 
Studio Max 

Parceiros comerci-
ais e clientes 

Roteirização, anima-
ção e edição de 
vídeos em 2D ou 3D 
para objetivos insti-
tucionais, ou publici-
tários. 

 EBI www.ebi.com.br Soluções varejo (4 mil clientes), 
soluções para eventos (100 clien-
tes). 

ERP pequenas empre-
sas, gestão de even-
tos. 

Machine learning Parceria na área de 
eventos em geral. 

Plataforma de even-
tos: 
www.hallevent.com 

 Gabster www.gabster.com.br Plataforma que liga online o de-
sign de móveis retos (3D) com sua 
produção, orçamento, automati-
zação. 

Ind. Moveleira Sketchup, 3D Parceria comercial 
com empresa de 
ERP 

 

http://www.adtools.com.br/
http://www.rua.com.br/
http://www.2bface.com/
http://www.belasletras.com.br/
http://www.cantustange.com.br/
http://www.dg5.com.br/
http://www.ebi.com.br/
http://www.gabster.com.br/
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Nr Nome Site Descrição/Informação Vertical/Horizontal Tecnologia Interesse/Busca Comentários 
 Hábil www.habilsoftwares.com.br Soluções para gestão ERP de esco-

las. 
ERP escola Delphi, NodeJS, SQL 

Server, Postgres-
SQL, FireBird 

Parceria comercial Solucionar proble-
mas de gestão esco-
lar em áreas com 
difícil ou nenhum 
acesso à internet 

 Inteceleri www.inteceleri.com.br Desenvolve sistemas educacionais 
baseado na plataforma Google for 
Education. 

Educação Google for Educati-
on. 

  

 Lexsis www.lexsis.com.br Sistema de automação de restau-
rantes, hotéis e parques temáti-
cos. 

ERP restauração, 
hotelaria 

  Já atua na Argenti-
na, Angola. 

 Otimizy www.otimizy.com.br ERP para micro, pequenas e média 
empresa; Sistema para emissão 
CT-e; Sistema download e arma-
zenamento de XML 

ERP Delphi, PHP, 
MySQL, Firebird, 
Android 

Parceiro comercial  

 Planejei https://planejei.com Aplicativo assistente financeiro 
que analisa as finanças do usuário 
para fornecer objetivos e estraté-
gias. 

App – Personal Finan-
ce Management 

Inteligência Artifi-
cial, Machine 
Learning, NLP, Bank 
Account Aggrega-
tion 

Empresas e pessoas 
interessadas em 
desenvolver inova-
ção no ecossistema 
de bancos e no 
mundo financeiro. 

Financial advices is 
one of many steps 
that we are making 
to deliver a next-
generation personal 
finance experience. 

 Sinapsys www.sinapsys.com.br Software para gerenciamento de 
projetos de engenharia (canteiro 
de obras) e tomada de decisões 
com agilidade e segurança. 

ERP Construção .NET, SQL Server, 
Android 

Parceiro comercial, 
tecnológico, clien-
tes (construtoras) 

Soluções utilizadas 
em: BR, COL, PER, 
EQU, PRI, Angola, 
Moçambique. 

 Stratec www.stratec.com.br Soluções para automatização de 
gestão estratégica para empresas 
públicas e privadas. 

   Atua: CHI, COL, MEX 

 Unirede www.unirede.net Administração, operação, monito-
ramento e gestão Estratégica de 
TI; Network Operation Center, 
Transferência Eletrônica de Fun-
dos, Firewall/Segurança. 

Horizontal Zabbix, OTRS IT, 
pfSense 

Parceiro comercial, 
transferência de 
tecnologia. 

USA, COL 

http://www.habilsoftwares.com.br/
http://www.inteceleri.com.br/
http://www.lexsis.com.br/
http://www.otimizy.com.br/
https://planejei.com/
http://www.sinapsys.com.br/
http://www.stratec.com.br/
http://www.unirede.net/
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 W3 www.w3informatica.com.br Software de gestão para área de 

desenvolvimento urbano. 
Prefeituras (smart 
cities, cidades digitais, 
cidades inteligentes) e 
construção civil. 

Aplicação web, 
nuvem, realidade 
aumentada, IoT 

Parceiro comercial 
(que atende gover-
no) e tecnológico 
(realidade aumen-
tada, IoT, etc.). 

Interesse em conhe-
cer empresas que 
fornecem soluções 
para governo 

 

http://www.w3informatica.com.br/

