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FRETEC

A FRETEC é uma plataforma SAAS (software as a service) 
provedora de serviço de logística urbana de última milha. A ideia 
é proporcionar a conexão de vendedores com entregadores 
autônomos. Com uma frota de prestadores com motos, veículos 
leves, utilitários e caminhões, a solução garante um serviço de 
logística urbana a qualquer tipo e tamanho de mercadoria. 

Atualmente, a FRETEC está localizada na Região Metropolitana 
de Natal. Com mais de 17.000 entregas realizadas, o time busca 
expandir para regiões do interior. 

Dentro do programa o time está rodando o MVP do Fretec SPOT, 
um produto dentro do aplicativo que viabiliza a interiorização 
da solução.

Equipe: 
Igor Mesquita Monteiro
Denison Sucar
Luis Henrique

Produto:
https://www.fretec.app/
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FINAPP
Acesso ao crédito 

Plataforma de gerenciamento financeiro para os 
pequenos empresários. O app visa oferecer aos negócios 
um melhor controle e organização financeira, facilitando o 
processo de tomada de decisão estratégica do 
empresário.

Atualmente o grupo está lançando a segunda versão do 
aplicativo no Play Store. Essa nova versão foi baseada nos 
feedbacks que receberam a partir da primeira.

Equipe:
Nivea Borges
Adriano Neris
Lídia Borges

Produto:
https://mob7.com.br/

https://mob7.com.br/


HUB DE CRÉDITO

Hub de crédito para fintechs? Essa é a ideia da plataforma 
Tamo Junto que combina fintechs e bancos para facilitar a 
conexão entre os atores e o acesso ao crédito para 
empreendedores. 

A plataforma qualifica os clientes para os bancos e seleciona as 
melhores opções para as fintechs. O grupo já rodou a primeira 
versão do MVP, conseguindo mais de 90 cadastros na 
plataforma. 

Atualmente, o time está aprimorando o site para novos testes e 
feedbacks

Equipe: 
Geovana Conti
Mauricio Picanço
Lina Kempf

Produto:
https://credito.tamojunto.org.br/
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PLATAFORMA AUA

O Aua é uma plataforma de incentivo a economia local. Hoje em 
dia a solução funciona por meio de um aplicativo, que visa 
conectar empreendedores locais a clientes. Além disso, o time 
está desenvolvendo uma plataforma online exclusiva para os 
empreendedores cadastrados. A ideia é que eles tenham acesso 
a métricas, conteúdos educacionais e conexão com empresas e 
agências de crédito e aval solidário. 

Atualmente, dentro do programa, a equipe está rodando o MVP 
em duas vertentes: mensalidade de pagamento e conteúdo para 
empresários. O MVP está disponível no Google play e Apple Store. 

Além disso, o time produz conteúdos sobre empreendedorismo 
no Instagram e um Podcast sobre empreendedorismo na 
Amazônia.

Equipe: 
Lucas Cardoso Rodrigues

Produto:
https://auaconecta.com.br/
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MARKETPLACE DE CRÉDITO

O projeto ‘Criação de um Marketplace’ consiste em uma 
plataforma que visa conectar MPEs com instituições de 
crédito. A iniciativa também busca preparar esses 
empreendedores para que tenham mais chance de obter 
o crédito solicitado.

Atualmente, o time está rodando o MVP e passam por um 
momento de troca de responsabilidades dentro da equipe.

Equipe: 
Alessandro Martins
Matheus Nunes Puppe

Produto:
https://www.unitycredito.com.br/ 

Acesso ao crédito 



Aplicativo móvel que disponibiliza a possibilidade de conexão 
entre transportes e cargas em tempo real. A seleção dos 
fretes é realizada pela localização do transportador e 
contratante, além disso é possível gerenciar as mercadorias e 
as entregas.

O time elaborou um MVP complexo e atualmente fazem a 
revisão dele para os testes, avançando nas validações de 
mercado. Além disso, eles também possuem um protótipo do 
app em teste.

TÔ COM ESPAÇO - CARGO

Equipe:
Nivea Borges
Adriano Neris
Lídia Borges
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HEIQUEMTEM FRETES

O Heiquemtem é, hoje, uma ideia de aplicativo que visa permitir 
que qualquer pessoa, empresa ou instituição, consulte 
gratuitamente as demandas por carga e por frete. A ideia é 
atender, de forma igualitária, esses dois atores do transporte de 
carga. 

Com o auxílio da Heiquemtem os empresários poderão expor os 
seus desejos, por frete ou por carga, disponibilizando-os na 
nuvem para que sejam consultados de forma gratuita e 
assistida.

Atualmente, o time está se conectando com o mercado para a 
validação do problema.

Equipe: 
Sergio Monteiro de Lima Furtado
Fernando 
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6LEVA
O 6leva se propõe a ser um sistema de entrega de produtos que 
se baseia no conceito de coletividade. Dessa forma, os 
participantes resolvem toda a logística das demandas. 

Sistema com foco na gestão inteligente da logística por meio 
do processo coletivo a solução visa: reduzir custos e prazos; 
aumentar a comodidade de envio e recebimento; assim como a 
capilaridade, segurança (por meio do rastreamento em tempo 
real). O sistema também permite uma flexibilidade de horários 
para usuários e a comunicação entre os segmentos de clientes.

O time ainda não está rodando o MVP, mas já criaram a tela do 
aplicativo e estão em contato com um potencial cliente. Além 
disso, já realizaram o planejamento dos próximos passos para a 
validação.

Equipe: 
Frederico Moreira Bublitz
Isadora Vasconcelos Pimentel 
Chateaubriand Linhares de Almeida
Túlio Henriques Costa 
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