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Como sua

empresa

pode tornar

o Governo

mais

e�ciente

usando

tecnologia?

Inscreva-se agora ↓
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Mudar é importante

Quando a sociedade e empresas mudam, como
mudar o Governo também?

Inovações tecnológicas mudaram a forma que estudamos,

trabalhamos, nos comunicamos e até como lidamos com a

saúde. Mas o governo ainda funciona como há 50 anos. Uma

boa estratégia digital pode aumentar o PIB anual em 5,7%,

economizar os custos de atendimento e serviços públicos

em 97% e inserir na economia digital 63,3 milhões de

brasileiros acima dos 10 que não acessam a internet.

O que estamos esperando?

O maior desa�o não é
digitalizar, é
desburocratizar.

Antonio Marcos
Instituto Desburocratizar

“Não podemos confundir os dois conceitos. Antes de

digitalizar qualquer serviço tem que perguntar que

benefício traz para a nossa sociedade. Se ele não traz

benefício, não serve para nada, a gente elimina e não

digitaliza. Tem um risco enorme de a gente digitalizar a

burocracia.”

LENTO E MÁQUINA PROCESSOS
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DESORGANIZADO

O governo complica as coisas mais

simples. De abrir uma empresa até

mudar a titularidade de uma conta de

luz, envolve documentos e cópias,

prazos longos, �las de espera e

deslocamento físico. Por que todo

cidadão não pode ter acesso a um

registro único em todo sistema do

governo e processos 100% online?

PÚBLICA CARA

Todo processo que envolva papelada,

demora e deslocamento do cidadão

é caro para ele e para o governo. Um

atendimento físico custa R$ 43,68 ao

governo, se fosse digitalizado sairia

no máximo R$ 1,20. Se o alistamento

militar fosse feito online, por

exemplo, economizaria R$ 300

milhões anuais. Por que não usamos

tecnologia para enxugar gastos e

investir em áreas essenciais?

BUROCRÁTICOS

No Brasil, uma empresa é aberta em

80 dias, a previsão do atual governo é

reduzir para 30; na Estônia (exemplo

de governo digital) a demora chega a

15 minutos. O país adota a regra do

just once, no qual o cidadão só

preenche uma vez seus dados no

sistema para economizar tempo. Por

que as coisas no Brasil demoram

tanto? E como startups podem

mostrar ao governo um jeito mais

rápido e fácil de fazer as coisas?

O futuro só
depende do
Governo.

“Saber exatamente qual a parte do futuro

que pode ser introduzida no presente é o

segredo de um bom governo.”

Victor Hugo
Escritor, estadista e ativista público.

O evento

O que você vai encontrar
no Govtech 2019

Os Maiores
Players e
Empresas No GovTech estarão

reunidos pro�ssionais do

setor público, startups,

Networking
Intensivo

Que tornarão o sistema

público muito mais

produtivo, atualizado com

Tecnologias
Inovadoras

Como as startups e outros

governos lidam (e

solucionam) os mesmos

Oportunidades
de Mercado



15/04/2019 StartSe | Govtech 2019 - Como sua empresa pode tornar o Governo mais eficiente usando tecnologia?

https://eventos.startse.com.br/govtech/?__hstc=245832795.dd326b4b91538982ac574b6b9432a2af.1555346207867.1555346207867.1555346207867.1&__hssc=245832795.1.1555346207868&__hsfp=381674234… 4/13

Que estão se

movimentando para

mudar as áreas mais

importantes do Brasil, com

soluções capazes de

ajudar o governo atuar de

uma forma mais rápida e

barata além de impactar

milhões de pessoas ao

mesmo tempo.

investidores e grandes

empresários dispostos a se

unir para tornar o Brasil

um país mais fácil de se

administrar as mudanças

mais rápidas de acontecer.

as principais tendências do

setor. Evitando gastos

desnecessários,

desburocratizando

processos simples e

economizando milhões

que podem ser investido

em outras áreas.

problemas que

enfrentamos todos os

dias? Essa é a chance de

aprendermos com

modelos que deram certo

lá foram e preparar nosso

atrasado sistema de

governo para atender as

necessidades de uma

população que já vive no

século 21 há muito tempo.

Público-alvo

Para quem é o
Govtech Conference?

Servidores
Públicos

De todas as esferas e órgãos do governo dispostos a conhecer as iniciativas e cases que já estão acontecendo no Brasil e no Mundo

e levar isso para dentro de suas esferas.

Startups e
Empresas

Que possuem uma solução criativa que pode ajudar o governo a atender melhor a população. E queiram fazer uma parceria público-

privada para juntos levarem essa solução ao maior número de pessoas possível e informatizar o governo.

Empresas do
Terceiro Setor

Dispostos a entender quais soluções startups podem apresentar a governos para diminuir desigualdades, proteger o cidadão e

democratizar serviços essenciais e se bene�ciarem dessas soluções também.

Investidores
 

Que buscam empresas com soluções criativas para setores nos quais o governo atua diretamente, ou estão em busca de novos e

lucrativos mercados como o das govtechs para começarem a investir.

Empreendedores
 

Que buscam abrir um criativo negócio, entender melhor como construir uma relação com governos para apresentar seu projeto

para eles. Além de conhecer o que o mercado e suas concorrentes estão criando para se diferenciar delas.

Entusiastas
 

Que se desejam descobrir, estudar e entender as melhores soluções criadas e planejadas para solucionar diversos problemas

burocráticos no Governo. Também buscam estar perto de pessoas que também se interessam pelo mesmo assunto.

Palestrantes
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Aprenda com eles como será
o Governo de amanhã:

Romeu
Zema

Governador de
Minas Gerais

Formado em

Administração de

Empresas pela FGV-

SP, descobriu o valor

do trabalho desde

pequeno, ajudando o

pai na empresa da

família. Iniciou sua

trajetória pro�ssional

aos 11 anos e em

1991 assumiu o

controle das Lojas

Zema e foi

responsável pelo

salto que levou a

rede varejista de

quatro unidades em

Minas Gerais para

430 lojas. Em 2018

concorreu a um

cargo público pela

primeira vez e foi

eleito com 71,8% dos

votos válidos.

Leticia
Piccolotto
Fundadora do

BrazilLAB

Letícia é fundadora

do BrazilLAB -

primeiro hub de

inovação GovTech

que conecta startups

com o poder público

- e Presidente

Executiva da

Fundação BRAVA.

Formada em

Relações

Internacionais e

Mestre em Ciências

Sociais pela PUC-SP,

possui especialização

em Liderança pela

Harvard Business

School e Adm.

Pública pela Harvard

Kennedy School.

Felipe
Massami

Diretor Técnico de
Apoio ao

Empreendedorismo
Inovador

Doutorando em

Engenharia de

Produção pela Escola

Politécnica da

Universidade de São

Paulo Atualmente, é

Diretor Técnico de

Apoio ao

Empreendedorismo

Inovador da

Secretaria Municipal

de Inovação e

Tecnologia de São

Paulo.

Rogério
Alessi

Secretário
Municipal de

Tecnologia da
Informação

Um fazedor,

apaixonado por

inovação. Analista de

sistemas e advogado,

atualmente é

secretário municipal

de TI de Pres.

Prudente/SP onde

fundou a Incubadora

INTEPP e criou a

Inova Prudente,

primeiro Hub

municipal de

empreendedorismo e

inovação no Brasil.



15/04/2019 StartSe | Govtech 2019 - Como sua empresa pode tornar o Governo mais eficiente usando tecnologia?

https://eventos.startse.com.br/govtech/?__hstc=245832795.dd326b4b91538982ac574b6b9432a2af.1555346207867.1555346207867.1555346207867.1&__hssc=245832795.1.1555346207868&__hsfp=381674234… 6/13

Raphael
Braga

Superintendente de
Empreendedorismo

e Investimento

Doutor e mestre em

administração com

ênfase em �nanças

pela PUC-Rio.

Superintendente de

Empreendedorismo e

Investimento da

Finep. Professor de

�nanças do IAG/PUC-

Rio e do Centro de

Empreendedorismo

(CEMP) da PUC em

programas de MBA e

na graduação.

Breno
Martins

CEO

Fundador e CEO da

MBA Mobi, uma

startup brasiliense

com um portfólio de

mais de 300 projetos

e que faturou R$45

milhões em 2018

desenvolvendo

soluções de

transformação digital

para o Governo

Brasileiro focadas em

smart devices, VR/AR,

AI, blockchain e IoT.

Ricardo
Yogui

Innovation
Advisor

Conselheiro de

Organizações e

Educação Executiva

em Inovação

Estratégica. Autor do

Framework de

Inovação©. Colabora

da integração

Governo, Academia e

Indústria através da

Inovação

Aberta.Membro da

Agência PUC-Rio de

Inovação e Professor

convidado da FGV,

Ibmec e IAG.

Hamilton
Alves

CEO

Há 23 anos atuando

em empresas de

tecnologia na gestão

de equipes de vendas

de alta performance

e focada no Setor

Público, em

empresas

multinacionais como

IBM e TOTVS, com

ênfase em negócios

com o Setor Público.

Empreendedor há 3

anos à frente da

Fábrica de Negócio.

Matheus
Pereira

Diretor / Analista

Cientista da

Computação

graduado pela PUC

Minas com pós-

graduação em Direito

Público. Foi analista

sênior do TCEMG,

cofundador da 4mti

Soluções,

idealizadora dos

projetos Fiscalize

Agora, Cotz!, DataSelf

e Diagnóstico Público

vencedor do

HackBrazil 2017.

Ciro Avelino
Secretário
Adjunto de

Governo Digital

Designer e Pai, desde

então paladino por

um mundo melhor.

Especialista em

Estratégia, Pessoas e

TI. Hoje Secretário

Adjunto de Governo

Digital, funcionário

Caixa e executivo no

mercado �nanceiro.

Defensor responsável

da subversão. Como?

Promover conexão.

"São sempre as

pessoas"

Vera
Monteiro

Professora

Professora da FGV

Direito SP e da

Sociedade Brasileira

de Direito Público –

sbdp. Doutora em

Direito pela USP e

Mestre em Direito

pela PUC/SP.

Advogada.

Dr. Eduardo
Procurador-Geral

de Justiça

Natural de Barra do

Piraí, tem 26 anos de

atuação no Ministério

Público do Estado do

RJ (MPRJ). Aos 54

anos, Gussem exerce

desde janeiro de 2017

a função de

procurador-geral de

Justiça.

Recentemente foi

reconduzido ao

cargo, como

candidato único, com

93,28% de aprovação.
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Guilherme
Dominguez

Diretor

Advogado e

professor. Especialista

e Mestre em Direito

Administrativo

(PUC/SP). Co-

fundador e Diretor do

Brazil LAB. Sócio

fundador de

Dominguez

Advogados. Professor

da Universidade do

Vale do Paraíba

(UNIVAP). Parecerista

e palestrante em

GovTech, Inovação e

Governo.

Sérgio Alves
Coordenador-

Geral de
Empreendedorismo

Inovador

Coordenador-Geral

de

Empreendedorismo

Inovador do MCTIC.

Já atuou na Casa Civil

da Presidência da

República, Anatel,

Kiva e academia.

Mestre em Direito &

Tecnologia pela

Universidade da

Califórnia - Berkeley

Rodolfo
Fiori

Co-fundador

Rodolfo Fiori é o co-

fundador da Gove,

govtech que tem

uma plataforma SaaS

para melhoria de

e�ciência �scal de

governos municipais.

Além disto, foi eleito

em 2018 como um

dos jovens com

menos de 35 anos

mais inovadores da

América Latina,

segundo a

publicação MIT Tech

Review.

João Leal
CEO

Fundador e CEO da

Árvore de Livros,

maior plataforma de

leitura digital para

escolas do país.

Formado em

administração pelo

IBMEC e Waikato

University, com MBA

em

Empreendedorismo

pela FGV, possui +13

anos de experiência

no mercado editorial

e na área de

Educação.

Cristiano
Kruel
Head of

Innovation

Desenhou programas

de inovação para

muitas multi-

nacionais.

Especialista pela FGV,

MIT, IESE, UTexas,

atualmente é Head of

Innovation da StartSe.

Pedro
Englert

CEO

É CEO da StartSe e

ex-sócio da XP

Investimentos. É

investidor de mais de

10 startups e possui

vasta experiência no

mercado brasileiro e

americano.

Junior
Borneli

Co-fundador

Head de educação e

produtos do StartSe,

é um dos

pro�ssionais mais

bem conectados do

ecossistema brasileiro

de startups.

Thais
Aquino

Head Business
Partners

Head de Educação

O�ine da StartSe e

ex-sócia da XP

Investimentos. Possui

+10 anos de

experiência no

mercado �nanceiro

nacional/internacional.
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Eduardo
Glitz
Sócio

É sócio da StartSe,

deu uma volta ao

mundo em 2016

focada em

empreendedorismo,

investidor de startups

e ex-sócio da XP

Investimentos.

Aguarde
Mais palestrantes em breve Suger i r  pa les t rante

O Brasil de
amanhã deve ser
construído hoje.

"O Brasil é o país do futuro, mas para

tanto é preciso decidir que o 'futuro'

é amanhã. E, como bem sabem, isto

signi�ca que as decisões difíceis têm

que ser tomadas hoje.”

Margaret Thatcher
Ex-Primeira-Ministra do Reino Unido,
conhecida como A Dama de Ferro.
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Ingressos

Inscreva-se e participe
dessa transformação

Pré-venda

40% OFF

De  R$ 990,00 

por 12x de

R$ 55,90

ou R$ 594,00 à vista

R$ 396,00 de desconto

Aceitamos todos os métodos de

pagamento

Comprar

Pague e ainda parcele em 3x sem juros ou até 12x em
qualquer cartão de crédito.

Checkout
Seguro

Satisfação
Garantida

Plataforma
Renomada

Privacidade
Protegida

Con�ra a experiência que
você terá no evento
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Dados cartográ�cos ©2019 GoogleInformar erro no mapa

Expo Center Norte
Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila
Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000  

Rotas
  

Salvar

4,5  24.605 comentários

Visualizar mapa ampliado

Fazer login

StartSe: os Eventos Mais Transformadores da NovStartSe: os Eventos Mais Transformadores da Nov……

NÃO MORA
EM SÃO PAULO?

RESERVE AQUI SEU HOTEL COM PREÇOS ESPECIAIS

Local do evento

AMBIENTE MODERNO

Área total de 98 mil m , com 5 pavilhões2

AR CONDICIONADO

Equalizável em toda a área de exposição

ESTACIONAMENTO

Serviço com diversas vagas

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

Com cozinhas fast-food, food-trucks e

restaurante bu�et
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Co-realizador

Patrocinadores

Ouro

Prata

Bronze

Seja um patrocinador ou expositor

Aumente sua visibilidade no Ecossistema de Startups e gere

novos negócios expondo sua marca!

Quero patrocinar o evento

Startup Village
O lugar onde as principais startups conectam-se com o

ecossistema de startups. Garanta sua vaga!

Participe da Startup Village
Estandes para 

Startups

R$ 2.500,00
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R$ 2.500,00

ou 3x s/ juros de R$ 833,33

ou 12x c/ juros de R$ 235,28

Para mais informações, entrar em contato com (11)

99593-1525 ou luan@startse.com

Após o preenchimento dos dados, você será redirecionado para nossa loja.

Esgotado

FAQ - Dúvidas frequentes

Ficou com alguma dúvida? Listamos
abaixo as mais frequentes.

Vou receber o crachá para credenciamento antes do evento?

Você receberá um e-mail de con�rmação de compra com um QR CODE que deverá apresentar no dia do

evento no local de realização do mesmo. Você poderá imprimir e levar em papel ou apresentar o e-mail/QR

Code no seu celular, vamos validar e liberá-lo ao espaço da plenária e feira.

Há palestras, workshops e interações em horários distintos? Preciso escolher qual participar?

Não posso mais participar desse evento, o que faço?

Há chapelaria no local?

Há transmissão online do evento?

Haverá alguma forma de pan�etagem no evento?

Fiz a inscrição para mim e para outras pessoas, como devo proceder?

Há estacionamento no local? Qual o custo?

Há custos com alimentação?

Quando recebo a nota �scal de compra do ingresso?

As apresentações serão disponibilizadas?

Posso solicitar Certi�cado de Presença?

A C O M P A N H E - N O S  E M

ATENDIMENTO

Precisa de ajuda? Fale com a

StartSe

Entre em contato conosco utilizando nossos meios de
contatos abaixo
A t e n d i m e n t o

(011) 4873-2130

V e n d a s
( W h a t s A p p )

(011) 94465-9807 /

99593-1524

E - m a i l

atendimento@startse.com
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