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AS EMPRESAS 
QUE LANÇAM A 

RUPTURA SOBRE 
DIVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA – DA 
MANEIRA  

QUE COMEMOS  
A COMO 

ESTUDAMOS, 
TRABALHAMOS

E CUIDAMOS
DA SAÚDE



EM 2026, SE TUDO SAIR 
COMO O PLANEJADO, 
MILHÕES DE PESSOAS 
PODERÃO SAIR DOS 
AEROPORTOS DE GRANDES 
CIDADES AO REDOR DO 
MUNDO E VOLTAR PARA 
CASA NUM CARRO VOADOR, 
OU E-VTOL, COMO SÃO 
CHAMADOS ESSES NOVOS 
VEÍCULOS, AO PREÇO DE 
UMA CORRIDA DE TÁXI. 



O modelo da Eve, startup 
criada dentro da brasileira 
Embraer, já é um dos mais 
requisitados do mercado 
global. No caminho de 
casa, será possível passar 
em frente a casas feitas 
em impressoras 3D, 
erguidas em poucos dias. 
Para o jantar, o pedido 
poderá ser sanduíche com 
hambúrguer produzido 
em laboratório, com o uso 
de inteligência artificial 
– talvez entregue por 
drones. Suas roupas serão 
confeccionadas com 
fibras recicláveis, cujo 



histórico – da origem do 
tecido à produção – será 
rastreável por blockchain. 
À noite, uma soneca com 
um travesseiro inteligente, 
que percebe o ritmo de sua 
respiração e induz a um 
sono mais profundo.

 
 Com uma ampla 

apuração, a reportagem de 
Época NEGÓCIOS listou 
em sua edição impressa, 
também disponível online 
na íntegra, 150 empresas 
em todo o mundo que já 
tornaram essas e outras 
mudanças possíveis em 

https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2022/06/como-empresas-disruptivas-vao-mudar-forma-como-vivemos-no-futuro-proximo.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2022/06/como-empresas-disruptivas-vao-mudar-forma-como-vivemos-no-futuro-proximo.html


oito aspectos da nossa vida 
cotidiana – alimentação, 
diversão, educação, 
mobilidade, moradia, 
saúde, trabalho e vestuário. 
O conteúdo completo 
pode ser visto na edição 
disponível online – mas é 
possível ver a lista completa 
de nomes neste e-book. 

Essa revolução já 
começou e não para – em 
todo o mundo e no Brasil. 
Listamos abaixo outras 
20 companhias brasileiras 
– que não aparecem na 
edição impressa – que 



fazem parte dessa geração 
das companhias que 
começaram a moldar um 
novo futuro. Convidamos 
você, leitor, a continuar a 
escrever essa história ao 
indicar empresas que estão 
abrindo novos caminhos 
em diversas frentes. Para 
isso, envie suas sugestões 
por e-mail para Elisa 
Campos, editora executiva 
de Época NEGÓCIOS: 
eacampos@edglobo.com.br. 

 Muitas das novas 
frentes atendem a 
novas demandas dos 
consumidores por menos 

mailto:eacampos%40edglobo.com.br?subject=


impacto ambiental e 
resolvem restrições 
importantes como 
crescimento da população 
global e mobilidade 
urbana. Outras oferecem 
novas maneiras de 
aprender, trabalhar e 
cuidar da saúde a partir 
do uso de tecnologia. 
Estima-se que o segmento 
de jogos voltados para o 
aprendizado cresce a uma 
taxa de 20% POR ANO 
em todo o mundo, para  
US$ 252 BILHÕES. 
O segmento do metaverso, 
uma espécie de realidade 



paralela onde poderemos 

espelhar todas as nossas 

atividades cotidianas, 

deve crescer a uma taxa 

de 13% por ano até 2024 – 

e atingir US$ 780 bilhões 

até 2024, segundo a 

Bloomberg Insider.

 A coleção de casos a 

seguir representa mais do 

que uma viagem ao futuro. 

É uma viagem ao presente, 

que mais de uma centena 

de empresas já começou a 

construir. 





FOODZ 
ANO DE FUNDAÇÃO 2020  

Foodtech que disponibiliza 
uma alimentação saudável 
em pó como alternativa 
para as refeições. A ideia é 
proporcionar uma nutrição 
completa para quem não 
tem tempo, oportunidade 
ou vontade de cozinhar. Os 
produtos, desenvolvidos por 
engenheiros e nutricionistas, 
são plant based, sem lactose 
e sem glúten, e com os 
nutrientes necessários para 
uma pessoa adulta. Fundada 
pelo franco-brasileiro 



Morgan Dierstein, o 
produto é vendido em uma 
garrafa biodegradável ou 
em uma bag.  

COMIDA INVISÍVEL 
ANO DE FUNDAÇÃO 2016 

Conecta restaurantes e 
outros estabelecimentos a 
mercados, creches, ONGs 
ou pessoas físicas que 
precisam de alimentos, por 
meio da geolocalização. 
Para empresas, oferece 
planos pagos que dão acesso 
a métricas e indicadores que 
auxiliam no gerenciamento 



de perdas e desperdício. 
Fundada por Daniela Leite, 
a startup é certificada pelo 
Save Food da Organização 
das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura 
(FAO), núcleo de soluções 
tecnológicas que atuam na 
educação e conscientização 
do combate ao desperdício 
de alimentos. 

GROWPACK 
ANO DE FUNDAÇÃO 2018 

A startup produz 
embalagens 
biodegradáveis à base 



de palha de milho e 
tem entre seus clientes 
grandes empresas, como 
a fabricante de bebidas 
Ambev e a empresa 
de entregas iFood. A 
embalagem é totalmente 
compostável após 12 
semanas e é livre de 
químicos tóxicos.  

RAÍZS 
ANO DE FUNDAÇÃO 2016

A Raízs vende online 
alimentos orgânicos 
e saudáveis, ao unir 
diretamente consumidor 



final e produtores. 
Assim consegue vender 
com preços cerca de 
20% mais baratos que 
supermercados e, além 
disso, evita desperdícios 
que acontecem quando há 
muitos intermediários do 
campo à mesa. Em 2022, a 
empresa criada por Tomás 
Abrahão concluiu um 
aporte de R$ 20 milhões 
liderado pelo fundo Solum 
Capital e acompanhado 
pela gestora KPTL.





SP4CE
ANO DE FUNDAÇÃO  2021

Empresa de jogos 

especializada no segmento 

conhecido como blockchain 

games. Criada por Heloísa 

Passos, desenvolvedora 

de projetos criativos para 

startups e empresas como 

Disney e Magalu, os jogos 

funcionam no sistema Play 

to Earn (P2E), no qual 

os usuários registram e 

negociam ativos digitais 

protegidos por um certificado 

digital que garante a 

legitimidade da posse. 





HOTMART 
ANO DE FUNDAÇÃO 2010 

A empresa, que se tornou 
um unicórnio em 2021, 
já possui 30 milhões de 
usuários em sua plataforma, 
com todas as ferramentas 
necessárias para a criação, 
hospedagem e venda de 
conteúdo na internet. 
Pode ser um curso online 
em vídeo, um e-book, 
um produto que pode ser 
entregue com determinada 
frequência, serviços por 
assinatura, eventos online e 
até podcasts.  



DESCOMPLICA 
ANO DE FUNDAÇÃO 2011  

Marco Fisbhen, CEO 
e fundador da edtech, 
era professor de física 
quando decidiu oferecer 
cursos à distância. Nos 
primeiros anos, o carro-
chefe e único foco da 
empresa foram as aulas 
para Enem e vestibular. 
Mais recentemente, 
tornou-se uma faculdade 
nativa digital, com preços 
acessíveis e com um 
modelo que não existia no 
Brasil. A pós-graduação, 



que começou com poucos 
milhares de estudantes no 
início de 2020, chegou ao 
final do ano passado com 
mais de 60 mil alunos.  

EVE  
ANO DE FUNDAÇÃO 2022 

Nina Silva, criadora do 
movimento Black Money, é 
cofundadora da EVE – uma 
DAO, como são conhecidas 
as organizações 
descentralizadas criadas 
em blockchain. O objetivo 
é ampliar o espaço das 
mulheres no universo de 



criptoativos, seja como 
criadoras, produtoras ou 
investidoras de NFTs. 
Entre as iniciativas da 
EVE estão a criptografia 
de produtos da economia 
criativa e a organização 
de leilões em benefício 
de artistas mulheres, com 
atividades de educação 
financeira e tecnológica e 
contrapartidas sociais. 

EDUK 
ANO DE FUNDAÇÃO 2013 

Startup de educação 
que tem como um dos 



sócios o técnico de 
vôlei Bernardinho, é 
uma das pioneiras no 
Brasil no conceito de 
edutainment, cruzamento 
entre o entretenimento 
e a educação. Focado 
no visual, é baseado em 
ensinar usando narrativas 
e formatos diferentes 
do habitual. Possui 3,2 
mil vídeos educativos ou 
tutoriais em oito verticais, 
entre eles gastronomia e 
fotografia.  



ESKOLARE 
ANO DE FUNDAÇÃO 2017 

Plataforma de 
marketplace como serviço 
para as instituições 
de ensino. A ideia da 
empresa é ser um hub 
das relações comerciais 
e financeiras de todo o 
ecossistema educacional 
por meio de serviços que 
conectem os fornecedores 
às instituições de 
ensino e promovam 
uma experiência de 
compra personalizada e 
customizada às famílias. 



É possível, por exemplo, 
realizar compra de 
livros, excursões, saídas 
pedagógicas e uniformes 
de fornecedores 
diferentes. Já atende 430 
instituições de ensino 
pelo Brasil.





CARBONO ZERO 
ANO DE FUNDAÇÃO 2010 

A empresa de entregas de 
documentos e produtos só 
utiliza meios de transporte 
que não emitem gases 
de efeito estufa, como 
bicicletas e veículos 
elétricos, tipo scooters 
e furgões. O fundador 
Leonardo Lorentz é um 
dos premiados em 2022 na 
categoria socioambiental 
no Prêmio Empreendedor 
do Ano da consultoria EY.   



MYVIEW 
ANO DE FUNDAÇÃO 2016

Em janeiro de 2022, a 
Anac autorizou entregas 
comerciais com drones 
em todo o Brasil. As cargas 
precisam ter até 2,5 quilos 
e acontecer em um raio 
máximo de três quilômetros. 
Além de fazer entregas, 
a MyView tem outras 
atividades, como fazer 
inspeção e monitoramento 
para indústrias e offshore, e 
captar imagens aéreas para 
TV e cinema. 



VOLTZ 
ANO DE FUNDAÇÃO 2018

Com uma nova fábrica 
aberta na Zona Franca 
de Manaus no início de 
2022, a empresa recebeu 
investimentos de R$ 100 
milhões junto à Creditas e 
ao Grupo Ultra.  
A fabricante de motos 
elétricas fundada por 
Adelino Cardoso também 
está abrindo novas 
concessionárias em 
São Paulo e no Recife, e 
criando o que chama de 
Estações Voltz, que servem 



para troca das baterias que 
vão permitir à empresa 
vender motos num modelo 
de assinatura, no qual o 
cliente compra a moto, 
mas a bateria é alugada da 
própria fabricante. 





HOUSI 
ANO DE FUNDAÇÃO 2019 

A empresa está no ramo 
de moradia as a service. A 
Housi administra o aluguel 
e o condomínio para o 
locador. Ao mesmo tempo, 
cuida até da roupa de cama 
e do seguro-fiança dos 
locatários. A empresa possui 
mais de 5 mil imóveis no 
portfólio, com valor superior 
a R$ 3 bilhões, e já recebeu 
investimentos superiores 
a R$ 50 milhões de fundos 
como Redpoint Ventures. 



CONSTRUCT 
ANO DE FUNDAÇÃO 2019 

Software voltado para 
a construção civil que 
permite a comunicação 
e colaboração de 
profissionais que 
trabalham na área, 
desde os projetistas 
e engenheiros até os 
operários. Por meio dele, 
é possível compartilhar 
informações e fotos 
sobre o andamento das 
obras. A ideia é reduzir 
burocracias, erros, gastos 
desnecessários e, assim, 



agilizar os projetos. É 
utilizado por grandes 
empresas como Petz e 
Burger King. Foi criado 
pelos americanos Drew 
Beaurline e Patrick Albert 
para o mercado brasileiro.





SERENA 
ANO DE FUNDAÇÃO 2021 

Criada por Giovanna 
Zattar e Tuly Iavorsky, a 
healthtech trabalha com o 
que vem sendo chamado 
de lifestyle medicine, ou 
medicina do estilo de 
vida, em tradução livre. 
A abordagem nasceu 
na Califórnia, em Loma 
Linda, cidade em que a 
expectativa de vida é dez 
anos superior à média do 
país. Na prática, o conceito 
parte do princípio de que 
a saúde é o resultado do 



balanço entre seis esferas: 
alimentação saudável, 
atividade física, saúde 
do sono, controle de 
tóxicos, saúde mental e 
relacionamentos. 

RADARFIT 
ANO DE FUNDAÇÃO 2018 

Startup que usa a 
gamificação para 
incentivar hábitos 
saudáveis, fornece 
serviços para empresas 
como Votorantim e Banco 
do Brasil. Com uso de 
inteligência artificial, 



o app recomenda uma 
rotina personalizada a 
partir de dados como 
idade, gênero, peso, altura, 
histórico de saúde e rotina 
de atividades físicas e 
alimentação, além do 
objetivo que pretende 
alcançar. Criada por 
Tatiany Ribeiro, Jennifer 
de Faria e Jade Utsch, com 
investimentos Bossa Nova.





ESCALA 
ANO DE FUNDAÇÃO 2016 

A startup nasceu dentro 
do Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, 
para organizar a escala de 
médicos. Hoje funciona 
com o mesmo objetivo 
para profissionais de 
setores diversos que 
trabalham em mais de 240 
instituições diferentes. O 
modelo ganhou impulso 
ao organizar um modelo 
híbrido nas empresas, para 
a otimização de recursos e 
infraestrutura. 



UNICO 
ANO DE FUNDAÇÃO 2007 

A empresa criada por 
Diego Martins, CEO da 
companhia, e seu sócio 
Paulo Alencastro, tornou-
se a primeira idtech 
brasileira – e ganhou 
o status de unicórnio 
em agosto de 2021. Um 
sistema de biometria 
faz parte de uma série 
de processos digitais 
que permitem, por 
exemplo, a admissão 
de um funcionário 
em até 43 minutos. É 



possível assinar todos 
os documentos de RH 
de maneira integrada e 
automatizar a validação 
de dados junto ao eSocial.





MODALY 

ANO DE FUNDAÇÃO 2016 

Banco de contatos de 

fornecedores sustentáveis 

para moda, que concentra 

dados de 400 empresas, de 

fornecedores de algodão 

orgânico a cooperativas de 

costura. A ideia é ser um 

portal da transparência 

desse setor, no qual ainda 

há pouca troca e dicas de 

mão de obra. O serviço 

online funciona com 

assinatura. 
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