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DEMODAY – STARTUPS DO AUDIOVISUAL 
Moderador: Edson Mackeenzy – Head SET Innovation Zone 

SET INNOVATION ZONE: DEMODAY – STARTUPS DO
AUDIOVISUAL
As 10 Startups selecionadas no desafio SetUp do programa da SET Innovation Zone 2018,
apresentarão suas soluções e modelos de negócios para todos os presentes.
Haverá também uma votação e três dessas Startups serão selecionadas para participar do Desafio
Like a Boss do SEBRAE, durante a CASE 2018 – Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo
– que acontece nos dia 29 e 30 de novembro em São Paulo, além de serem avaliadas para o programa
de aceleração com a Dream2B no Canadá.

EASYMOVIE
Plataforma para contratar profissionais para criação de vídeos animados, vinhetas, apresentação de
projeto, ação de comunicação, tutorial, conteúdo, convite e vídeos publicitários.

VAV AUDIOVISUAL
Plataforma online que disponibiliza ao profissional e estudante do audiovisual, networking e suporte
necessário para a viabilização de suas obras, de forma totalmente interativa e gratuita.

HUNTAG
Sistema de colaboração criativa que facilita a organização, gerenciamento e o encontro de materiais
digitais, para ajudar na produtividade das equipes.

SURFMAPPERS
Plataforma criada para conectar surfistas e fotógrafos e para facilitar a compra e venda das fotos e
vídeos, por meio de sistema de pagamento integrado e filtros inteligentes.

TALENTOS KIDS
Plataforma criada para conectar talentos infantis ao mercado publicitário e de moda. O controle dos
perfis é da responsabilidade dos tutores das crianças e a verificação das empresas é feita pela
empresa.

MUVIER
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Plataforma que conecta negócios à empresas de criação de vídeos profissionais. Usam da tecnologia
para facilitar o acesso a produção de vídeos, de maneira democrática. Porque todo mundo adora vídeo,
quem vê e quem faz.

SLING MUSICAL
Plataforma digital que conecta músicos, ouvintes, produtores, casas de shows, gravadoras,
empresários e empreendedores entusiastas da Indústria da Música independente.

XTREAM SOLUTION
Acervos de vídeos com reconhecimento facial e busca de áudios por texto.

TAPPS VR
Desenvolve sistemas de realidade virtual para experiências interativas e imersivas para diversas
finalidades.

CHILI GUM
Plataforma que transforma dados estruturados em vídeos personalizados.

Edson Mackeenzy – Head SET Innovation Zone
Ativista na formação e relacionamento com o ecossistema global de Inovação. Eleito pela 
ABS e AWS em 2017, o melhor mentor de startups do Brasil. Com carisma e energia 
contagiantes, o Mack é um dos empreendedores mais influentes do Brasil. Une 
conhecimentos holísticos aos mundo dos negócios para estimular o desenvolvimento das 
pessoas ligadas ao empreendedorismo. Com 18 anos de experiência, foi radialista, head de 
relacionamento com ecossistema da Bossa Nova Investimentos e fundador do Videolog, o 
primeiro portal de vídeos do mundo, atuando como CEO por 10 anos até seu fechamento. 
Desde então atua como consultor de inovação, relacionamento e investimento em Startups.
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