
Temos orgulho de apresentar algumas startups que participaram do Programa      
de Aceleração Visa e que hoje fazem parte de nosso ecossistema, com soluções    

para consumidores e empresas durante o período da pandemia.

Diante desse cenário sensível, no qual as pessoas não estão saindo de casa, o Guia Onde Comprar 

da Left auxilia a encontrar os produtos que precisam em diversos e-commerces, apresentando 

sempre a melhor opção de compra baseada na disponibilidade e preço dos produtos. 

Em meio à pandemia, os pequenos empresários podem contar com essa plataforma de gestão de 

cartões e �nanças, que auxilia PMEs a automatizarem todo o controle e conciliação das suas vendas 

com maquininhas de cartão, para que continuem fazendo negócios por meio de delivery, links de 

pagamento etc. É oferecido de forma gratuita a pequenos varejistas em parceria com a Visa.

Montou um plano de emergência que oferece consultoria �nanceira gratuita para que seus médicos 

e clínicas passem por esse momento delicado com o menor impacto possível. Além disso, produziu 

uma série de conteúdo com dicas e informações importantes para o mercado de saúde.

Diante da necessidade do trabalho remoto, essa ferramenta faz a gestão do ciclo de vida dos 

contratos, centralizando todas as etapas dos documentos, desde o momento da redação até o 

armazenamento em nuvem. Além disso, está reforçando a utilização da assinaturagratis.com, 

plataforma gratuita que pretende democratizar a assinatura eletrônica no Brasil.

Criadora do Guia da Área Financeira, que ajuda empreendedores e gestores a estruturarem suas 

�nanças de forma mais e�ciente e do Predify Starter, solução de preci�cação simpli�cada que 

permite de�nir preços a partir da otimização dos custos da sua operação.

Neste período de isolamento social, oferece um plano gratuito em sua plataforma digital para 

democratizar o uso de assistentes virtuais (chatbots) para diversos negócios, de forma simples e 

rápida.

Neste período em que muitos estão de home o�ce, estão disponibilizando gratuitamente sua 

solução de automatização do processo de coleta, processamento e disponibilização para 

pagamento das faturas de Água, Energia e Telecom para grandes empresas.

Plataforma que fornece acesso para desbancarizados e integração digital para �ntechs, reduziu suas 

taxas para 1,69% no débito e 3,99% no crédito à vista, além de negociar continuamente com seus 

distribuidores de produtos que são revendidos no app Celcoin para melhorar ainda mais as 

comissões que repassamos a nossos agentes no atual momento.

Dentro do atual panorama, está disponibilizando gratuitamente sua plataforma de gestão e 

pagamentos para salões de beleza. Com ela, é possível, automatizar os processos e otimiza a 

operação e gestão por meio de uma maquininha de cartão, também faz o repasse de comissões 

para os pro�ssionais, evitando bitributação. Além disso, oferece consultores especializados em 

consultoria �nanceira focada nas necessidades diante da crise, seja para pedir um empréstimo ou 

para a redução de custos. 

Estamos todos vivendo 
um momento único 
em nossas vidas. 

As plataformas são das mais diversas áreas como e-commerce, saúde,                        

gestão e jurídica. Con�ra:

Conheça mais sobre essas empresas e suas 
soluções para ajudar nesta crise. 


