
REGIÃO CENTRO-OESTE 

 

CATEGORIA MÉDIA EMPRESA - GRUPO PC SISTEMAS (GO) 

Especializada em desenvolver soluções de gestão empresarial para toda a cadeia de 
distribuição, em especial o atacado distribuidor. Fornece software para planejamento 
estratégico, call center, força de vendas, mobile, my shop para indústria, atacado e 
varejo. Dispõe, ainda, de soluções de serviços como central de suporte, treinamentos 
presenciais, ensino a distância, implantação e consultoria. 

 

CATEGORIA PEQUENA EMPRESA - ACTTIVE (GO) 

O Grupo Multidata, do qual faz parte a empresa Acttive, foi constituído em 1989. Antes 
com foco somente em comunicação de dados, hoje atua na área de desenvolvimento 
de software de apoio a gestão, com clientes de primeira linha no mercado corporativo. 

 

 

CATEGORIA ICT - LABORATÓRIO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO E SEPARAÇÃO 
DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/LAMES-

UFG (GO)  

 
O Lames-UFG atua em extensão e pesquisa científica e tecnológica. Entre as principais 
inovações recentemente desenvolvidas lá estão os processos de produção de biograxas 
e biolubrificantes a partir de óleos ou gorduras vegetais ou animais, que possibilitam a 
produção de graxas e lubrificantes renováveis, com performance superior e custo 
inferior aos apresentados pelos produtos comerciais de origem fóssil. 

 

 
CATEGORIA TECNOLOGIA SOCIAL - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO DO SUL (MS) 

O Projeto Bocaiúva - Palmeira da Paz da Fundação foca em ensinar comunidades 
carentes da região do pantanal sul mato-grossense a aproveitar a bocaiúva, ou o 
famoso coquinho, para fazer uma farinha de sua polpa, de forma a poder utilizá-la ao 
longo do ano, mesmo na época da entressafra. Essa farinha é rica em nutrientes 
essenciais, saborosa e de alto valor agregado, podendo ser estocada para consumo 
próprio ou vendida como produto originário da agricultura familiar, gerando renda e 
dando base para a sustentação alimentar apropriada.  

 

 

CATEGORIA INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL - HT PRINT DO BRASIL (GO) 



Atua na distribuição de insumos para remanufatura de cartuchos laser e jato de tinta e 
em desenvolvimento de pesquisas e estudos, com metodologia científica, 
implementando novos processos visando à sustentabilidade ambiental.  Com este 
trabalho já é detentora de cinco depósitos de patentes no INPI, além de inúmeros 
artigos publicados em revistas especializadas, o que a torna referência neste mercado. 

 


