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DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO
A FUMAJET é uma empresa especializada em soluções tecnológicas com desenvolvimento e industrialização de produtos,
sistemas e serviços inovadores para o agronegócio e atendimento à saúde pública.
Missão Preservar a saúde do ser humano por meio de produtos
e serviços inovadores, atendendo áreas em que soluções vigentes são inviáveis ou ineficientes.
Em 2010 a Fumajet desenvolveu o Motofog, veículo para
combate a paragas e endemias, ganhou o prêmio Desafio Brasil
Intel/FGV – 1º lugar nacional, e The Intel®+UC Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge nos EUA.
Desde 2012, 80% dos investimentos no setor de PDI são de
verbas de editais não reembolsáveis. A fundação FAPERJ aprovou projetos totalizando mais de 1 Milhão de reais.
Possuímos parcerias tecnológicas com a FAPERJ, FINEP,
SEBRAE, SENAI, INT, EMBRAPA, ABIMAQ, FIRJAN, ANPEI,
Endeavor, SAP, Instituto Genesis PUC-Rio, entre outros.
Em 2013 foi selecionada entre as 5 primeiras do mundo a receber o Programa Global SAP, uma parceria da SAP com a Endeavor. Recebeu o Prêmio FINEP de inovação 2014 e o prêmio
MPE Brasil em 2015 nas categorias Industria e Inovação.

média 80 bilhões de dólares ano.
Muitas empresas privadas têm como obrigação a dedetização
de suas áreas, como por exemplo: portos, aeroportos, hidrelétricas, plataformas, entre outros.
As tecnologias desenvolvidas e patenteadas pela FUMAJET
apresentam características inovadoras e muitos dos produtos
não possuem concorrência direta.
ESTRATÉGIA COMERCIAL E DE MARKETING
O comercial é baseado na triagem de licitações, cadeias de
encadeamento produtivo e câmaras comercias. Sua divulgação
através feiras e congressos setoriais de grande impacto.
Setor Público – Prestação de serviços e licenciamento de
exclusividade regional através de empresas que já atuam na
prestação de serviço para órgãos públicos.
Setor Privado – Prestação de serviços e venda para dedetizadoras, empresas, concessionarias, entre outros.
Agricultura – Cooperação tecnológica com a EMBRAPA. Exclusividade para redes de distribuição agrícola regionais, cooperativas e programas federais.
Exportação – Venda para distribuidores, Royalties e licenciamento para a industrialização e distribuição.
ONGs – Programas internacionais.

PRODUTOS E SERVIÇOS
O Motofog, a primeira tecnologia lançada pela Fumajet, é uma
ferramenta inovadora no combate a vetores urbanas e pragas
agrícolas, em operação no Brasil, África e América Central com
sua eficácia comprovada no combate a Dengue e Malária.
O ECOVEP é uma plataforma de gestão ambiental que agrega
todas as tecnologias e sistemas de gestão da Fumajet para
controle de endemias, em aeroportos, portos, obras, hidrelétricas, usinas e etc.
O SGDF – Sistema de Gerencimento de Dados Fumajet,
é uma plataforma de GPS e monitoramento operacional das
tecnologias da Fumajet.
O MotoNurse, uma parceria com os Médicos Sem Fronteira,
é um ambulatório móvel com refrigeração autônoma, para
campanhas de vacinação (transporte de vacinas), diagnóstico
de doenças negligenciadas e atendimento remoto.
Hoje a empresa possui 18 patentes nacionais e internacionais,
com meta de lançar um produto por ano.
Ambii - Inteligência e gestão de saúde ambiental
A empresa inaugurou em 2014 o seguimento de prestação de
serviços com foco e especialização em controle de vetores em
portos, aeroportos e embarcações. O ECOVEP, plataforma da
Fumajet está em operação no Porto Maravilha / Odebrecht.
Algumas Instituições Parceiras: ANPEI, AGERIO, Endeavor,
Faperj, FINEP, BNDES, SAP, Unigranrio, Médicos sem fronteiras

EQUIPE
Marcius Costa (CEO), Marcelo Machado (COO), Pedro Hungria
(CFO), total de 22 colaboradores (Eng. Mecânicos, Eletrônica,
Biólogos, Comercial, ADM/FIN, técnicos e estagiário).
PROJEÇÕES FINANCEIRAS
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MERCADO E CONCORRÊNCIA
Os problemas epidemiológicos nas regiões tropicais, e países
asiáticos entre outros, são as maiores preocupações da OMS. A
Malária infecta mais de 219 milhões de pessoas por ano, com
um custo mundial anual de mais de 5 Bilhões de dólares.
A agricultura mundial perde de 20% a 40% da sua produção
devido a pragas. O mercado de máquinas agrícolas fatura em
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