
 
 

Startup spin-off da BRQ é selecionada pelo programa de potencialização 

do BTG Pactual 

  

Solução da Inspectos que oferece vistoria digital em tempo real e autoinspeção pelo proprietário 

quer conquistar novos mercados 

  

Inspeções digitais ágeis, seguras e inteligentes. Essa é a proposta da Inspectos, plataforma 

inteligente de inspeção de produtos geolocalizada e 100% digital, que permite a gestão online 

de toda a cadeia de vistoria de maneira prática, fácil e intuitiva. 

 

A startup foi selecionada para participar da nona edição do programa de potencialização 

do boostLAB, hub de negócios do BTG Pactual para empresas Tech, que conta com a 

parceria da ACE Startups. 

O BTG Pactual criou o programa com o objetivo de potencializar a criação de valor para as 

startups e aproximar os empreendedores do mercado financeiro, facilitando o acesso a capital. 

“Tudo isso é feito através da conexão entre scale-ups selecionadas e o Grupo BTG, seus 

fornecedores, parceiros e clientes. Nesta edição contamos com 501 startups inscritas e 9 

selecionadas, que vão receber mentoria dos sócios do banco, da ACE e de executivos do 

mercado”, explica Frederico Pompeu, head do boostLAB. 

  

André Antunes, Co-founder e CEO na Inspectos comemora a conquista e reforça que essa 

é uma grande oportunidade para troca de conhecimento, aprendizagem e para fortalecer a 

estratégia de crescimento e penetração em novos mercados. “Nós transformamos o mercado de 

seguros ao digitalizar todo o processo de inspeção e incluir vistorias 100% online e feitas pelo 

próprio proprietário. Agora, queremos conquistar também os mercados financeiro (consórcios, 

financiamentos e crédito para formação de patrimônio) e de agronegócio (plantação, 

equipamentos e patrimônios agrícolas).    

  

Spin-off do produto Inspeção 360°, a startup foi criada em 2019 por ex-funcionários da BRQ 

Digital Solutions para oferecer uma solução completa e inovadora baseada em inteligência 

artificial para seus clientes. Com a pandemia e o isolamento social, vimos a vistoria digital se 

tornar uma realidade urgente e o consumo desses serviços aumentar. André explica as 

vantagens da evolução do modelo de vistorias tradicional (manual) para o digital destacando 

os resultados alcançados “Inspeções digitais muito mais ágeis, seguras e inteligentes com um 

custo 3x menor, savings superiores a 60% e índice de satisfação dos clientes em 95%”. 
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Os investidores comemoram. A Inspectos é uma 10 startups aceleradas pelo Innovation Hub 

BRQ, centro de inovação da empresa líder em transformação digital. “Graças à sinergia com o 

nosso modelo de negócios a empresa foi capaz de potencializar seus resultados viu a receita 

crescer exponencialmente nos últimos anos alcançando margem EBITDA de 69,5% e receita 

liquida de R$7.598 em 2021, 38,7 % superior ao ano anterior”, conta Antonio Rodrigues, líder 

do Innovation Hub e Chief Investor Relations Officer da BRQ Digital Solutions. 

  

Sobre a Inspectos 

A Inspectos é uma solução multimercado e multirramo para gerenciamento da prestação de 

serviço de inspeção. Uma plataforma inteligente de inspeção de produtos, geolocalizada e 

100% digital, que permite a gestão online de toda a cadeia de vistoria de maneira prática, fácil 

e intuitiva. 

  

Sobre o boostLAB 

O hub de negócios do BTG Pactual para empresas Tech é o único centro de inovação do Brasil 

reconhecido três anos consecutivos entre os melhores do mundo no prêmio “World’s Best 

Financial Innovation Labs”, pela revista Global Finance. Seu objetivo é acelerar a criação de 

valor para startups, aproximar os empreendedores do mercado financeiro e facilitar o acesso a 

capital. 

  

Sobre a BRQ e o Innovation Hub BRQ 

Há 29 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions se consolidou como líder de mercado e uma 

das maiores empresas de transformação digital do país. Oferecendo as mais eficientes e 

inovadoras tecnologias e metodologias, promove uma jornada de transformação para grandes 

marcas de diferentes segmentos no Brasil e no exterior. Com cerca de 3 mil funcionários e 

atuando no modelo de trabalho Anywhere Office, a empresa é destaque como um dos melhores 

lugares para trabalhar pelo GPTW e Glassdoor. Saiba mais em www.brq.com. 

Desde 2016 no mercado, o Innovation Hub BRQ tem como objetivo criar valor e promover a 

diferenciação por meio da inovação. A Corporate Venture investe em empresas B2B, com alto 

poder de escalabilidade e que tenham sinergia com a BRQ Digital Solutions. Hoje, conta com 

9 startups e soluções: BBNK, Team Care BRQ, Certdox, Inspectos, iUPay, Jobecam, Legalbot, 

Payface e Workfacilit. 
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