Programa de inovação aberta de startups da JSL
terá dia de demonstração
São Paulo, 2 de fevereiro de 2017 – O programa JSL Labs entra em nova fase agora neste mês
de fevereiro. Depois de mais de 100 inscrições, 21 startups foram pré-selecionadas pela maior
empresa de operações logísticas do Brasil e irão fazer uma demonstração de seus serviços na
próxima terça-feira (06) para um corpo de jurados - que contará com a presença de executivos da
própria companhia. Estarão presentes no evento, também, alguns clientes da JSL que vão
acompanhar as apresentações das empresas.
As apresentações serão realizadas no Co.W - Berrini, um espaço de coworking no bairro do
Blooklin, na capital paulista.
“Estamos muito contentes com o sucesso de inscrições que o programa obteve e obviamente
com a possiblidade de abrir espaço para novas ideias que deverão gerar benefícios não apenas
para as áreas de atuação da JSL e para as startups, mas também para o setor de logística como
um todo”, afirma Diorwilton Heusser, gerente geral de inovação e meios de pagamento da JSL.
Após esse dia de demonstração, serão selecionados os 10 melhores projetos para a fase piloto,
que terão um acompanhamento, mentoria e coaching com os principais especialistas de cada
área e executivos da JSL.
O início da implementação dos projetos pilotos está previsto para acontecer no início de março
deste ano.
O programa procura startups com produto já definido e foco, sobretudo, nas seguintes áreas:
• Logística;
• Gestão de frotas;
• IoT (Internet das Coisas);
• Inteligência Artificial;
• Tecnologia da Informação;
• Meios de pagamento;
• Comunicação corporativa;
• Transporte Público;
• Segurança e Meio Ambiente.
Para mais informações, acesse: www.jsllabs.com.br.
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SOBRE A JSL
Maior operadora logística rodoviária do País, a JSL (JSLG3) atua há mais de 60 anos no mercado, está
presente em todo território nacional, além de quatro países na América Latina. Detém o mais amplo
portfólio de serviços logísticos do Brasil, atuando do transporte de carga à gestão e terceirização de frotas
e equipamentos. Seu portfólio de negócios ainda inclui operações independentes e complementares ao
serviço logístico, no segmento comercial (Seminovos JSL, JSL Concessionária de Veículos, Movida
Seminovos e Movida Aluguel de Carros) e no segmento de serviço financeiro (JSL Cartão e JSL Leasing).
Possui ações no Novo Mercado, o mais alto índice de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. www.jsl.com.br
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