
LogComex recebe investimento de R$3 milhões 

A Logtech de inteligência para comércio exterior pretende usar o aporte para duplicar o quadro 

de funcionários e investir em tecnologia. 

A LogComex, startup especializada em inteligência de importação e exportação, recebeu 

investimento de R$3 milhões dos fundos de Venture Capital Invest Tech e Caravela Capital, no 

mês de abril.  

A startup oferece uma plataforma de inteligência para empresas que atuam no comércio exterior. 

Seus clientes são portos, aeroportos, terminais, agentes de carga, transportadoras, importadores, 

exportadores, entre outros. 

A empresa, fundada em 2016 pelos empreendedores Helmuth Hofstatter e Carlos Souza, utiliza 

tecnologia de Big Data para processar e enriquecer dados e disponibilizá-los em uma plataforma 

online e de fácil navegação. Dessa forma, ajudam as empresas a conhecer profundamente o seu 

mercado, analisar market-share e as tendências futuras. Simplifica ainda o monitoramento dos 

embarques internacionais, automatizando todo o processo de importação e exportação.  

Com o capital, a startup planeja acelerar ainda mais seu crescimento nos próximos meses. A 

Logcomex vem crescendo 10% ao mês desde a sua fundação, aproveitando que cada vez mais 

o setor da cadeia logística investe na inteligência, na conquista de novos clientes e na redução 

de custos operacionais. 

A empresa planeja, com o investimento, dobrar seu quadro de funcionários, principalmente nas 

áreas de tecnologia e data science. “Existe uma carência muito grande de tecnologia no comércio 

exterior. Queremos aprimorar a nossa plataforma para trazer mais transparência a este mercado, 

ajudando nossos clientes a otimizar sua logística internacional”, afirma Helmuth Hofstatter CEO 

da LogComex. 

“O que nos motivou a investir na LogComex, além da liderança de Helmuth e do forte crescimento 

apresentado nos últimos anos, é que ainda há um potencial enorme a ser explorado, seja com 

bancos, seguradoras e, principalmente com os próprios importadores e exportadores. Mais do 

que nunca, os empresários precisam de dados e informação de qualidade, que reduzirão as 

incertezas na tomada de decisão” afirma Viviane Radiuk, head de Venture Capital na Invest Tech. 

"No comércio exterior, tomar decisões erradas costuma resultar em grandes prejuízos. Neste 

ambiente cada vez mais competitivo, o acesso a informações estratégicas tem se tornado um 

importante diferencial competitivo para ajudar as empresas a tomar decisões melhores" explica 

Carlos Souza COO da LogComex. 

Para Frederico Guesser, sócio da Caravela Capital, a Logcomex atende uma dor latente no 

mercado. “A cadeia de exportação e importação se tornou muito mais competitiva. Por isso, 

ferramentas que entregam inteligência comercial são essenciais para as empresas conquistarem 

mercado de maneira assertiva”, afirma 

A startup curitibana atualmente possui 70 funcionários e mais de 350 clientes em quatro 

continentes. Participou também, do processo de aceleração da ACE em 2017 e atualmente 

participa do programa Scale-Up da Endeavor. No ano de 2019, foi eleita como uma das “Great 

Place to Work”.  

Sobre a Invest Tech 

A Invest Tech é uma gestora de investimentos com mais de 15 anos de experiência em escalar 

empresas de tecnologia, atuando com fundos de Venture Capital e Private Equity no Brasil. Seus 

gestores têm um sólido histórico em transações de fusões, aquisições, captação de recursos, e 

na gestão de empresas de tecnologia, telecomunicações e bancos. 



Através de seu fundo de capital semente Invest Tech VC, a gestora tem investido entre R$1 

milhão e R$3 milhões em rodadas iniciais, para formar um portfólio de até 15 startups, incluindo, 

além da LogComex, a ClipEscola, Skore e Dattos, já investidas.  

Sobre a Caravela Capital 

A Caravela Capital é um fundo de Venture Capital com foco em empresas de tecnologia de estágio 

inicial na região Sul do país. A Caravela investe cheques que variam entre R$1 milhão a R$3 

milhões, e pretende investir em 15 a 20 empresas pelos próximos três anos. 

A Caravela conta com 20 mentores (que também são investidores do fundo) que compartilham 

com as empresas investidas seus ensinamentos e conselhos para ajudá-las em seu crescimento. 

Estes mentores são CEOs e fundadores de startups com operações de sucesso reconhecidas no 

Brasil e no exterior. 


