Aprova Digital recebe investimento seed de 4 milhões
da Astella Investimentos
Marcelo Sato, sócio do fundo, passa a integrar o conselho da startup, que vai
ampliar área de atuação de três para oito fluxos de trabalho em secretarias
municipais e contratar mais de 40 colaboradores
São Paulo, janeiro de 2021 - O Aprova Digital, GovTech que busca desburocratizar
e tornar digitais os processos das prefeituras do Brasil, recebeu um
investimento seed no valor de 4 milhões de reais da Astella Investimentos. Agora, a
empresa passa a ter como membro de seu conselho Marcelo Sato, sócio do fundo.
Com este aporte, a startup poderá crescer em todos os âmbitos. O time de
colaboradores será dobrado, recebendo a contratação de mais de 40 pessoas, que
vão atuar nos departamentos de sucesso do cliente, vendas e administrativo com
foco na expansão do time de desenvolvedores.
Além disso, o Aprova Digital expande sua área de atuação de três para oito frentes
de trabalho na gestão pública. Abrangendo agora, as secretarias municipais de
administração, saúde e finanças, ofertando processos digitais de vigilância sanitária,
tributos, abertura e fechamento de empresas, compras e recursos humanos. A
startup já vinha tornando digitais os processos de licenciamento de obras,
licenciamento ambiental e comunicação interna de prefeituras por todo o país.
“As soluções do Aprova Digital já facilitam a vida de munícipes e servidores públicos
de diversas cidades, desde municípios pequenos até a cidade de São Paulo. O aporte
catalisa a escalabilidade da empresa e permite que atendamos cada vez mais
secretarias municipais em diferentes regiões do país”, comentou Henrique Mecabô,
Diretor de Relações Institucionais da startup.
"A Astella sempre busca investir em serviços que querem mudar o futuro do Brasil
propondo soluções tecnológicas para problemas recorrentes. A morosidade nos
processos de prefeituras é um problema enfrentado diariamente por munícipes e
servidores públicos em muitas prefeituras do Brasil. Catalisar o crescimento do
Aprova Digital faz sentido como oportunidade de investimento e, também, como
oportunidade de fazer parte da mudança", afirma Marcelo Sato, sócio da Astella
Investimentos.
Para
o
CEO
e
fundador
do
Aprova
Digital,
Marco
Zanatta,
o
investimento seed realizado pela Astella Investimentos contribui não só para o
crescimento dos serviços prestados pela startup, mas também melhora o
posicionamento da empresa no mercado.
“Receber esse aporte da Astella consolida o Aprova Digital como uma GovTech
relevante no cenário nacional e como uma das empresas de tecnologia mais valiosas
do Paraná. O fundo de investimento está entre os cinco maiores do Brasil e é o melhor

fundo brasileiro para empresas SaaS. O acesso aos sócios da Astella e aos executivos
de outras empresas do portfólio deles tem um valor muito além do aporte financeiro”,
afirma Marco Zanatta, CEO do AprovaDigital.
Sobre o Aprova Digital
Criado em 2017 por Marco Antonio Zanatta, o AprovaDigital é um sistema que tem como objetivo
tornar digitais os fluxos de trabalho das prefeituras do Brasil. Presente em 23 municípios,
incluindo a Cidade de São Paulo, a plataforma traz eficiência, transparência e rapidez a
processos como: licenciamento de obras e reformas, licenciamento ambiental e abertura de
empresas.

