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O embrião de tudo…

2º semestre de 2013



Período Sabático (2014)



Período Sabático (2014)



Leituras (2014)



Vieram os insights…



Onde tudo começou…

Mick Mountz



Onde tudo começou…



Como surgiu?   Uma apresentação de Power Point



De 2014 a 2017

Fiz algumas tentativas…

• Convidei amigos investidores; 

• Convidei amigos de mercado;

• Iniciei uma tentativa com um ex CEO de StartUp Premiada;

…mas nada foi para frente!



2018

Acontece o inesperado…

Iniciamos as reuniões semanais e planejamentos



Qual foi o 1º passo?

Validação de Hipótese!



Criação de uma Landing Page



Criação de uma Landing Page



Resultados

Os retornos apareceram!!!

Tivemos demanda

Recife
Navegantes
Manaus
Joinville

Porto Alegre
São  Paulo



Começamos a melhorar o MVP



O que é…

O e-galpão é uma plataforma que conecta a oferta de áreas de 
armazenagem com a demanda.



Qual o Objetivo?

Facilitar a busca por áreas de armazenagem em todo o país!



Como funciona?

1. Proprietário faz o cadastro

2. Insere as informações dos 
ativos disponíveis para locação Capta a demanda

1. Demanda faz a busca pelo site!

2. Agenda visita diretamente com 
o proprietário

Negociam entre si !
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Nosso diferencial

Habilidade na Captação de Demandas!



• A e-Galpão é somente uma plataforma de conexão entre oferta e demanda;

• O e-Galpão não participa de nenhuma negociação comercial ou acompanhamento de visitas;

• O e-Galpão não se responsabiliza por qualquer informação colocada ou mesmo visitas agendadas em empreendimentos;

• O e-Galpão não se responsabiliza por qualquer acordo ou comissão de terceiros.

Principais Aspectos



Quem são os sócios?

Mauricio Ubiratã Pantaleão

Luis Eugênio Ciampi

Marcel Piovesan

Marco Antonio Guapo



Onde está o elo entre o e-Galpão e a Logística Urbana?

• Trazemos eficiência na articulação entre agentes (logística e real estate);

• Auxiliamos na otimização do uso dos espaços urbanos;

• Auxiliamos as transportadoras a reduzir viagens (oportunidade de novos espaços urbanos);

• Auxiliamos na redução dos impactos ambientais;

• Visão de Sustentabilidade.



Próximas Etapas

1. Aumentar o Cadastro de Espaços Urbanos Vagos (tendência mundial);

2. CAMPANHA DE CADASTRO de GALPÕES e CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS;

3. MARKETING de Divulgação da Plataforma (para usuários – tomadores de espaços);

4. MARKETING para imobiliárias e corretores do setor logístico industrial;

5. Aprimoramento da tecnologia (MVP 3,4,5 etc).
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