


STARTUPS SELECIONADAS

BATCH I DO PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
DA UNIDADE BUSINESS DEVELOPER



ACLIN INNOVATION IN HEALTH MANAGEMENT
www.aclin.com.br

A empresa oferece uma plataforma com sistema
web de gestão de tecnologias para engenharia
clínica de hospitais, porém é a primeira a oferecer
um equipamento único para calibração e verificação
de equipamentos médicos, com investimento muito
atraente para os clientes sob a forma de consumo de
créditos a cada teste.



CELLEN
www.cellen.com.br

CELLEN é uma empresa de Biotecnologia Animal que nasceu a partir de uma equipe experiente em TERAPIA
CELULAR humana, sob orientação do Prof. Radovan Borojevick, referência internacional na área, para viabilizar o
acesso de veterinários a tecnologias terapêuticas envolvendo células-tronco mesenquimais (CTMs) e biofármacos com
propriedades regenerativas para tratamento de doenças e afecções de alta incidência na medicina veterinária.

Além da possibilidade de uso terapêutico das CTMs para o tratamento de inúmeras lesões e doenças que acometem
cães, gatos e cavalos, as CTs podem ser empregadas de forma precoce/preventiva em diversos tipos de lesões.

A CELLEN comercializa os seguintes produtos:
1. CTMs) do tecido adiposo de cães, gatos e cavalos;
2. CTMs da medula óssea de cavalos;
3. Plasma Rico em Plaquetas (PRP); 
4. Bioproduto "CLOT PRP" - obtido a partir da associação das CTMs com Plasma Rico em Plaquetas (PRP)
5. Bioproduto "poliLM + CTMs" - obtido a partir da associação de CTMs com biopolímero Polilaminina (poliLM) (em

patenteamento por sócia da empresa), visando potencializar a capacidade regenerativa das CTMs em lesões
neurológicas e musculares – PROTÓTIPO



DERMTECH
www.farmebox.com.br

As indústrias cosméticas e farmacêuticas
possuem demandas por realizar testes
obrigatórios de sensibilização da pele humana
pelas substâncias utilizadas nos produtos
cosméticos, para fins regulatórios e de P&D.
Atualmente, estes são feitos em culturas de
células e em animais. Além do alto custo dos
testes em animais, é uma tendência irreversível,
como já ocorre na União Europeia, proibir sua
utilização em pesquisas de cosméticos.

A DERMTECH desenvolveu, seguindo os padrões internacionalmente aceitos da OECD, uma plataforma SaaS de
bioinformática com inteligência artificial que realiza testes obrigatórios de sensibilização da pele humana. Além de uma
poderosa ferramenta de P&D, caso a plataforma aponte um composto como não-sensibilizador da pele humana e o
resultado for confirmado nos testes celulares, descarta-se a necessidade dos testes em animais. Seus clientes podem
pagar por análise ou assinar planos por demanda específica. Existem poucas CRO’s no mundo que realizam serviços
semelhantes. Entretanto, as CRO’s possuem uma estrutura operacional onerosa, praticam preços elevados e não
operacionalizam como SaaS. A DERMTECH possui tecnologia de ponta, opera com alta escalabilidade, estrutura
reduzida de custos e os resultados fornecidos por sua plataforma são igualmente aceitos por agências reguladoras,
contribuindo para economia/modernização do processos de P&D de novos produtos cosméticos.



FAR.ME
www.farmebox.com.br

A FAR.ME é uma farmácia que realiza a dispensação personalizada com um modelo de assinatura de medicamentos.
Eles saem da farmácia separados em uma caixa (a Far.me box), previamente dispostos, de acordo com a hora, data e
posologia de cada cliente.



FOHM.LIFE
www.fohm.life

FOhm.Life desenvolve produtos e intermedia negócios a partir do uso exclusivo de fórmula patenteada. Uma fórmula
verde que preserva a água, seja limpando-a de poluentes não solventes em água ou evitando a poluição da mesma,
de forma cíclica e sistêmica. Biotecnologia baseada em pesquisas que buscam harmonia e sustentabilidade absoluta.

FOHM.LIFE se apresenta de forma líquida ou sólida, após sua expansão. Em ambas formas, oferece muitos usos
possíveis em diversos mercados, sempre garantindo um menor impacto ambiental e uma maior segurança tanto
para o meio, quanto para a saúde de animais, plantas e seres humanos. FOHM.LIFE garante produtos desenvolvidos
dentro de uma cadeia limpa, ética e sustentável, contribuindo para a economia circular e já preparada para as
mudanças necessárias hoje e que serão regras em um futuro próximo.

Não existem similares comerciais para alguns dos produtos que a empresa
desenvolve, como na espuma de biorremediação. Outras aplicações como
substituição da cola PU e do EPS, garantem produtos atóxicos, evitando o uso
de petroquímicos.

Seus produtos protegem o meio ambiente, impedem a propagação de 
doenças, evitam o acúmulo nos aterros sanitários, minimizam impactos 
negativos e geram impactos positivos.



JADE AUTISM
www.jadeautism.com.br

Jade é um aplicativo para desenvolvimento de crianças autistas e com outras síndromes que trazem problemas
parecidos, que usa jogos de associação com figuras do dia a dia como estímulo. Porém, em background o jogo
captura atividades do usuário que viram relatórios em dashboard valiosíssimos para os seus respectivos terapeutas.
Os terapeutas levariam muitas vezes um ano para descobrir varias características do paciente e com o Jade ele
precisará de meia hora. Essa proposta simplesmente ainda não existe no mercado com todas estas características.



LABORATÓRIO DA CERVEJA
www.laboratoriodacerveja.com.br

O Laboratório da Cerveja, atualmente, é um projeto de extensão
executado pelo Laboratório de Taxonomia, Biodiversidade e
Biotecnologia de Leveduras, localizado no Instituto de Ciências
Biológicas, da Universidade Federal de Minas Gerais. O seu objetivo é
dar suporte técnico e científico aos produtores de cervejas artesanais
por meio de serviços voltados para a microbiologia envolvida na
produção de cervejas.

O Laboratório realiza o controle de qualidade microbiológico do 
processo de produção, desde a matéria prima ao produto final. Por 
meio de análises microbiológicas, são detectados e identificados micro-
organismos contaminantes ,como bactérias e leveduras selvagens, que 
podem prejudicar a qualidade sensorial da bebida produzida.

Disponibiliza, ainda, às cervejarias o serviço de um banco particular de leveduras onde são armazenadas linhagens
comerciais ou próprias que o produtor utiliza em suas produções e não tem condições de mantê-las e propagá-las.
Além disso, já está em pleno desenvolvimento pesquisas relacionadas a caracterização de novas leveduras do bioma 
brasileiro (Saccharomyces e não Saccharomyces) para a produção de cervejas especiais.



MEDYES
www.medyes.com.br

A MEDYES é uma empresa de Big Data e Inteligência Artificial que oferece ao mercado soluções como sistemas para
coleta de dados e/ou prestação de serviços apoiados ativamente através da utilização de técnicas de computação
neural.

A prestação de serviços baseados em técnicas como mineração de dados e aprendizado de máquina estão na
vanguarda do que convencionalmente chamamos de Deep Learning.



MELTECH
www.meltech.ind.br

A MELTECH oferece produtos alimentícios naturais e fermentados, com apelo funcional ou gourmet, derivados de
matérias-primas tipicamente brasileiras e obtidos por processos melhorados e com alta tecnologia envolvida.

Os produtos são feitos de modo a maximizar os benefícios a eles associados e as bebidas probióticas unem a energia
do mate com as propriedades funcionais do kombucha e do mel de jandaíra, além de sabores típicos, maior vida de
prateleira e a certeza da presença de probióticos na medida certa.

Sua linha gourmet inclui hidroméis feitos a partir de mel silvestre da caatinga e o mel-de-caju, que quando
fermentado, dá origem ao nosso melomel de caju.



REGEMAT
www.regemat3d.com

Soluções disruptivas para bioimpressão 3D de culturas, modelos de
tecido para o desenvolvimento de drogas, regeneração de tecidos.
Soluções para diferentes mercados, desde o desenvolvimento de
medicamentos até a regeneração de tecidos, com um potencial de
receita de centenas de milhões de euros.

Sistemas já vendidos em mais de 15 países.

Estratégia de IP forte, tecnologia própria e know-how.

A REGEMAT 3D é a única empresa que personaliza suas soluções
para aplicações específicas, com um forte histórico clínico e
experiência. Será também a única empresa capaz de cobrir todos
os procedimentos desde a fabricação até o envio de tecidos e
órgãos. Atualmente, a empresa lidera o mercado de
bioimpressoras personalizadas para pesquisa.

Em poucos meses, a empresa lançará seus próprios biorreatores dinâmicos para criar tecidos funcionais in vitro.

No próximo ano, comercializará seus biocontainers para manter vivos tecidos e órgãos impressos, assim como tecidos
específicos para o desenvolvimento de medicamentos, além de um sistema comercial para criar Tablets Multimateriais
de Malha e cultivar vírus para aplicações genômicas.



RHEABIOTECH
www.rheabioech.com.br

A startups fornece anticorpos e proteínas recombinantes
especializados e sobre medida para os clientes. Produz insumos
de alto valor agregado em escala comercial e produtos próprios
que podem ser levados ao mercado. É capaz de oferecer a
substituição de produtos importados por similares nacionais,
assim como trabalhar com cepas nacionais que levam ao
desenvolvimento de kits específicos para as necessidades do
mercado local. A substituição também é vantajosa em termos
de custo, em média 40% inferior a importados.

Ainda comercializa anticorpos customizados, em estoque ou
secundários e conjugados. Esses anticorpos são vendidos por
miligrama (mg) de anticorpo purificado, sendo os anticorpos
customizados os itens de preço mais elevado. Fornece
anticorpos para centros de pesquisa acadêmicos de
universidades em todo o Brasil, o que valida o diferencial
competitivo frente a concorrentes. Mantém constante
desenvolvimento de novas linhas de anticorpos, em
colaboração com universidades e centros de pesquisa.



ONCOTAG
www.oncotag.wixsite.com/oncotag

A ONCOTAG é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de biomarcadores oncológicos, que visa fazer um
matchmaker que conecta a paciente com câncer ao tratamento correto. A solução proposta é um kit composto com
reagentes que permitirá aos laboratórios de medicina diagnóstica, hospitais e clínicas oncológicas realizar um exame
para avaliar o prognóstico de pacientes com câncer de ovário. O resultado do exame fornece informações sobre a
natureza dos tumores, segrega as pacientes com alto risco de metástase e estratifica os resultados de sobrevida das
mulheres com CO, permitindo decisões clínicas mais assertivas pra o tratamento da doença, o que acarreta na maior
sobrevida das pacientes e no menor custo e tempo de tratamento.



ORANGA FOODS
www.orangafoods.com

Trata-se de alimentos em pó, totalmente solúveis e instantâneos, sem conservantes, sem aromatizantes e corantes, 
sem açúcar, 100% natural e com as mesmas propriedades do alimento in natura. 

Açaí em pó, cupuaçu em pó, mel em pó, própolis em pó, café verde termogênico e açaí com banana em pó.

São produtos que não são encontrados no mercado hoje.
Portanto, trata-se de um novo conceito de alimentação
saudável e prática. A novidade é o formato do produto, o seu
modo de uso, aplicação e apresentação. Por serem produtos
que não necessitam de refrigeração, podem ser levado a
qualquer lugar e permite ainda serem utilizados em receitas
como bolo, tapioca, brigadeiro, pães, carnes, ou seja, tudo o que
não seria possível com um açaí congelado, por exemplo. Além
disso, a sua validade é de até 3 anos.
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