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Apresentação

O Programa Mulheres Inovadoras é uma iniciativa da Finep 
e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) 
para estimular startups lideradas por mulheres, de forma a 
contribuir para o aumento da representatividade feminina 
no cenário empreendedor nacional, por meio da capacitação 
e do reconhecimento de empreendimentos que possam 
favorecer o incremento da competitividade brasileira.

A terceira edição do programa contou com a participação 
de 31 startups lideradas por mulheres e 33 mentores

parceiros em uma aceleração de 8 semanas onde tivemos 
mentorias individualizadas, diversas palestras e interações, 

além de oportunidade de networking entre as startups. 
Adicionalmente, o programa ofereceu um prêmio de

R$ 120 mil reais para cada uma das 15 startups escolhidas 
por uma banca avaliadora como as melhores startups 

lideradas por mulheres em suas respectivas regiões. 

Nesse livro digital, as 31 startups que tivemos a honra de 
acelerar, apresentam uma breve descrição de seus negócios, 
setores de atuação, websites e redes sociais.  Ficamos a 
disposição para esclarecermos eventuais dúvidas e para 
conectar os interessados às startups através do email
mulheresinovadoras@finep.gov.br.
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Alumna
www.alumna.com.br

Setor: Educação

@alumna_br

company/somosalumna

A Alumna é uma plataforma de conexão 
para empregabilidade de mulheres.
Criamos uma comunidade inclusiva e 
colaborativa que conecta mulheres
líderes com universitárias de todo o país.
Para escalar nosso impacto, desenvolvemos 
um algoritmo “do bem” que faz o match 
entre mentoras voluntárias e estudantes
selecionadas para o programa de
mentoria de carreira.

Temos uma dupla proposta de valor: 
apoiamos a jornada profissional de
mulheres de grupos minorizados e
encurtamos a distância entre jovens 
talentos de perfil diverso e empresas 
parceiras, que estão comprometidas com 
diversidade e inclusão.
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https://www.instagram.com/alumna_br/
https://www.alumna.com.br/
https://www.linkedin.com/company/somosalumna/


AMADEU
www.amadeumaterials.com

Setor: Moda/Têxtil

Materiais sustentáveis
para a Moda

Design

@amadeumaterials

company/amadeudesign

A AMADEU - Amazonian Materials & Design 
United, é um estúdio de materiais e design 
sustentável com o coração na Amazônia.
Inovamos ao oferecer soluções completas 
a partir de materiais sustentáveis e suas 
aplicações na moda e no design.
Somos pioneiros na pesquisa com

Nossa expertise soma mais de dezoito 
anos de pesquisa e prática colaborativa 
com laboratórios químicos, comunidades 
extrativistas e produtores locais
brasileiros.

sustentável de verdade!
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borrachas amazônicas.
Nós provamos que a moda pode ser

www.amadeumaterials.com
https://www.linkedin.com/company/amadeudesign/
https://www.instagram.com/amadeumaterials/


Bemdito.app
bemdito.app

Setor: Educação

@bemdito.app

company/bemditoapp

A Bemdito é uma Plataforma Digital TI & 
Telecom, composta por um WebChat + 
Aplicativo nativo (iOS, Android), com IA - 
Inteligência Artificial (machine learning, 

e customizada via API's as suas regras de

negócio, tecnologia e fluxos digitais, com 
gestão e domínio de dados. Estamos aqui 
para ajudar a superar a “Dor o Problema 
da Transformação Digital”, das indústrias 
e dos cidadãos globais - acelerada pelo 
mal do século XXI a pandemia do Covid-19 
(coronavírus).

Livre, Seguro, Privado

8

big data, IoT), no Centro de Tudo.
Comunicação digital unificada, integrada

https://bemdito.app
https://br.linkedin.com/company/bemditoapp
https://instagram.com/bemdito.app


BioGyn Soluções
Entomológicas

Setor: Agronegócio

@biogynsolucoes

Com o intuito de combater pragas por 
meio de controle biológico, que evita 
agredir o solo, o lençol freático ou gerar 
danos à agricultura, a BioGyn Soluções 
Entomológicas, desde 2018, atende à 
pequenos e médios produtores. 

Mediante consultorias e criação de insetos 
parasitoides e predadores oferece meios de 
preservar a qualidade dos produtos, evitar 
o uso de agrotóxicos e, por conseguinte, 
proporcionar formas seguras e acessíveis de 
lidar com lavouras e com o meio ambiente.
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https://www.instagram.com/biogynsolucoes/


Brizze Kombucha
www.brizze.com.br

Setor: Saúde
e Alimentação

@brizzekombucha

company/brizze-kombucha

A Brizze Kombucha nasceu do desejo
de disponibilizar à população bebidas
que não tivessem na sua composição
substâncias sintéticas (comuns em
refrigerantes e sucos artificiais) e ao 
mesmo tempo contivessem ativos
benéficos à saúde.

A Kombucha é uma bebida fermentada a 
partir do chá de camelia sinensis e de uma 
colônia simbiótica de leveduras e bactérias. 
Utilizamos vegetais do cerrado goiano e 
da biodiversidade brasileira para
intensificar a experiência de sabor, além 
de obter os benefícios funcionais, como o 
potencial antioxidante.

10

www.brizze.com.br
https://br.linkedin.com/company/brizze-kombucha
https://www.instagram.com/brizzekombucha/


O inovador software CalcLab vem
revolucionar a prevenção e
acompanhamento da saúde. Desenhado 
para profissionais da área, faz a leitura de 
todos os parâmetros do exame de sangue 
ao mesmo tempo, com inter-relações e 
cálculos e aponta uma análise de todas as

relações feitas, parâmetros alterados e 
aponta possíveis desfechos que os
exames já demonstram preventivamente.
O objetivo é que o profissional se atente 
para alteração de exames antes do
diagnóstico de doença sendo uma
ferramenta preventiva.

CalcLab
www.calclab.com.br

Setor: Saúde

@mycalclab

company/calclab rdeste
11

https://calclab.com.br
https://www.linkedin.com/company/calclab/
https://www.instagram.com/mycalclab/
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Ela Faz Tecnologia
elafaz.com.br

Setor: Educação

Ela Faz tecnologia é uma startup de 
tecnologia educacional que qualifica 
mulheres e as insere no mercado. 
Fazemos isso desde a capacitação e 
inserção da mulher no ambiente corporativo, 
até o diagnóstico das ações e práticas para 
organizações. Em um ano já capacitamos 
mais de 270 mulheres e 60% delas estão 
inseridas no mercado de trabalho.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

+ 4. Educação de qualidade
+ 5. Igualdade de Gênero
+ 8. Trabalho decente e
crescimento econômico
+ 10. Redução das desigualdades
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atendidos (ODS):

https://elafaz.com.br/


Inovenow
Creative Tech

www.inovenow.com

Setor: Educação

@inove.now

company/inovenow

O Universo Inovenow (plataforma)
impulsiona pessoas e startups por meio 
de experiências educacionais imersivas, 
que ajudam os profissionais a evoluírem 
competências empreendedoras e
habilidades essenciais para o mercado da 
Economia 4.0. Já são mais de 40 projetos
educacionais desenvolvidos, que atenderam 
cerca de 1.800 startups/projetos inovadores, 
somando mais de 10.000 pessoas

impactadas, entre jovens, estudantes, 
profissionais, empreendedores e 
empresários que participaram de programas 
de pré-aceleração, workshops, mentorias 
e eventos. A plataforma permite ainda um 
processo contínuo de aprendizagem, por 
meio de trilhas de conteúdo curadas por 
profissionais do mercado e fácil acesso a 
mentorias com mais de 300 experts 
atuantes com startups.
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https://www.inovenow.com/
https://www.linkedin.com/company/inovenow/
https://www.instagram.com/inove.now/


A ISnano, Inovação e Soluções em
nanotecnologia, é uma startup que atua 
na Pesquisa, Desenvolvimento e Produção 
de insumos nanotecnológicos para saúde 
humana e animal. Estamos iniciando 
nossa entrada no mercado através das 
farmácias de manipulação permitindo que 
entreguem cosméticos de alta performance

aos seus clientes.
Para isso desenvolvemos bases
nanotecnológicas com óleos da
biodiversidade brasileira. Além disso, 
estamos co-desenvolvendo com a 
indústria ativos nanotecnológicos
contribuindo para inserção de inovação 
em seu portfólio de produtos.

ISnano
www.isnano.com.br

Setor: Saúde

15

@isnano__

company/isnano

www.isnano.com.br
https://br.linkedin.com/company/isnano
https://www.instagram.com/isnano__/


Life Sprint
www.lifesprint.com.br

Setor: Saúde
e Bem-estar

@lifesprint

O Life Plan é uma solução que reduz o 
adoecimento, sem prescrever
medicamento! Ajudamos as organizações 
que desejam melhorar a produtividade e 
performance, através do cuidado com a 
saúde e bem-estar do time. Por meio de 
um mapeamento de 4 saúdes (física, 
emocional, espiritual e profissional), que

cruzado com características do perfil 
comportamental, geramos 
recomendações personalizadas e um 
programa de acompanhamento.
Associando isso a dados de produção e 
saúde, demonstramos ao gestor os
impactos do programa no desempenho
do negócio.
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www.lifesprint.com.br
https://www.instagram.com/lifesprint_/


Microciclo
Biotecnologia

Setor: Biotecnologia e
Soluções Ambientais

@microciclo

company/microciclo/

A Microciclo desenvolve misturas de 
bactérias para descontaminar resíduos 
industriais. O primeiro produto desenvolvido 
é adequado para o tratamento de efluentes 
oleosos. Nas formulações líquida e em pó, 
o produto possibilita o reuso não potável 
do efluente tratado dentro da indústria

ou seu descarte adequado. A solução 
promove melhoria na gestão dos resíduos 
e elimina a necessidade de transporte 
terceirizado. O mercado da Microciclo 
abrange clientes dos segmentos de
metalurgia, siderurgia e petróleo, com os 
quais a solução está sendo validada.
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https://www.linkedin.com/company/microciclo/
https://www.instagram.com/microciclo/


Selletiva
www.selletiva.com.br

Setor: Tecnologia
da Informação e

Comunicação (TIC) e
Soluções Ambientais

@sistemaselletiva

company/sistemaselletiva

A Selletiva é uma startup (B Corp) de 
desenvolvimento de software com foco na 
gestão das informações dos resíduos. 
Utiliza modernas ferramentas como 
sistema Web, APPs, GPS, Sensores IoT e 
Dados de Satélites Ambientais, Blockchain,

dentre outras tecnologias para minimizar 
possíveis ações de "greenwashing". A 
empresa integra diversas funcionalidades 
para atendimento das necessidades 
operacionais e de gestão de todos os 
atores da cadeia de logística reversa.
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www.selletiva.com.br
https://www.linkedin.com/company/sistemaselletiva
https://www.instagram.com/sistemaselletiva/
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Amazônia
Smart Food 
www.amazoniasmartfood.com

Setor: Alimentação

@amazoniasmartfood

A Amazônia Smart Food desenvolveu uma 
proteína vegana com ingredientes 
amazônicos, de baixo impacto ambiental, 
alto valor agregado, livre de glúten,
transgênicos e aditivos artificiais, com 
rastreabilidade em blockchain e que traz 
criação de cadeias produtivas inovadoras

e sustentáveis.
Seus principais produtos, compostos de 
açaí e tucumã, contém a mesma
quantidade de proteína que os similares 
de carne, além de serem fontes de ferro, 
fibras e de uma glicoproteína que bloqueia 
parcialmente a absorção de carboidratos.
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https://www.amazoniasmartfood.com/
https://www.instagram.com/amazoniasmartfood/


Antigen
www.antigen.com.br

Setor: Agropecuária

@antigenvacinas

www.linkedin.com/

A ANTIGEN atua com PD&I de produtos que 
contribuem no controle de enfermidades 
do mercado veterinário. Ela busca a 
interação entre setores que lidam com a 
produção e comercialização de animais. 
Com bases nestes referenciais e alinhados 
a temática de inovação do país, a ANTIGEN

disponibiliza a comercialização de vacina 
aviária anti-cólera, tifo e pulorose de dose 
única adsorvida em matriz de liberação 
controlada a base de quitosana e extratos 
vegetais, o que proporciona redução de 
manejo animal e uma inovação em
produtos avícolas.
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www.antigen.com.br
https://br.linkedin.com/company/antigen-desenvolvimento-de-tecnologias-e-servi%C3%A7os-ltda
https://www.instagram.com/antigenvacinas/


CHEMICAL
www.chemicalinovacao.com.br

Setor: Soluções
Ambientais

@chemical.inovacao

in/chemicalinovacao

A CHEMICAL é uma CleanTech com 
soluções ambientais e inovação tecnológica 
socioambiental para diagnosticar a
qualidade da água através da avaliação de 
parâmetros ambientais e físico-químicos.
O seu app possui modalidades FREE (para a 
conscientização e educação ambiental) e 
CORPORATIVO (com Planos de Assinaturas). 

Proporciona para Indústrias e Governos 
um monitoramento rápido e seguro com 
armazenamentos de dados, promovendo
a preservação ambiental para futuras 
gerações e consequentemente,
contribuímos com a formação de uma 
economia verde na região amazônica.
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https://www.chemicalinovacao.com.br/
https://br.linkedin.com/in/chemicalinovacao
https://www.instagram.com/chemical.inovacao/


GreenEnergy
www.cienciarte.com.br/

startup-greenenergy-
solucoes-sustentaveis

Setor: Saneamento,
energia e indústria 4.0

in/greenenergy-startup

A GreenEnergy Soluções Sustentáveis traz 
uma solução para odores do lodo
originário dos segmentos de saneamento,
transformando-o em combustíveis 
avançados e energia verde, aplicando uma 
tecnologia sustentável alinhada aos 
princípios de ESG e aos ODS.

Seu diferencial é a expertise e experiência 
em projetos de PD&I da sua equipe, junto 
a um grande conhecimento na gestão de 

e aplicação de tecnologias e processos 
termoquímico e termocatalítico, de 
bioprodutos combustíveis inovadores.
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projetos e o know-how em desenvolvimento

startup-8a9640195/https://www.cienciarte.com.br/startup-greenenergy-solucoes-sustentaveis
https://www.linkedin.com/in/greenenergy-startup-8a9640195/


Jambu Sinimbu
www.jambusinimbu.com.br 

Setor: Bebidas e
Alimentos, Cosméticos

@jambusinimbu

A Jambu Sinimbu aplica ciência e
tecnologia ao jambu, uma planta comum 
da Região Norte, levando-o ao resto do 
Brasil e do mundo através de diversos 
produtos de altíssima qualidade, atingindo 
várias vertentes de públicos.

Com isso, a startup também aumenta a 
geração de valor de diversos ativos da 
região e beneficia a população local, 
fomentando a bioeconomia local, gerando 
renda para a população e pequenos 
produtores.
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https://www.jambusinimbu.com.br/
https://www.instagram.com/jambusinimbu/


Setor: Cosméticos

@saboaria.rondonia

Saboaria Rondônia é um projeto de base 
comunitária, a primeira indústria de 
cosméticos de Rondônia, e idealizado e 
gerenciado por mulheres rurais,
desenvolvendo cosméticos sustentáveis e 
fazendo uso da biodiversidade amazônica. 
O projeto engaja mulheres e fortalece 
ações conjuntas para definição de um 

ecossistema de inovação e de impacto,
capaz de promover por meio desses 
atores, a criação de valor para manter a 
floresta de palmeiras de buriti e babaçu 
em pé. A startup também gera valor para a 
cadeia produtiva regional, qualificando-a 
como sua fornecedora de insumos, seja 
pelo extrativismo sustentável ou pelo cultivo.

Sudeste
25

www.saboariarondonia.com.br

Saboaria Rondônia

https://www.saboariarondonia.com.br
https://www.instagram.com/saboaria.rondonia/
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NexAtlas
www.nexatlas.com

Setor: Aviação,
Logística

@nexatlas

company/nexatlas

 A NexAtlas oferece uma plataforma de 
planejamento de voos e navegação aérea 
offline para pilotos da aviação geral, 
tornando o trabalho deles cada vez mais 
prático e seguro. Funciona como um 
Google Maps da aviação: pilotos de aviões 
e helicópteros utilizam nossa ferramenta 
para visualizar cartas e mapas aeronáuticos,

traçar rotas, calcular combustível e tempo 
estimado de voo, verificar informações de 
aeroportos e meteorologia e receber 
navegação offline. Nosso marketplace de 
serviços de suporte à atividade aeronáutica 
ainda permite a consulta e contratação de 
abastecimento, hangaragem, serviço de 
bordo e outros.
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https://www.nexatlas.com/
https://www.linkedin.com/company/nexatlas/
https://www.instagram.com/nexatlas/


Quantis
www.quantis.bio

Setor: Medicina
Estética e Regenerativa,

Biotecnologia

A Quantis é uma startup de biotecnologia 
com o objetivo de desenvolver insumos 
biológicos de biomanufatura de alto 
desempenho, como matriz extracelular 
humana bioidêntica, para
co-desenvolvimento de produtos exclusivos 
para medicina estética e regenerativa, em 
um processo livre de animais e totalmente 

sustentável. Desenvolvemos insumos para 
preenchedores regenerativos mais 
estáveis e duradouros. Essas soluções são 
obtidas por meio de um processo
biotecnológico proprietário de produção 
de colágeno humano puro a partir de 
tecidos 3D.
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company/quantis-bio

https://www.quantis.bio/
https://www.linkedin.com/company/quantis-bio/


Recombine Biotech
recombinebiotech.com.br

Setor: Saúde Humana
e Animal, Tecnologias
Recombinantes

@recombine.biotech

company/recombine-biotech

A Recombine Biotech é uma empresa de 
pesquisa e desenvolvimento com foco em 
tecnologias recombinantes. A empresa 
atua no desenvolvimento de novos
diagnósticos, vacinas e bioativos para
atender às demandas da indústria

veterinária e agrícola, gerando produtos 
sustentáveis, seguros e eficazes. Além 
disso, opera na produção de insumos 
recombinantes, principalmente antígenos 
para diagnósticos.
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https://recombinebiotech.com.br/
https://www.linkedin.com/company/recombine-biotech/
https://www.instagram.com/recombine.biotech/


RioGen
www.riogen.com.br

Setor: Saúde,
Oncologia de

Precisão

@riogen.tec

company/riogen-tecnologia

A RioGen é uma startup de biotecnologia 
que tem como propósito fornecer 
soluções para o mercado de oncologia de 
precisão. Nossa missão é impactar vidas 
através do desenvolvimento de exames 
moleculares, não invasivos, para o

diagnóstico oncológico, aliando técnicas 
de genômica e aprendizado de máquina. 
Atuamos no desenvolvimento do nosso 
primeiro exame, uma biópsia líquida de 
urina para diagnosticar o câncer de 
próstata.
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https://www.riogen.com.br/
https://www.linkedin.com/company/riogen-tecnologia/
https://www.instagram.com/riogen.tec/


Vixsystem
www.caoguiarobo.com.br

Setor: Cão-guia Robô,
Mobilidade

@vixsystem

company/vixsystem-solucoes-
em-tecnologia-da-informacao

A Vixsystem desenvolveu a Lysa Cão-Guia 
Robô para trazer mais autonomia, 
inclusão e segurança aos deficientes 
visuais.  A solução é um robô completo 
com inteligência Artificial, GPS, malha de 
sensores e comando de voz, que ao ser 
acionado, calculará a melhor rota e 
permitirá total autonomia, prevenção e 
mobilidade durante percurso do usuário.

Com tecnologia pioneira e capacidade de 
ajudar milhares de pessoas, a Lysa é uma 
nova forma das pessoas enxergarem o 
mundo. Atualmente a Lysa vem sendo 
comercializada para os públicos B2C e 
B2B em empresas como shoppings 
centers, aeroportos, hospitais, para
ampliarem a acessibilidade da população 
que necessite.
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https://caoguiarobo.com.br/
https://br.linkedin.com/company/vixsystem-solucoes-em-tecnologia-da-informacao
https://www.instagram.com/vixsystem/


Wecare
www.wecareskin.com

Setor: Saúde da Mulher,
Dermo-oncológicos

company/10861951

Desenvolvemos produtos com ingredientes 
naturais e biotecnológicos, que previnem 
e tratam lesões de pele e mucosa causadas 
pelo tratamento oncológico. Em 2023 
teremos uma outra linha de produtos e 
uma plataforma digital que oferece
informações e soluções para as mulheres 
estenderem seus anos de vida saudável.

No climatério, 80% das mulheres
apresentam sintomas que causam perda 
da energia, libido e cognição,
ressecamento da pele, ondas de calor. 
Através de testes, vamos detectar as 
necessidades da mulher e oferecer 
recomendações e produtos para adiar ou 
mitigar esses efeitos.
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https://www.wecareskin.com/
https://www.linkedin.com/company/10861951
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Epigenica
Biosciences
www.epigenica.com.br/

Setor: Saúde

A Epigenica Biosciences desenvolve 
soluções com o objetivo de antecipar o 
conhecimento sobre o funcionamento dos 
genes para impactar a saúde das pessoas 
no futuro. Por meio de um serviço de 
aconselhamento e mapeamento 
epigenético, buscamos empoderar o

paciente a assumir as rédeas de sua 
saúde de forma inteligente predizendo o 
surgimento de doenças crônicas e apoiando 
a tomada de decisão sobre estilo de vida e 
terapias. Já oferecemos serviços de P&D 
de prospecção de novos biomarcadores 
para o câncer por análises in silico.

company/epigenica
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https://www.epigenica.com.br/
https://www.linkedin.com/company/epigenica


MS Bioscience
www.msbioscience.com.br

Setor: Agronegócio

@msbioscience

/company/ms-bioscience

A MS Bioscience desenvolve uma
tecnologia inovadora de diagnóstico 
químico para ajudar o produtor rural a 
prevenir perdas de produtividade, mitigar 
custos com insumos e reduzir a aplicação 
de defensivos em suas lavouras.
Como primeira iniciativa, estamos  

trabalhando no diagnóstico de infecções 
por nematoides em soja. Nosso diferencial 
é a detecção precoce, antes do
aparecimento dos primeiros sintomas,
de forma rápida e eficiente, fornecendo 
ao produtor rural autonomia na tomada
de decisões.
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https://www.msbioscience.com.br
https://www.linkedin.com/company/ms-bioscience
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OSTERA
ostera.co/

Setor: Saúde e
biotecnologia

@osterabr

company/68176032

A Ostera busca facilitar o processo de 
trazer vida ao mundo aproximando ciência 
e clínica, aumentando as taxas de sucesso 
nos tratamentos de Fertilização In Vitro. 
Nós desenvolvemos o  OsteraTest, que, 
através da análise gênica e inteligência 
artificial identifica quais óvulos de uma

paciente tem maior potencial de gerar 
uma gravidez de sucesso.
A Ostera foi idealizada por uma mulher 
para as mulheres, e acredita que o
planejamento ativo da maternidade 
empodera e faz com que sonhos gigantes 
se tornem possíveis.
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https://ostera.co/
https://www.linkedin.com/company/68176032/admin/
https://www.instagram.com/osterabr/


Quiper Agro
quiperagro.com/

Setor: Agronegócio

A Quiper Agro desenvolveu um produto para 
solucionar o problema do apodrecimento 
de frutas, através de um processo que 
desacelera determinados processos 
químicos ligados ao ciclo biogeoquímico. 
Impactando toda a cadeia produtiva, a
solução tem por objetivo manter a

qualidade das frutas por mais tempo, 
possibilitando que as frutas brasileiras 
possam chegar com qualidade em 
qualquer lugar do mundo de forma 
eficiente e lucrativa, com menos
perda para toda a cadeira, até o
consumidor final.
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@quiperfresh

company/quiperfresh

http://quiperagro.com/
https://www.linkedin.com/company/quiperfresh/
https://www.instagram.com/quiperfresh/


Raks
raks.com.br

Setor: Agronegócio

@raksagro

company/raks-tecnologia-agricola

A Raks oferece um sistema para manejo 
inteligente da irrigação, indicando aos 
produtores rurais quando e quanto irrigar 
com base na união de dados de solo, 
planta, clima e método de irrigação.
A tecnologia conta com sensoriamento 
remoto de alta precisão, com tecnologia 

proprietária e reconhecida mundialmente 
como um dos Top 5 sensores de solo. 
Todos os dados apresentados na
plataforma permitem economias entre
30 e 50% em água e energia elétrica,
trazendo impacto econômico, social e 
ambiental.
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http://raks.com.br
https://www.linkedin.com/company/raks-tecnologia-agricola/
http://instagram.com/raksagro/


Syntalgae
www.syntalgae.com.br

Setor: Biotecnologia

@syntalgae

company/80333605

A Syntalgae é uma empresa de
biotecnologia voltada para bioeconomia, 

que utiliza os recursos naturais da rica 
biodiversidade brasileira de microalgas de 

maneira sustentável. Nós produzimos 
biomassa e ativos naturais de microalgas 
e vendemos para inúmeras indústrias de 

nutracêuticos e cosméticos.

39

www.syntalgae.com.br
https://www.linkedin.com/company/80333605/admin/
https://www.instagram.com/syntalgae/


TechPain

Setor: Saúde

@tech.pain

company/techpain 

A TechPain desenvolve novas tecnologias 
para o melhor manejo da dor. Atuamos na 
avaliação, monitoramento e tratamento da 
dor dos pacientes crônicos. Com design 
inovador, associamos nanotecnologia 
farmacêutica com dispositivo wearable 
não invasivo que utiliza os dados de 
monitoramento para administração local e 
controlada do nanomedicamento.

Oferecemos a avaliação e o
monitoramento digital em tempo real da 
dor e evolução do tratamento dos 
pacientes. Os dados são analisados 
através do sistema de algoritmos
específicos desenvolvidos pela TechPain 
que gera relatórios e gráficos na forma de 
dashboards para a equipe médica.
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