
A Gaintech, microempresa capixaba
atua nas áreas de robótica, visão 

computacional e inteligência 
artificial. O robô vigilante de 50kg
e autonomia de até 24 horas se 
desloca dentro de uma trajetória 

definida, acionando um alarme em 
caso de detectar alguma anomalia.

@gaintechbr

Apoio Finep:

Programa

Centelha

A AudioDev, startup especializada 
no desenvolvimento de produtos 

musicais, tem um novo lançamento 
para o público infantil e seus 
professores: o “SIBILIM!”, 

instrumento musical de baixo custo, 
que permite a integração, de recursos 
de inteligência artificial para auxílio à 

aprendizagem musical.

@playsiblim

Apoio Finep:

Programa

Centelha

Jade Autism é uma plataforma 
gamificada que fornece dados para 
melhores decisões para educação e 
terapia de crianças com Autismo, 

TDAH e Síndrome de Down. A 
inovação é da empresa capixaba de 

pequeno porte Santa Clara 
Desenvolvimento de Software.

@jadeautismapp

Apoio Finep:

Programa

Centelha

A Vitalife, empresa goiana de 
pequeno porte, apresenta seu creme 
antisséptico com barreira de proteção 
biológica e química, dermatologica-

mente testado e hipoalergênico, 
eficaz contra o coronavírus e outros 
microrganismos por um período de 

até quatro horas.

vitalife.ind.br

Apoio Finep:

Subvenção

Covid

A Fundação de Desenvolvimento 
da Unicamp realiza pesquisas de 

interface cérebro-computador 
voltadas para pacientes com 
deficiências motoras. Um dos 
exemplos é a cadeira de rodas 

robotizada. O desenvolvimento de 
tecnologias assistivas e de reabilita-
ção será continuado com o uso de 

realidade virtual e aumentada.

@unicamp.oficial

Apoio Finep:
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A Finep apoia toda a cadeia de inovação 
da pesquisa básica até o mercado!

Microempresa

Desde a sua fundação, o
LabBio/UFMG produziu mais de 
100 trabalhos científicos e gerou 

mais de 25 patentes. Um dos 
projetos do LabBio é um dispositi-
vo inovador de comunicação para 

pessoas surdocegas de baixo 
custo, sem similares no mercado, 

que possui duas opções de 
interface: teclado e joystick.

@labbio.eng.ufmg
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A Ezscience atua na produção de 
insumos biotecnológicos. Durante a 

pandemia, a empresa passou a 
produzir anticorpos contra a proteína 

S (SPIKE) do Sars-Cov- 2, que são 
purificados de ovos de galinhas 

poedeiras. Atualmente, a empresa 
pesquisa e desenvolve um kit 

diagnóstico para a identificação de 
antígeno e anticorpos contra a 

covid-19.

@ezscience_

Apoio Finep:

Subvenção Covid

Mulheres Inovadoras

Espaço Finep

JACI é o primeiro robô brasileiro 
desenvolvido para desinfecção de 

ambientes por radiação UV-C e
névoa ozonizada, capaz de inativar 
microrganismos, destruindo ácidos 

nucleicos e perturbando o DNA
ou RNA dos mesmos. JACI é uma 

iniciativa pioneira da empresa 
gaúcha de pequeno porte Instor 

Projeto e Robótica.

@jacirobo

Apoio Finep:

Subvenção

Covid

O Eyer é o primeiro retinógrafo 
portátil de alta qualidade no mundo. 
O dispositivo da Phelcom, permite 
capturar fotos do fundo do olho em 
alta resolução sem a necessidade de 

dilatação da pupila. O Eyer conta 
ainda com uma inteligência artificial 

embarcada que permite detectar 
automaticamente suspeitas de 

alteração na retina, como retinopatia 
diabética e glaucoma.

@phelcom_technologies

Apoio Finep:

Finep

Inovacred

A Altave, empresa de médio porte 
paulista, apresenta câmera que 
pode ser acoplada a balões ou 
posicionada no topo de torres e 

estruturas fixas visando o monitora-
mento, de forma autônoma, de 

determinada área, emitindo alertas 
de invasão de forma inteligente, 

com o uso de inteligência artificial.

@flyaltave

Apoio Finep:

Financiamento

Direto

Empresa médio porte

Empresa pequeno porte

Chegando aos 30 anos de 
atuação, a gaúcha Docile tem em 
seu portfólio mais de 250 itens. 

Com equipamentos cada vez mais 
modernos, a infraestrutura conta 
com duas fábricas, recicla mais de 
97% dos resíduos sólidos, reutiliza 

água e deixa de emitir mais de 
750 toneladas de CO² no meio 

ambiente todos os anos.

@docileoficial
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Financiamento

Direto

Grande Empresa

A Tramontina apresenta o GURU, 
cooktop conectado que ajuda a 

cozinhar. O lançamento é o primeiro 
da marca a utilizar a Internet das 
Coisas (IoT) e garante a qualquer 

usuário o preparo dos mais 
diversos pratos a partir de receitas 
guiadas, controles de temperatura, 
peso e tempo. Tramontina, o prazer 

de fazer bonito!

@tramontinaoficial
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