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APRESENTAÇÃO

O Programa de Aceleração Espaço Finep foi criado para agregar
conhecimento e articulação com foco em marketing e vendas a startups, 
auxiliando-as na revisão e/ou adequação de sua proposta de valor e de 
seu modelo de negócios, e na identificação de oportunidades de mercado 
com fornecedores, parceiros e clientes, alinhadas a um processo de
capacitação com o objetivo de construir uma estratégia de comercialização 
de seus produtos e serviços.

O processo de aceleração tem a duração de aproximadamente cinco 
meses, sendo dividido nas seguintes fases:
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As startups que cumprirem a contento todas as atividades previstas no 
processo receberão um prêmio de R$ 150 mil cada uma.

Oferta e posicionamento
dos produtos e serviços,

assim como das estratégias
de produção, precificação

e comercialização.

ATIVIDADES
palestras + mentorias

FASE 1 
MODELO DE NEGÓCIOS

>> <<

Treinamento em
planejamento, estratégia

e táticas de MKT e vendas.

ATIVIDADES
palestras + mentorias

+ curso de MKT e vendas

FASE 2 >> <<

Identificação de demandas,
ofertas, parcerias tecnológicas

e comerciais e clientes.

ATIVIDADES
palestras + reuniões

de negócios com potenciais
parceiros e clientes

FASE 3 
INTELIGÊNCIA DE

MERCADO

>> <<
CAPACITAÇÃO EM MKT

E VENDAS
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company/
biotech4life-soluções

Setor: Saúde Humana, Animal, Cosméticos e Nanotecnologia

Biotech4Life
www.biotech4life.com.br

Setor: Biotecnologia

https://www.linkedin.com/company/biotech4life-solu%C3%A7%C3%B5es/

A Biotech4life desenvolve produtos 
baseados em consórcios microbianos 
customizados para resolução de 
problemas ambientais, como o 
tratamento de efluentes comerciais 
e industriais e a biotransformação 
de resíduos. Adicionalmente, 
presta serviços especializados 
possuindo uma equipe altamente 
diferenciada e qualificada.

O seu principal produto é o 
BioLiseX, composto não patogênico 
de consórcio de bactérias para 
hidrólise de resíduos de camarão 
e de peixe. É de fácil aplicação, 
não gera subprodutos tóxicos, 
biocompatível e possui alto 
rendimento na produção de 
hidrolisados proteicos, matérias-
primas para diversas aplicações.
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A Eleve Science é uma startup que 
desenvolve métodos alternativos 
em substituição ao uso de animais 
em pesquisa, empregando
sistemas-testes realistas, em 
especial a pele humana sintética, 
para avaliação de produtos 
farmacêuticos e cosméticos. 
Localizada no Supera - Parque de 
Tecnologia e Inovação em Ribeirão 
Preto (USP-SP) e com uma equipe 

com mais de 20 anos de experiência, 
trabalha para impulsionar as 
inovações baseada na ciência do 
século 21 para ter produtos mais 
seguros e eficazes no mercado. 
Com seu expertise e tecnologias 
proprietárias querem impactar o 
bem-estar animal, bem como a 
indústria farmacêutica, cosmética 
e a sociedade em geral.

@elevescience

company/elevescience-
pesquisa-e-desenvolvimento

Eleve Science
www.elevescience.com.br

Setor: Saúde Humana,
Animal e Cosméticos

https://www.instagram.com/elevescience/?hl=pt

https://www.linkedin.com/company/elevescience-pesquisa-e-desenvolvimento/
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Setor: Saúde Humana, Animal, Cosméticos e Nanotecnologia

EZscience

Setor: Saúde Humana,
Animal e Biotecnologia

A EZscience Biotecnologia,
localizada na região Amazônica, 
tem como proposta o desenvolvimento 
tecnológico na área diagnóstica. 
Sua equipe é formada por mestres
e doutores nas áreas de imunologia 
e biotecnologia.
A empresa implementa metodologias
substitutivas para produção de 
anticorpos em mamíferos. Nesse 
sentido, produz anticorpos a partir 
de ovos de galinha em vez de 

sangue animal, diminuindo 
reações cruzadas e evitando a 
morte do animal ao final do 
processo. Hoje a empresa 
possui uma granja de produção 
de ovos e laboratório de
purificação dos anticorpos. 
Encontra-se em fase final de 
instalação da planta de
produção para testes diagnósticos 
tipo ELISA e teste rápido.

@ezscience_https://www.instagram.com/ezscience_/

www.ezscience.com.br
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A galax.ia auxilia empresas de 
saneamento, aumentando sua 
eficiência operacional e reduzindo 
perdas. Oferece três produtos:

1 - Sistema de detecção de
vazamentos composto de
hardware e software proprietário 
utilizando machine learning, 
apresentando os dados coletados 
de forma a acelerar o processo 
de detecção de vazamento;

galax.ia

Setor: Saneamento
e Sensoriamento Remoto

company/galax-ia

 http://galax-ia.com

https://www.linkedin.com/company/galax-ia/

2 - Sistema de atuação e controle
que atua diretamente na rede de
distribuição, reduzindo perdas de 
forma imediata. Traz retorno financeiro 
rápido, sem necessitar da execução 
de ações por parte da empresa.

3 - Solução em nuvem para
geração de insights, detecção de 
anomalias e problemas na rede. 
Seus algoritmos extraem diversas 
informações da rede para auxiliar a 
tomada de decisão do gestor.
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Setor: Saúde Humana, Animal, Cosméticos e Nanotecnologia

Setor: Química
e Meio Ambiente

IQX
www.iqx-inove.com.br

@iqxinove

company/iqx-inove-qualyxhttps://www.linkedin.com/company/iqx-inove-qualyx/

https://www.instagram.com/iqxinove/

A IQX é uma empresa de base 
tecnológica que gera impacto 
socioambiental positivo através 
do desenvolvimento e fabricação 
de aditivos que ressignifcam o 
plástico e a borracha reciclados, 
agregando valor a partir da
recuperação de propriedades que
permitam o retorno ao processo 
produtivo, favorecendo a transição 
para a economia circular.

A retenção de valor nesses
materiais é promovida através 
da introdução de funcionalidades, 
tais como, propriedade
antiestática, ação antiviral e 
bactericida. A IQX se diferencia 
pela liderança feminina e por 
conduzir suas atividades em 
consonância com os ODS da ONU.
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A IsNano é uma startup de PD&I 
formada por pesquisadores e 
está incubada na Bioinova-UFRN. 
A IsNano atua no fornecimento 
de Bases Nanotecnológicas para 
Farmácias de Manipulação, além 
de atuar na transferência de 
tecnologia para a produção de 
formulações nanotecnológicas de

IsNano

Setor: Saúde Humana,
Animal, Cosméticos

e Nanotecnologia

@isnano__

company/isnano

https://www.instagram.com/isnano__/

https://www.linkedin.com/company/isnano/

forma simples, acessível e 
reprodutível aplicados à linha 
de produtos farmacêuticos e 
cosméticos para saúde humana 
e animal. O portfólio de produtos 
oferecidos pela IsNano inclui as 
nanopartículas e filmes poliméricos, 
nanopartículas lipídicas,
nanoemulsões e nanogéis.

www.isnano.com.br
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Setor: Saúde Humana, Animal, Cosméticos e Nanotecnologia

Setor: Química
e Cosméticos

LunaGreen Bioativos
www.lunagreen.com.br

A LunaGreen, localizada em 
Goiás, nasceu da curiosidade 
científica, unindo tecnologia e 
responsabilidade socioambiental. 
A empresa é reconhecida pelo 
desenvolvimento de inovações 
tecnológicas e sustentáveis na 
produção de insumos naturais 
para cosméticos. Apresenta 
compromisso com a sustentabi-
lidade, não faz testes em

animais, e seus produtos são 
concebidos a partir de um 
processo limpo e verde, livre 
de petrolato, sem uso de 
tóxicos, contribuindo com a 
segurança do meio ambiente 
e das pessoas. Usam insumos 
naturais extraídos de plantas 
cultiváveis ou subprodutos 
ainda não aproveitados em 
sua totalidade.

@lunagreen_bioativos

company/luna-green

https://www.instagram.com/lunagreen_bioativos/

https://www.linkedin.com/company/luna-green/
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Medica

Setor: Saúde

www.medicaexpert.com.br

A Medica desenvolve soluções 
voltadas à automação e integração 
de dados médicos, facilitando a 
padronização do cuidado e 
trazendo mais qualidade e
segurança à assistência hospitalar. 
Trazem sistemas de protocolos 
digitais e inteligentes, responsivos 
a variáveis individualizadas como

peso, altura, comorbidades e 
interações medicamentosas.
Além disso, suas plataformas
são integráveis aos prontuários 
eletrônicos e fornecem interfaces 
para a administração de protocolos 
clínicos e acompanhamento dos 
resultados clínicos e financeiros 
relativos a estes.

@medica.expert

company/medica-apps

https://www.instagram.com/medica.expert/

https://www.linkedin.com/company/medica-apps/
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Setor: Saúde Humana, Animal, Cosméticos e Nanotecnologia

Setor: Transversal -
Propriedade Intelectual

NeoPTO
www.neopto.com

A NeoPTO desenvolve Agentes 
Artificiais de Propriedade 
Intelectual (assistentes digitais 
atuando nas áreas de patentes e 
em propriedade imaterial como 
um todo) que podem ser utilizados 
por qualquer pessoa, independen-
temente de treinamento na área. 
Os Agentes Artificiais
automaticamente encontram, 
leem, analisam e interpretam

dados científicos e patentários
de acordo com os parâmetros
atribuídos pelos usuários e tornam 
mais simples as diversas etapas 
do processo de patenteamento, 
elaborando, a partir de modelos 
extremamente avançados de 
Inteligência Artificial, documentos 
complexos similares aos de um 
profissional da área.

@neoptocom

company/neopto

https://www.instagram.com/neoptocom/

https://www.linkedin.com/company/neopto/
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Pineal 3D

Setor: Medicina Veterinária
e Impressão 3D

www.pineal3d.com.br

A Pineal 3d trabalha com tecnologia 
de impressão 3D focada na
medicina veterinária. Desenvolve 
dispositivos de próteses e órteses 
customizadas, cadeiras de rodas 
pet personalizadas e dispositivos 
de proteção individual veterinária, 
todos 100% em impressão 3D. 

@pineal3d

company/pineal-5d

https://www.instagram.com/pineal3d/

https://www.linkedin.com/company/pineal-5d/

Também produz biomodelos para 
planejamento cirúrgico e estudos. 
Seus produtos se destacam pela 
alta customização, personalização 
das peças, atendendo a cada 
necessidade de seus clientes. 
Possuí equipe técnica altamente 
diferenciada e qualificada.



/finep /FINEPInova

@FinepInovacompany/finep

Siga a Finep nas redes!




