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O Programa Centelha Alagoas 

O Programa Centelha visa estimular a criação de empreendimentos inovadores e 

disseminar a cultura empreendedora no Brasil. O programa oferece capacitações, 

recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso. 

A iniciativa é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) 

e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho 

Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), operada pela 

Fundação CERTI. Em Alagoas, é executada pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Alagoas (FAPEAL). 

Buscando fomentar a inovação através do empreendedorismo e a criação de 

novas empresas, influenciando na economia e impactando no desenvolvimento 

regional, a edição alagoana recebeu 1.234 propostas de ideias inovadoras, 

envolvendo mais de 3,4 mil integrantes das equipes e se destacou alcançando a 

primeira posição em número de submissões entre os estados do nordeste e a 

segunda posição a nível nacional.  

O programa atingiu mais de 70% dos municípios do estado, origem dos mais de 

1,8 mil participantes cadastrados no portal. A partir do processo de seleção, 28 

projetos foram aprovados, constituindo empresa que foram contempladas com 

até R$ 57,1 mil em subvenção econômica da FAPEAL e 6 meses suporte ao 

desenvolvimento dos negócios da Fundação Certi. Atualmente, as 28 startups 

seguem sendo pré-aceleradas pelo programa, finalizando os primeiros 06 de 

acompanhamento pela Certi (agosto/2020 a fevereiro de 2021)  e seguindo para 

mais 6 meses de conclusão do projeto junto à Fapeal. 

Este material tem como objetivo reunir as descrições de todas as startups 

participantes, seus produtos e seus contatos. Todas as informações são públicas 

e de autoria das empresas, tendo sua linguagem adaptada para o fim deste 

catálogo. Os cartões de visitas virtuais podem ser acessados em: 

https://al.programacentelha.com.br/   
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O Evento 

As 28 startups pré-aceleradas pelo programa, participaram ao longo de 2020 e início de 

2021, de diversas atividades de capacitação e suporte para o auxílio no 

desenvolvimento dos negócios, seguindo a metodologia do Programa Centelha na 

etapa de acompanhamento. As empresas receberam capacitação técnica durante 6 

meses, por meio de 3 Workshops principais; Orientação de negócio por meio de 

reuniões de tutoria coletiva, com consultores da Fundação Certi; Ferramentas 

desenvolvidas pela Fundação Certi para aplicação dos conhecimentos adquiridos nos 

workshops; e Capacitações Online. 

O Demoday  encerra a primeira parte da etapa de acompanhamento e tem como 

objetivo gerar o maior número de conexões possíveis para as startups e abrir o palco 

para que as startups apresentem ao ecossistema de inovação os seus negócios e 

recebam feedback dos convidados. Os resultados esperados são: 

• Gerar networking entre as startups participantes e os parceiros convidados; 

• Oportunizar um ambiente de troca de feedbacks; e 

• Oportunizar o estabelecimento de parcerias. 

As 28 startups foram divididas em grupos, por área de negócio, resultando em 5 

bancas distintas com até 7 empresas cada . Todas as empresas apresentarão 

linearmente, na ordem de cada temática, com transmissão direta para o youtube da 

FAPEAL. Para assistirem as apresentações e contribuírem nas bancas, atores de 

diversos mecanismos do ecossistema estadual de inovação foram acionados. As 

apresentações não receberão notas ou classificações, considerando os objetivos 

listados acima. 

No dia 09/03/2021, às 13h15, cada statup terá até 3 minutos para apresentar seu pitch. 

Ao fim da apresentação, os parceiros serão convidados a deixarem seus feedbacks 

sobre o negócio, passar orientações, contatos e demais considerações.  

 

Demoday Progama Centelha Alagoas 
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Programação 
Demoday Progama Centelha Alagoas 
09/04 – 13h15 - Zoom com transmissão ao vivo no Youtube 
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13h15 – Boas-vindas 

13h30 – Banca 1: Saúde e Bem-estar 

1. Bidecos – Maceió 

2. CuraMel – Maceió 

3. Medica – Maceió 

4. Oncotarget – Maceió 

14h40 – Banca 2: Tecnologias Digitais e Robótica 

1. ARKO – Arapiraca 

2. ControleGov – Maceió 

3. Devtag – Maceió 

15h40 – Intervalo (10 min) 

15h50 – Banca 3: Sustentabilidade e Impacto Social 

1. Acolher.me – Maceió 

2. Com paixão– Maceió 

3. Reversus – Maceió 

16h40 – Banca 4: FoodTech e AgroTech 

1. Agroserv – Maceió 

2. Bioinsugran – Maceió 

3. Le Fit – Maceió 

17h40 – Banco 5: Turismo e Design  

1. Minde – Maceió 
2. Office Brasil – Maceió 

18h30 - Encerramento 

5. Otimize – Maceió 

6. Medtecno – Maceió 

7. ZeroTime – Maceió 

4. Gidle – Maceió 

5. Qquant – Maceió 

6. TwoKnowBetter – Maceió 

4. Sirius Ecotech – Maceió 

5. SmartAPP – Maceió 

4. Pirá Fermentados – Penedo 

5. Scisense – Rio Largo 

6. Voisin Online – Maceió 

3. OPER Tecnologia – Maceió 
4. Sururu FabLab – Maceió 

Cada startup da banca terá até 3 minutos para apresentar seu negócio. Ao fim da 
apresentação, os parceiros serão convidados a deixar suas apresentações. Os 
comentários da banca terão duração de até 6 minutos. 
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As Bancas de Pitch 

(pag.6) 

1. Bidecos – Maceió 

2. CuraMel – Maceió 

3. Medica Aplicativos Médicos – Maceió 

4. Oncotarget – Maceió 

5. Otimize – Maceió 

6. Medtecno – Maceió 

7. ZeroTime – Maceió 

Startups que têm como Áreas de Negócio 

Biotecnologia e Genética, Internet das coisas (IoT), 

Químico e Novos Materiais, TI e Telecom. 

Desenvolvem soluções voltadas para a Saúde e Bem-

estar, como: dermocosméticos; curativos naturais 

para feridas complexas; aplicativos para: gestão de 

consultas; diagnósticos de doenças; e análise do 

movimento humano; para inovar o setor médico nas 

mais diversas ramificações.   

(pag.11) 

1. ARKO – Arapiraca 

2. ControleGov – Maceió 

3. Devtag – Maceió 

4. Gidle – Maceió 

5. Qquant – Maceió 

6. TwoKnowBetter – Maceió 

Startups que têm como Áreas de Negócio 

Automação, Inteligência Artificial e Machine Learning, 

Manufatura Avançada e Robótica, Tecnologia Social  e 

TI e Telecom. Desenvolvem soluções baseadas em 

tecnologias digitais, como softwares para: gestão de 

equipes; gestão de dados para o serviço público; 

sistemas embarcados; gestão de estoques; gestão de 

dados científicos; e de educação e ensino. 

As bancas foram organizadas em 5 áreas: 1 – Saúde e Bem-estar (7 startups); 
2 – Tecnologias Digitais (6 startups); 3 – Sustentabilidade e Impacto Social (5 startups) 
4 – Food e Agrotech (6 startups); 5 – Turismo e Design (4 startups) 
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As Bancas de Pitch 

(pag.19)

1. Agroserv – Maceió 

2. Bioinsugran – Maceió 

3. Le Fit – Maceió 

4. Pirá Fermentados – Penedo 

5. Scisense – Rio Largo 

6. Voisin Online – Maceió 

Startups que têm como Áreas de Negócio Biotecnologia e 

Genética, Química e Novos Materiais,  Tecnologia Social e 

Internet das Coisas (IoT). Desenvolvem soluções voltadas 

para o setor alimentício e agropecuário, como: consultoria 

agrícola para manejo de pragas; biofertilizantes; pasta 

americana sem açúcar; kombucha; testes rápidos para 

controle de sementes; e sistema de manejo de rebanhos e 

sustentabilidade do pasto.  

(pag.23)

1. Minde – Maceió 

2. Office Brasil Consultoria – Maceió 

3. OPER Tecnologia – Maceió 

4. Sururu FabLab – Maceió 

Startups que têm como Áreas de Negócio Design, 

Tecnologia Social  e TI e Telecom. Desenvolvem soluções 

voltadas para o Turismo e Design, como móveis 

inteligentes; artigos ornamentais com apelo social e 

cultual; software de gestão de áreas turísticas; e 

software de gestão para a rede hoteleira.  

(pag.15)

1. Acolher.me – Maceió 

2. Com paixão– Maceió 

3. Reversus – Maceió 

4. Sirius Ecotech – Maceió 

5. SmartAPP – Maceió 

Startups que têm como Áreas de Negócio Blockchain, 

Química e Novos Materiais e Tecnologia Social. 

Desenvolvem soluções voltadas para a sustentabilidade e 

impacto social, como marketplaces para o terceiro setor; 

biodigestores de resíduos para conversão em energia 

limpa; software de gestão ambiental (resíduos sólidos); e 

software de educação social contra o bullying nas escolas.  
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Startups que têm como Áreas de Negócio Biotecnologia 
e Genética, Internet das coisas (IoT), Químico e Novos 
Materiais, TI e Telecom. Desenvolvem soluções voltadas 
para a Saúde e Bem-estar, como: dermocosméticos; 
curativos naturais para feridas complexas; aplicativos 
para: gestão de consultas; diagnósticos de doenças; e 
análise do movimento humano; para inovar o setor 
médico nas mais diversas ramificações.  

1. Bidecos – Maceió 

2. CuraMel – Maceió 

3. Medica Aplicativos Médicos – Maceió 

4. Oncotarget – Maceió 

5. Otimize – Maceió 

6. Medtecno – Maceió 

7. ZeroTime – Maceió 
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1. BIDECOS 

A Bidecos é uma startup focada no desenvolvimento de formulações 
dermocosméticas de origem orgânica, natural e/ou vegana. Busca a inovação 
por meio de produtos elaborados para atender a grande demanda do mercado 
por dermocosméticos de origem natural, orgânica e vegana. Um grande exemplo 
de produto que hoje desenvolvem é o creme vegano para assaduras e 
queimaduras para uso infantil e adulto. Também desenvolvem produtos para 
higiene pessoal. 

Paula Renée de Macedo Costa bidecos@outlook.com 

Química e Novos Materiais 

(82) 99331-9505 

Maceió 

http://bidecos.com.br/ 

A CuraMel é uma empresa de base tecnológica que desenvolve um produto 
biotecnológico inédito, de material avançado, com pleno domínio do ciclo de 
desenvolvimento na cadeia de suprimentos. Seus produtos se enquadram na 
categoria dos curativos especiais, que são utilizados para o tratamento de feridas 
complexas, as que não seguem a fisiologia e cronologia esperadas na 
cicatrização. 

2. CURAMEL 

Adriana Reis Todaro curamelst@gmail.com 

Química e Novos Materiais 

(82) 98801-2745 

Maceió 
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3. MEDICA APLICATIVOS MÉDICOS 

A Medica Aplicativos Médicos tem como objetivo mudar o cenário da Medicina 
no Brasil. Seus produtos entregam informações de alta qualidade de maneira 
eficiente, minimizando o atrito entre o médico e a informação que ele precisa 
durante o atendimento. Seu produto é o Medica Expert, que consiste um 
aplicativo web progressivo (PWA), disponível para as plataformas desktop e 
mobile, que permitirá ao médico realizar de maneira rápida, segura e 
individualizada o cálculo das doses de medicações críticas nos ambientes de 
emergência e medicina intensiva. 

Mateus Lins dos Santos contato@medicaexpert.com.br 

TI e Telecom 

(82) 99179-9241 

Maceió 

http://www.medicaexpert.com.br/ 

A Oncotarget é uma empresa de base tecnológica que oferece uma tecnologia 
que associa análises moleculares e diagnóstico/ prognóstico dos pacientes com 
câncer. A empresa desenvolve testes moleculares para avaliação do prognóstico 
de pacientes com câncer de próstata, mama, pulmão e cabeça e pescoço. Através 
da análise da expressão gênica, BIGDATA e aplicação de algoritmos, identifica-se 
a gravidade de cada lesão, bem como define-se o melhor tratamento 
quimioterápico e/ ou radioterápico, o que possibilita uma maior sobrevida e 
menores taxas de recidivas para esse grupo de indivíduos. 

4. ONCOTARGET 

Carlos Alberto de Carvalho Fraga oncotargetbr@gmail.com 

Biotecnologia e Genética 

(82) 99193-1405 

Arapiraca 
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5. OTIMIZE 

A OTIMIZE é uma startup criada para o desenvolvimento de soluções na análise 
do movimento humano nas áreas da saúde e esportes. A empresa disponibiliza 
para os seus clientes um software com layout intuitivo e totalmente 
customizável, proporcionando ao usuário a praticidade de utilizar o sistema em 
diferentes áreas de aplicação. O software fornecerá para os usuários um relatório 
completo sobre os movimentos angulares, lineares, rotacionais e translacionais 
dos seguimentos corporais avaliados ou de todo o corpo, de acordo com a 
configuração selecionada pelo usuário. 

Natanael Teixeira Alves de Souza contato@otimize.tec.br 

Internet das Coisas (IoT) 

(82) 99931-4080 

Maceió 

http://www.otimize.tec.br/ 

A MEDTECNO é uma healhtech que desenvolve tecnologias para auxílio ao 
diagnóstico em dermatologia através de Inteligência Artificial, Visão 
Computacional e Machine Learning. O aplicativo móvel “DiagHans”, primeira 
solução da MEDTECNO, é um app desenvolvido para auxiliar no diagnóstico da 
hanseníase, tendo como principal tecnologia a inteligência artificial. O app 
possibilitará ao profissional de saúde fotografar a lesão suspeita de hanseníase e 
adicionar informações clínicas da doença (características da lesão, local da 
lesão, sinais e sintomas, entre outras). 

6. MEDTECNO 

Vitória Ingryd dos Santos Cardoso medtecno.empresa@gmail.com 

Inteligência Artificial e Machine Learning 

(82) 99382-3899 

Maceió 
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7. ZEROTIME 

ZeroTime é uma startup HealthTech, cuja missão é otimizar o tempo do 
profissional de saúde médico, odontólogo, nutricionista, fisioterapeuta, 
esteticista, atendentes e pacientes. Sua solução é uma plataforma que otimiza o 
tempo em atendimento eletivo, seja na saúde pública ou privada, cuja solução é 
composta por um sistema completo de gerenciamento de clínicas e um App para 
o paciente, assim, formando uma única plataforma. Através do celular o paciente 
marca consultas e exames 24 horas por dia. 

Carlos André Braga da Silva zerotime.br@gmail.com 

TI e Telecom 

(82) 99121-9318 

Maceió 

http://www.zerotime.com.br/ 
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1. ARKO – Arapiraca 

2. ControleGov – Maceió 

3. Devtag – Maceió 

4. Gidle – Maceió 

5. Qquant – Maceió 

6. TwoKnowBetter – Maceió 

Startups que têm como Áreas de Negócio Automação, 
Inteligência Artificial e Machine Learning, Manufatura 
Avançada e Robótica, Tecnologia Social  e TI e Telecom. 
Desenvolvem soluções baseadas em tecnologias digitais, 
como software s para: gestão de equipes; gestão de 
dados para o serviço público; sistemas embarcados,; 
gestão de estoques; gestão de dados científicos; e de 
educação e ensino. 
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1. ARKO 

A ARKO é uma startup alagoana com o objetivo de encontrar soluções 
tecnológicas para as equipes de vendas de empresas. Sua solução principal é o 
aplicativo móvel ARKO, este tem como foco tornar transparente o 
acompanhamento das metas e premiações de todos os envolvidos no processo 
de vendas, de maneira dinâmica e gamificada. Além do aplicativo, o ARKO 
também tem uma aplicação web de gestão que permite configurar indicadores 
complexos e, com o uso de Inteligência Artificial, calcular automaticamente as 
metas e premiações de cada colaborador. 

Bruno Rafael Ferreira contato@arko.app 

TI e Telecom 

(82) 99962-2929 

Arapiraca 

https://arko.app/ 

A PRMX Serviços e Tecnologia é uma empresa de base tecnológica focada em 
soluções de tecnologia para o governo (B2G), desenvolvendo produtos que 
possam auxiliar a administração pública em uma melhor tomada de decisão. 
Sua solução é o ControleGov, que tem como missão trazer dados, cruzamentos, 
aprendizado de máquina e inteligência para os gestores públicos. 

2. CONTROLEGOV 

Raffael de Gusmão A. Escarpini raffael@promaxima.com.br 

Inteligência Artificial e Machine Learning 

(82) 99329-2436 

Maceió 

http://www.controlegov.com.br/ 
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3. DEVTAG 

A DEVTAG é uma empresa de tecnologia comprometida em fornecer inovações 
tecnológicas inteligentes para Makers e empresas. Seu primeiro produto 
consiste em uma placa de expansão compatível com Arduíno que dispõe de todo 
o hardware e algoritmos necessários para o desenvolvimento de novas ideias que 
necessitem da navegação autônoma. As empresas podem licenciar sua 
tecnologia e incorporá-la em seus próprios produtos, deixando-os mais 
sofisticados e atrativos. Para isto, a DEVTAG também fornece serviços de 
prototipação para ajudar seus clientes a alcançar seus objetivos mais 
rapidamente. 

Davi Carnaúba de Lima Vieira admin@devtag.com.br 

Manufatura Avançada e Robótica 

(82) 99643-6425 

Maceió 

https://www.devtag.com.br/ 

A Gidle é uma startup que trabalha com a otimização do estoque de grupos do 
setor de varejo que possuem uma ou mais de uma loja. Sua solução propõe 
entregas inteligentes, o sistema gerencia o estoque de produtos e sua 
disponibilidade em lojas distintas, otimizando a compra e entrega. A integração 
dos sistemas proporciona velocidade aos estabelecimentos para automatizar o 
processo de vendas com entregas, possibilitando inclusive vendas online a 
nível local. 

4. GIDLE 

Lucas Mikie O. Tavares gidle.logistica@gmail.com 

Automação 

(82) 99111-7366 

Maceió 

http://www.gidle.com.br/ 
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5. QQUANT 

Randy Ambrósio Quindai João contato@qquant.online 

Inteligência Artificial e Machine Learning 

(82) 99993-9538 

Maceió 

http://qquant.online/ 

A empresa TwoKnowBetter ("Dois Sabem/Entendem Melhor") surgiu da 
percepção de que muitas tecnologias eram criadas para os estudantes, mas 
uma quantidade inferior era criada para professores/instrutores. O Adapt-E 
oferece um ambiente online de aprendizagem customizável para atender as 
necessidades de ensino dos professores. O objetivo é que a inteligência humana 
dos professores prepare a inteligência artificial para responder a situações 
comuns e/ou previsíveis no curso, evitando atividades repetitivas. 

6. TWOKNOWBETTER 

Diego Dermeval M. da Cunha Matos suporte@2knowbetter.com.br 

Tecnologia Social 

(82) 99621-1639 

Maceió 

https://2knowbetter.com.br/ 

A Qquant é uma startup que tem como objetivo tornar a produção científica 
simples, barata e divertida. Ajuda organizações, profissionais e estudantes na 
escrita dos seus resumos. A solução proposta consiste no processamento dos 
dados do usuário, e fornecimento de um documento com resumos e estatísticas, 
encontrando categorias, organizando e agrupando os dados por temas. Utiliza-se 
inteligência artificial no processo, reduzindo o trabalho manual tradicional de 8 
meses para 1 semana, o usuário só precisa definir o tema e interpretar os 
resultados e a Qquant faz a coleta e análise dos dados.  
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1. Acolher.me – Maceió 

2. Com paixão– Maceió 

3. Reversus – Maceió 

4. Sirius Ecotech – Maceió 

5. SmartAPP – Maceió 

Startups que têm como Áreas de Negócio Blockchain, 
Química e Novos Materiais e Tecnologia Social. 
Desenvolvem soluções voltadas para a sustentabilidade e 
impacto social, como marketplaces para o terceiro setor; 
biodigestores de resíduos para conversão em energia 
limpa; software de gestão ambiental (resíduos sólidos); e 
software de educação social contra o bullying nas 
escolas.  



17 17 

1. ACOLHER.ME 

Breno Jacinto Duarte da Costa contato@acolher.me 

Tecnologia Social 

(82) 98108-1023 

Maceió 

https://acolher.me/ 

A Com Paixão é uma rede de colaboração que conecta pessoas a causas, por 
meio de um aplicativo que facilita todo o processo de doação. Através de seu 
Marketplace, a startup une em um único ambiente, doadores, instituições carentes 
e fornecedores (de produtos ou serviços), para acolher comunidades carentes e 
oportunizá-las com uma melhor qualidade de vida, buscando, paralelamente, o 
desenvolvimento do comércio local. Seu maior propósito é gerar mais visibilidade 
às instituições do terceiro setor e fortalecer a economia. 

2. COM PAIXÃO 

Ana Carolina Leite da Costa compaixao@compaixao.app 

Tecnologia Social 

(82) 99616-8155 

Maceió 

http://compaixao.app/ 

A Acolher.me é uma empresa de base tecnológica que desenvolve soluções 
para auxiliar entidades do 3º setor. Sua solução é a plataforma Acolher.me que 
foi projetada para oferecer aos clientes a facilidade de divulgar o trabalho de suas 
respectivas organizações com custo zero. A empresa também oferta 
ferramentas de tecnologia web e móvel para expor clientes e parceiros em uma 
escala maior, integrando-os a rede sociais, disponibilizando ambiente de e-
commerce para vendas, disponibilizando mecanismos para captação de 
doações e etc. 
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3. REVERSUS 

José Mendes Freire Neto contato@mail.reversusambiental.com 

Química e Novos Materiais 

(82) 99376-1107 

Maceió 

https://reversusambiental.com 

A Sirius Ecotech, é uma empresa que tem como objetivo desenvolver a gestão 
ambiental integrada a tecnologia, proporcionando impacto positivo nas esferas 
social e econômica. Sua solução é uma plataforma que conecta múltiplos atores 
à cadeia de gerenciamento de resíduos sólidos pós-consumo: a empresa 
geradora, o consumidor final e os centros de triagem, gerando uma rede de 
colaboração e responsabilidade compartilhada que aumenta a taxa de 
recuperação de materiais que podem ser reaproveitados.  

4. SIRIUS ECOTECH 

Jonatas de Souza Lima contato@siriusecotech.com.br 

BlockChain 

(82) 98206-0983 

Maceió 

http://www.siriusecotech.com.br/ 

A Reversus Tecnologia Ambiental é uma empresa de base tecnológica que 
busca unir os termos sustentabilidade e economia, oferecendo à sociedade 
como um todo benefícios tanto na esfera ambiental, como na esfera 
econômica. A Reversus propõe a utilização de biodigestores para transformar 
resíduos orgânicos gerados por restaurantes e demais empresas, em energia 
limpa e biofertizante. Os biodigestores GreenEnergy são sistemas autônomos 
que têm como objetivo permitir o tratamento dos resíduos orgânicos de 
maneira ecologicamente correta, contribuindo para a preservação do planeta. 
. 
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5. SMARTAPP 

A SmartAPP presta serviços, por meios tecnológicos, para conscientização, 
prevenção, análise e combate ao bullying nas escolas. Sua solução consiste em 
um canal de comunicação entre as vítimas de Bullying e seus responsáveis legais, 
pelo qual, através de aplicativo e/ou site, os alunos podem relatar o que 
aconteceu consigo ou com algum colega - em poucos cliques é enviado um 
relato detalhado em tempo real para a escola, a qual tomará as medidas 
cabíveis.  

Allan Duarte Cavalcante de Araújo appnobully@gmail.com 

Tecnologia Social 

(82) 98749-3979 

Maceió 

http://www.nobully.com.br/ 
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1. Agroserv – Maceió 

2. Bioinsugran – Maceió 

3. Le Fit – Maceió 

4. Pirá Fermentados – Penedo 

5. Scisense – Rio Largo 

6. Voisin Online – Maceió 

Startups que têm como Áreas de Negócio Biotecnologia 
e Genética, Química e Novos Materiais,  Tecnologia Social 
e Internet das Coisas (IoT). Desenvolvem soluções 
voltadas para o setor alimentício e agropecuário, como: 
consultoria agrícola para manejo de pragas; 
biofertilizantes; pasta americana sem açúcar; kombucha; 
testes rápidos para controle de sementes; e sistema de 
manejo de rebanhos e sustentabilidade do pasto.  
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1. AGROSERV 

Ariane Morgana Leal Soares agroserv.alagoas@gmail.com 

Química e Novos Materiais 

(82) 98871-4233 

Maceió 

A Bioinsugran é uma startup que desenvolve pesquisas agrícolas para validação 
e venda de fertilizantes agroecológicos e, prestação de serviços de assistência 
técnica a agricultores. O produto da Bioinsugran é um resíduo da mineração de 
agregados da zona da Mata alagoana, com alto potencial para uso direto no solo 
como fertilizante agroecológico. A empresa possui sede comercial, na planta de 
produção do resíduo e, a Unidade de Desenvolvimento Tecnológico (UDT) na 
sede do Campus de Engenharia e Ciências Agrárias (CECA) da UFAL. 

2. BIOINSUGRAN 

Regla Toujaguez La Rosa Massahud bioinsugran@gmail.com 

Tecnologia Social 

(82) 99918-8635 

Maceió 

A AGROSERV é uma empresa de base tecnológica do ramo agrícola que atua na 
busca e aplicação de soluções inovadoras e inteligentes para proteção de 
cultivos. Atende em três segmentos, que são: ensino, pesquisa e consultoria 
aplicada a proteção de pragas agrícolas. Consultorias educacionais (AGROSERV 
Educa), Consultoria científica (AGROSERV Pesquisa) e Consultoria agrícola 
(AGROSERV Proteção de Cultivos). Com esse portifólio contemplam públicos 
diversificados, principalmente os agricultores.. 
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3. LE FIT 

Daniela Correia Cavalcante Souza daniccsouza@gmail.com 

Química e Novos Materiais 

(82) 93359-9200 

Maceió 

A Pirá Fermentados trabalha no desenvolvimento tecnológico de bebidas 
fermentadas a base de fruta, afim de trazer benefícios a saúde e ganho na 
qualidade de vida para seus clientes. Seu produto principal é a Kombucha-Pirá, 
uma bebida fermentada viva que apresenta propriedades sensoriais desejáveis, 
tendo sua comercialização como produto alternativo para substituição dos 
refrigerantes. 

4. PIRÁ FERMENTADOS 

Jay Anderson Ferreira Amorim jay@kombuchapira.com.br 

Biotecnologia e Genética 

(81) 98269-3447 

Penedo 

http://www.kombuchapira.com.br/ 

A LE FIT é uma startup que desenvolve produtos saudáveis sem adição de 
açucares, lactose e glúten, permitindo que pessoas que possuem restrições 
alimentares possam ter acesso aos mesmos doces produzidos com açúcar, 
leite e glúten na confeitaria tradicional. A empresa está em processo de 
desenvolvimento de uma cobertura em pasta sem adição de açúcar para ser 
usada em produtos de panificação e confeitaria artística. O produto visa ampliar 
o segmento alimentício diet (sem açúcar) gerando novas possibilidades de 
decoração e finalização na panificação e na confeitaria artística. 
. 
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5. SCISENSE 

Cristian Bernardo da Silva scisense.tec@gmail.com 

Química e Novos Materiais 

(82) 99610-8865 

Rio Largo 

http://sci.tec.br/ 

O Voisin Online é uma plataforma para gerenciamento de propriedades rurais e 
implantação do Sistema de Pastoreio Racional Voisin. Oferece a possibilidade de 
controlar e acessar remotamente informações do rebanho e da rotação do pasto, 
o que facilita a tomada de decisão do gestor. O aplicativo proporciona o 
aumento de produtividade do pasto, possibilitando o melhor desenvolvimento 
dos animais e aumento da lotação na propriedade e consequentemente na 
produção por hectare, tornando a propriedade mais rentável. 

6. VOISIN ONLINE 

Diogo de Oliveira Lopes Lôbo contato@voisinonline.com 

Internet das Coisas (IoT) 

(82) 99804-3446 

Maceió 

https://www.voisinonline.com/ 

A SCISENSE desenvolve tecnologias baseadas em biossensores para análise e 
controle de qualidade de insumos, culturas e produtos agrícolas. Seu produto é 
um kit para teste rápido de controle de qualidade de sementes em plataforma 
Lab-On-A-Chip. O kit permite uma triagem mais eficiente na seleção dos lotes de 
sementes para plantio ou comercialização, sendo um teste de baixo custo e 
rápido. 
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1. Minde – Maceió 

2. Office Brasil Consultoria – Maceió 

3. OPER Tecnologia – Maceió 

4. Sururu FabLab – Maceió 

Startups que têm como Áreas de Negócio Design, 
Tecnologia Social  e TI e Telecom. Desenvolvem 
soluções voltadas para o Turismo e Design, como 
móveis inteligentes; artigos ornamentais com apelo 
social e cultual; software de gestão de áreas turísticas; 
e software de gestão para a rede hoteleira.  
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1. MINDE 

Pablo Di Lucas Cosme da Silva pablo_nova123@hotmail.com 

Design 

(82) 98769-2972 

Maceió 

A Office Brasil Consultoria tem como diferencial competitivo propor soluções 
que impactam diretamente na gestão empresarial e na sociedade, com geração 
de emprego e renda, redução de custos e aumento de produtividade nas 
organizações. Sua solução é uma plataforma online, com objetivo de promoção 
a visualização de ambientes turísticos em realidade virtual aumentada 4D 
utilizando a tecnologia web projetado para device mobile. 

2. OFFICE BRASIL CONSULTORIA 

Fabio Moreira fabiomoreiramcz@gmail.com 

Tecnologia Social 

(82) 99631-0360 

Maceió 

http://rotamaceio.com.br/ 

A MINDE busca ser referência nacional na criação de móveis que tenham 
tecnologias embutidas e estejam operando de maneira individual ou integrada 
dentro do conceito de lares inteligentes. Os produtos gerados são uma linha de 
móveis com baixo custo e design que traga além de conforto, funcionalidades 
que possam envolver tecnologias como Internet das coisas dentro do segmento 
de lares e escritórios inteligentes. A linha de móveis se propõe a ser um novo 
olhar na maneira de se desenvolver comodidade aliada a portabilidade e 
tecnologia. 
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3. OPER TECNOLOGIA 

Alcides Soares de Araujo Neto soares.alcides@gmail.com 

TI e Telecom 

(82) 99144-2138 

Maceió 

A Sururu FabLab trabalha na criação de soluções de reaproveitamento que 
promovam a Economia Circular no segmento de móveis. O empreendimento 
consiste no desenvolvimento de soluções para os resíduos da coleta do sururu 
por meio da criação de produtos que tenham estas cascas moídas 
transformadas em diversos produtos de alto valor agregado em peças de design 
como poltronas, cadeiras, mesas, utensílios como porta copos e demais peças 
de cunho ornamental.  

4. SURURU FABLAB 

Manoel da Silva sururufablab3@gmail.com 

Design 

(82) 98723-4973 

Maceió 

A OPER Tecnologia desenvolve sistemas, aplicações web e mobile que trazem 
soluções reais, com foco na usabilidade, disponibilidade e segurança de dados. 
O Oper365 é um sistema para o gerenciamento da manutenção no setor 
hoteleiro, que tem como objetivo a redução dos custos com manutenção, 
aumento da lucratividade, e informatização de processos. Em nível gerencial, é 
possível acompanhar todo o serviço e equipe de manutenção, em tempo real, 
por meio de dashboards. O Oper365 permite ainda a informatização dos 
protocolos de prevenção ao Covid19. 
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