
Emerge Labs – Eurofarma 2019 

Na última terça-feira, dia 06/08, os pesquisadores Danilo Losito (mestrando do Programa de Química - 

Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade, sob orientação da Profa. Dra. Tereza Martins) e a Ms. Julia Vaz 

(Programa de Ciências Farmacêuticas – UNIFESP) tiveram destaque no programa de Inovação de base 

Científica no Emerge Labs – Eurofarma 2019, onde de 70 trabalhos apresentados, somente 16 foram 

selecionados para o treinamento e consequente apresentação para indústrias. O trabalho apresentado, é 

uma parceria como os grupos de pesquisa liderados pela Profa. Dra. Patrícia Lopes e o Prof. Dr. Newton 

Andréo (ambos do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas – UNIFESP). 

 



Guia do Showcase do Emerge Labs Eurofarma 2019

São Paulo, 06 de agosto de 2019.
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Conheça mais o

programa



Objetivos

Intensificar o relacionamento ciência-indústria
Contribuir com a desconstrução das barreiras no relacionamento 

entre ciência e indústria, promovendo a integração a fim de 

produzir inovações para a sociedade e para o mercado.

Emerge labs eurofarma

Potencializar o resultado com inovação
Sistematizar a inovação disruptiva e radical para produção de 

resultados pragmáticos voltados para o mercado a partir de 

tecnologias de base científica.

Promover a inovação aberta
Potencializar os resultados da inovação aberta promovida entre 

corporações com foco estratégico em inovação e o ecossistema 

científico brasileiro.

4

O Emerge Labs Eurofarma é uma aliança entre 

Emerge e Eurofarma para a promoção de inovação 

de base científica a partir de tecnologias 

desenvolvidas nas universidades e centros de 

pesquisas brasileiros capazes de impactar 

positivamente o mercado e a sociedade.



O processo de atração e 

seleção foi intenso e

16 tecnologias 

foram selecionadas 

para o programa. 16 
selecionadas

70 
tecnologias inscritas
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Desafio: levar tecnologias da bancada até o mercado

MENTORIAS

Time Emerge.

Time Eurofarma.

Advogados especializados em Propriedade Intelectual.

Cientistas 

Empreendedores.

Módulo 1

Relacionamento 

Ciência-Mercado

Avaliação da 

Tecnologia

Módulo 2

Mercado

Empreendedorismo

Módulo 3

Propriedade 

Intelectual

Regulatório em 

saúde

Módulo 4

Gestão de time

Storytelling

29 e 30 de junho 03 e 04 de agosto

Intervalo de 40 a 60 dias
Showcase

Módulo 5

06 de agosto

Cumprimento de marcos, 
evolução dos conceitos, 

mentorias e acompanhamento

Objetivos
Desenvolvimento de 

competências 

mercadológicas para 

os cientistas.

Identificação de 

oportunidades de 

mercado para as 

tecnologias.

Promoção da 

integração entre o 

time da Eurofarma e 

as tecnologias.

As 16 equipes e suas tecnologias vivenciaram uma intensa experiência durante 

uma imersão sobre metodologias de desenvolvimento de produto, identificação 

de clientes, avaliação do desenvolvimento tecnológico, regulatório em saúde, 

propriedade intelectual e transferência de tecnologia.
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overview
A Biobreyer desenvolve inovações em biotecnologia farmacêutica e industrial. O projeto carro-

chefe é um biofármaco antileucêmico: nova Asparaginase baseada em design racional e

nanotecnologia.

Leucemia Linfóide Aguda (LLA) é o câncer de maior incidência em crianças e adolescentes (180

mil novos casos/ ano no mundo) e a Asparaginase é o principal medicamento utilizado no

tratamento. Apesar da sua importância, o medicamento causa efeitos adversos graves, que podem

levar a morte. Muitos países (ex. Brasil) sofrem com abastecimento, comprometendo o

tratamento de milhares de pacientes.

Elementos inovadores da tecnologia
A tecnologia é baseada em design racional e nanotecnologia a fim de tornar a Asparagianse

menos imunogênica mas mantendo sua alta eficiência para o tratamento. A molécula apresenta

50% maior atividade enzimática que o principal concorrente e 50% menor efeito imunológico em

modelo animal. Além de garantir o abastecimento do mercado nacional, representa uma inovação

global.

biobreyer

Equipe

Carlos Breyer | Doutorado em Biotecnologia

Renata Fernandes | Doutorado em Genética

Vanessa Déssia | Mestranda em Biotecnologia Farmacêutica

Estratégia da equipe

Licenciamento da tecnologia

Startup

1

problema alvo
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Biofarma-QYP

Equipe

Molécula para tratamento de dor crônica baseada em análise genômica que trata a dor como uma

doença e não como um sintoma. O alvo genético foi identificado, a molécula lead desenvolvida e

já foram realizados ensaios pré-clínicos que demonstram a presença de efeito analgésico. O

modelo de negócio é uma parceira para melhoramento do composto lead e co-desenvolvimento da

molécula.

Beatriz Moraes | Mestranda em Bioquímica

Camila Dale | Doutorado em Patologia Experimental e Comparada

Deborah Schechtman | Doutorado em Imunologia

Elaine Toniolo | Doutorado em Farmacologia

A taxa da população mundial que apresenta dor crônica é de 10%. Sendo 60 milhões de

brasileiros e 100 milhões de americanos, o que supera os números de portadores de doenças

crônicas como o diabetes e câncer. O custo social para dor é mais alto que o investido em

doenças cardíacas, Alzheimer e diabetes. Não existe tratamento específico além do controle de

sintomas. 40% deles são refratários à medicação disponível.

Um peptídeo baseado em mutaçoes presentes em pacientes com analgesia, específico para um alvo

já validado na literatura.

Estratégia da equipe

2

Transferência da tecnologia

Startup

overview

Elementos inovadores da tecnologia

problema alvo
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Estão sendo esgotadas as opções para tratar de infecções causadas por superbactérias. Sem

antibióticos, doenças como dor de garganta ou joelhos ralados poderão voltar a causar

mortes. Para solucionar este problema, a tecnologia baseia-se em sistemas de terapia

fotodinâmica capazes de tratar feridas infectadas por superbactérias, independentemente de

mecanismos de resistência aos antimicrobianos convencionais.

Uma era pós-antibiótico corresponde ao fim da medicina moderna como a conhecemos. O tempo de

desenvolvimento de novos antibióticos supera o de aparecimento de novas bactérias resistentes a

eles. Neste ritmo, a Organização Mundial de Saúde estima que até 2050 as superbactérias

causarão 10 milhões de mortes por ano, e o Banco Mundial prevê prejuízos superiores a 6,1

trilhões de dólares por ano.

Antimicrobianos convencionais agem em estruturas celulares específicas. Logo, qualquer

mutação tem o potencial de resultar em novos mecanismos de resistência. A tecnologia da

BioLambda poderá revolucionar o tratamento de infecções por superbactérias. Por agir

oxidando diversas estruturas das células microbianas simultaneamente, o risco de surgimento de

mecanismos resistentes é extremamente minimizado.

Biolambda

Equipe

Arthur Padial | MBA em Engenharia de Produção

Caetano Padial | Doutorando em Análises Clínicas

José Tort | Mestre em Tecnologia Nuclear

Estratégia da equipe

3

Licenciamento da tecnologia

Startup

overview

Elementos inovadores da tecnologia

problema alvo
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CannRef Brasil

Equipe

A CannRef Brazil tem a proposta de suprir a demanda por material de referência de Cannabis. No

mercado nacional, não há fornecedores de plantas química e geneticamente caraterizadas, com

extratos padronizados, padrões analíticos e kits de diferenciação de canabinoides (THC e CBD).

Nossos modelo de negócio é B2B com fornecimento para institutos de pesquisa, indústria

farmacêutica e empresas de inovação.

Ernesto Rocha | Doutorado em Tecnologia Nuclear

Virgínia Carvalho | Doutorado em Toxicologia

Leopoldo Baratto | Doutorado em Ciências Farmacêuticas
Uma importante barreira para a pesquisa e desenvolvimento de produtos à base de Cannabis é o

alto custo e demora na aquisição de materiais de referência devido à burocracia de importação.

A CannRef Brazil irá facilitar o fornecimento desses materiais para pesquisadores, indústrias

farmacêuticas e empreendedores contribuindo com o desenvolvimento do mercado nacional.

A CannRef Brasil é pioneira no Brasil, na caracterização de plantas de Cannabis, produção de 

extratos padronizados e isolamento de canabinoides e oferecerão materiais de referência  com 

entrega mais rápida do que os importados, que demoram em média 1 ano.

Estratégia da equipe

4

Transferência da tecnologia

Startup

overview

Elementos inovadores da tecnologia

problema alvo
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CERTech Biomaterials

Equipe

A reposição hormonal com promestrieno na formulação atual tem ocasionado abandono do

tratamento, devido a alguns incômodos relatados. Com a finalidade de resolver esta

problemática, um anel intravaginal bioabsorvível foi desenvolvido com um sistema drug delivery.

O modelo do negócio passa pela otimização do protótipo, avanço para a pesquisa pré-clínica e a

cessão da patente.

Daniel Lima| Doutorado em Engenharia de Materiais

Eunice Lima | Mestrado em Engenharia de Materiais

Kleilton Santos | Mestrado em Química

Lívia Marques | Mestre em Engenharia de Materiais

Wladymyr Sousa | Doutorado em Engenharia de Materiais

Estima-se que 40 milhões de brasileiras estão no período da pré e pós menopausa e no mundo,

1,3 bilhões de mulheres. Pesquisa de mercado demonstra que cerca de 80% das entrevistadas

relataram incômodos como: uso diário, escorrimentos e privação do ato sexual. Em média 40%

das entrevistadas relataram o abandono do tratamento, gerando ônus a sociedade e interferindo

na qualidade de vida da mulher.

O Climaring é um sistema de drug delivery com aplicação única, na forma de anel intravaginal

bioabsorvível e bioativo, com uso de medicação já registrada e uma matriz inovadora natural e

renovável. Com ação antifúngica, sem ocorrência de escorrimento e sem interrupção de vida

sexual.

Estratégia da equipe

5

Transferência da tecnologia

Startup

overview

Elementos inovadores da tecnologia

problema alvo
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DSMA Protein NanoPack

Equipe

A DSMA desenvolveu a "Protein NanoPack", um sistema de entrega de peptídeos que protege os

medicamentos peptídicos das instabilidades do organismo humano. Diferente de outras

nanocápsulas, a "Protein NanoPack" tem ligações internas específicas para os peptídeos,

conferindo estabilidade ao medicamento. Liga-se em diferentes peptídeos, diminui o efeito

colateral e faz o endereçamento certo, o alvo.

Marília Bixilia | Doutoranda em Microbiologia

Deníse Araújo | Graduação em Psicologia

Welington Araújo | Doutorado em Genética
O sistema de entrega de peptídeos é um grande desafio para a indústria farmacêutica. A busca

por novas formas de entrega que preservem características moleculares dos medicamentos,

como eficiência, estabilidade e eficácia são fundamentais para o tratamento de doenças. Quando

não há um sistema de entrega de medicamento eficiente os efeitos colaterais e a toxicidade do

medicamento tornam-se elevada.

As vantagens da tecnologia do "Protein NanoPack" é a entrega dos peptídeos no endereçamento

correto (o alvo), pois tem especificidade, além disso, diminui os efeitos colaterais dos

medicamentos e ajusta a concentração da dose pois, ela estará no endereço correto. Traz valor

agregado ao fármaco.

Estratégia da equipe

6

Transferência da tecnologia

Startup

overview

Elementos inovadores da tecnologia

problema alvo
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Hyla Biotechnology

Equipe

Um biossensor para biópsia líquida capaz de detectar a presença universal de tumor com maior

sensibilidade, baixo custo e rápida entrega de resultado, em apenas 30 min. Assim, a startup se

sustentará com a venda do biossensor para laboratórios diagnósticos, públicos e privados, que

prestem serviço para esse segmento de mercado diagnóstico.

Laiz Brito| Graduanda em Engenharia de Bioprocessos

Leonardo Foti | Doutorado em Biologia Celular e Molecular

Maria Luiza Santos | Graduação em Ciências Biológicas
O câncer é uma das doenças mais comuns no mundo, mas com diagnósticos com pouca eficácia na

identificação da doença. Com 18,1 Mi de novos casos/ ano, foi responsável por 9,6 Mi de

mortes em 2018. No BRICS ocorrem 42% destas mortes, o equivalente a 4 mortes de cada 10.

No Brasil é estimado prejuízo causado pelo câncer em torno de R$15 bilhões ao ano.

Nosso teste de diagnóstico universal para câncer é inovador pois apresenta maior sensibilidade

de detecção da doença que, como consequência, gera um tempo menor para o início do

tratamento, sendo mais eficaz e baixo custo. Pelo teste ser realizado a partir de 5mL de

amostra sanguínea, pode ser realizado como um exame de rotina, tipo check-up, trazendo

economia também de tratamento.

Estratégia da equipe

7
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Startup
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problema alvo
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INOFARM

Equipe

A INOFARM desenvolve novos produtos farmacêuticos, dentre eles, curativos biodegradáveis a

partir de insumos derivados da Amazônia, para oferecer um melhor e mais adequado tratamento

para pessoas que sofrem lesões cutâneas e queimaduras.

Ádley Lima| Doutorado em Ciências Farmacêuticas

Emerson Lima | Doutorado em Farmacologia 

Juliana Santos | Graduação em Farmácia

Sávio Paes | Graduação em Farmácia

Valdir Veiga | Doutorado em Química Orgânica

As queimaduras são consideradas, um importante problema de saúde pública, pois além dos

problemas físicos, capazes de levar o paciente a óbito, elas ocasionam danos de ordem

psicológica e social. No Brasil, acontecem em torno de 1.000.000 de incidentes por

queimaduras ao ano, sendo que apenas 10% pacientes buscaram atendimento hospitalar, sendo

um público de massa para nosso produto.

Curativos à base do biopolímero quitosana com um princípio ativo obtido de planta nativa da

Amazônia, que oferece um melhor tratamento para pacientes com lesões cutâneas, queimaduras.

Os tratamentos atuais são desconfortáveis ou ineficientes para os pacientes. Nosso produto,

além de ser biodegradável ou seja, absorvido pelo organismo, não provoca ardência nem

desconforto e são de fácil aplicação.

Estratégia da equipe

8
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InZyme

Equipe

A InZyme realiza a estabilização de enzimas mantendo suas atividades, que é o maior desafio para

estas moléculas. Os objetivos estão alinhados aos de diversas indústrias e, por isso, busca-se

parceiros para co-desenvolvimento e superação limitações atuais da estabilização enzimática,

diminuindo custos de processos e de armazenamento, e ainda explorar o potencial de produtos

para comercialização.

Danilo Losito | Mestrando em Química e Biomateriais

Julia Vaz | Mestrado em Ciências Farmacêuticas

Newton Andréo | Doutorado em Fármacos e Medicamentos

Patrícia Lopes | Doutorado em Fármacos e Medicamentos

Tereza Martins | Doutorado em Química Orgânica

O mercado de enzimas tem previsão de movimentar 3 bilhões de dólares de 2017 a 2022, em

diversos setores da indústria mas este número pode ser muito maior. Muitas enzimas possuem

potencial para serem aplicadas, porém a instabilidade destas moléculas barra a utilização das

mesmas. Ao estabilizar enzimas com nossa tecnologia, permitimos que aquelas que não são

comercializadas, passem a ser!

As técnicas de estabilização estudadas atualmente, podem gerar diminuição na eficiência das

enzimas, o que as torna pouco efetivas para utilização em produtos finais e na diminuição de

custos dos processos. Nossa tecnologia se mostrou eficaz na estabilização enzimática sem

diminuir a atividade funcional da molécula.

Estratégia da equipe
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Kratos

Equipe

Proposta de tratamento inédita no mundo para uma das principais patologias associada a doenças

como câncer e AIDS, a caquexia, que consiste em excessiva perda de peso, massa muscular e

apetite. O projeto é levar ao mercado e aos pacientes um fármaco anticaquético com ação em

dois alvos centrais para o estabelecimento da doença, incluindo um novo alvo ainda inexplorado

pela indústria farmacêutica.

Claudiana Lameu | Doutorado em Bioquímica

Izadora Rabelo | Doutoranda em Bioquímica

Lara Guimarães | mestranda em Bioquímica

Tâmara Vieira | Doutoranda em Bioquímica

Vanessa Sampaio | Doutoranda em Bioquímica

Um anti-caquético poderá beneficiar até 10 milhões de casos no mundo anualmente, aumentando a

qualidade de vida e diminuindo o custo e tempo de internação hospitalar. O mercado gira em

torno de 1,6 bilhões de dólares e estima-se que entre 2017 a 2025 haverá um crescimento de

4,90% alcançando um valor de U$ 2,51 bilhões, de acordo com o Market Watch.

A caquexia não tem tratamento padrão aprovado, devido a sua alta complexidade. Embora

erroneamente se compare a um estado de desnutrição, não pode ser revertida com uma dieta

hipercalórica. Nossas moléculas atuam em diferentes vias relacionadas à doença (incluindo um

novo alvo terapêutico), por isso podem prevenir a perda de peso e manter a função muscular,

melhorando o estado geral do paciente.

Estratégia da equipe
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Limace

Equipe

Desenvolvemos moléculas capazes de inibir em 100% o crescimento do Zika vírus. Essas

moléculas são extraídas do rastro de uma lesma nativa e apresentam baixo custo de produção.

Esta tecnologia é a primeira no mercado para a formulação de medicamentos antivirais contra

Zika, pois não há um fármaco para o tratamento da doença. São funcionais também em Rubéola,

Herpes, Influenza e Sarampo.

Ana Rita Piza | Doutorado em Biotecnologia

Laila Galdino | Graduação em Recursos Humanos

Lívia Marengo | Mestrado em Ciências Farmacêuticas

Maria Madalena Rodrigues | Mestrado em Biologia Celular

Willian Fahl | Doutorado em Epidemiologia Experimental

Só em 2018, até o mês de setembro, foram registrados 7.071 casos prováveis de doença pelo

vírus Zika no país, destes, 2.931 foram confirmados e dentre eles 90 casos de microcefalia. A

doença do Zika vírus ainda não tem cura e há previsão de que venha atingir cerca de 23% da

população do globo.

As moléculas antivirais extraídas do muco da lesma nativa Phyllocaulis boraceieinsis são de fácil

coleta, apresentam um baixo custo de produção, são de fácil reposição ao estoque de defesa

do animal e não são citotóxicas (toxicidade em células normais). São as primeiras moléculas

extraídas de moluscos nativos Brasileiros a atingir o mercado farmacêutico.

Estratégia da equipe
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LOE - NPDM

Equipe

O LOE-NPDM trabalha com a pesquisa e desenvolvimento de moléculas derivadas de plantas

nativas do nordeste brasileiro com atividade anticâncer. Sendo o câncer a segunda maior causa

de mortes no mundo, a busca por novos compostos mais eficazes e seguros ainda se faz

necessário. Com isso, visa-se uma parceria para o co-desenvolvimento dessas moléculas.

Cláudia Pessoa | Doutorando em Farmacologia

Danilo Roca | Doutorado em Farmacologia

Guilherme Carvalho | Doutorando em Farmacologia

Jose Neto | Doutorando em Farmacologia

Manoel Odorico | Doutorando em Oncologia

O câncer representa um dos maiores problemas de saúde mundial, onde só no ano de 2018

foram registrados mais de 18 mi de novos casos e cerca de 9,6 mi de mortes. De acordo com as

estimativas, esses números aumentarão mais de 60% até o ano de 2030, onde mais da metade dos

novos casos serão diagnosticados em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.

Os fármacos desenvolvidos no laboratório atuam principalmente sobre as células tumorais, sem

efeito significativo sobre células normais do organismo humano. Tais compostos, ainda não

foram identificados em nenhuma outra espécie vegetal e além de possuírem mecanismos de ação

relevantes, esses compostos apresentaram resultados significativos em modelos animais in vivo.

Estratégia da equipe
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Oral Delivery Protein

Equipe

Trata-se de sistema nanoestruturado desenvolvido a partir de polímeros naturais atóxicos para

liberação oral de peptídeos e proteínas com biodisponibilidade vantajosamente elevada,

segurança e excelente relação custo/benefício. O sistema de liberação desenvolvido é versátil,

pode ser utilizado para incorporação de fármacos não proteicos com problemas de absorção

quando administrados por via oral.

Adriana Rolim | Doutorado em Farmacologia

Ana Cristina Moreira | Doutorado em Bioquímica

Angelo Silva | Doutorado em Ciências Farmacêuticas

Renato Moreira | Doutorado em Bioquímica

Pessoas que dependem de medicamentos a base de proteínas e peptídeos são tratadas com

injetáveis, uma via que causa dor e diminui a adesão ao tratamento. O sistema de liberação

desenvolvido permitirá que quase meio bilhão de diabéticos e portadores de outras doenças não

dependam mais de injeções. O meio ambiente também se beneficiará, mais de 1 bilhão de

seringas/dia deixarão de ser descartadas.

O sistema de liberação produzido a partir de nanopartículas de polímeros naturais permite uma

administração oral, segura e eficaz de proteínas e peptídeos, preservando a sua atividade

biológica e permitindo a maximização do seu efeito terapêutico. É uma tecnologia de baixo custo,

biodegradável, biocompatível e inovadora, no mundo, não há medicamentos a base de proteína

administrados por uso oral.

Estratégia da equipe
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Smart 4D Vet Bioglue

Equipe

A Vet BioGlue é um spin-off de um grupo de pesquisa com 30 anos de experiência na produção

de biomedicamentos já testados em ensaios clínicos de fase II. Trazemos ao mercado grandes

inovações relacionadas à regeneração de tecidos. Apresentamos soluções escalonáveis para o

rápido registro da tecnologia, já patenteada, gerando um rápido retorno ao investimento

realizado em um mercado aquecido.

Denis Svicero | Doutorado em Clínica Medica Animal

Rui Seabra | Livre Docente

Temos no Brasil e nos USA mais de 150 milhões de cães. Cerca de 2 a 5% tem fraturas ósseas

anualmente. Seu tratamento é necessariamente cirúrgico, custando de R$ 3 a 15 mil, levando de

90 a 120 dias para a cura. O Smart 4D Vet BioGlue reduz o tempo de tratamento em ao menos

30%. Sua padronização no mercado veterinário permitirá o rápido acesso ao humano, com a

abertura de uma Startup nos USA.

Este inovador e exclusivo biopolímero com função de Scaffold para células tronco e derivados

possui liberação controlada e prolongada in loco. E ́ atóxico, seguro e não imunogênico com

trials de fase II. Inovação disruptiva, potencializa ao tratamento atual. Será́ delivery para

outros fármacos e picotada para o mercado humano. Temos capacidade de 1.500 doses/mês e

trabalhamos para regulação no MAPA.
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Zebradvances Company

Equipe

Plataforma de prestação de serviços de triagem toxicológica (B2B) baseada no modelo animal

Zebrafish. Esse modelo é capaz de gerar resultados baratos, rápidos e confiáveis, reduzindo o

tempo e os recursos envolvidos na avaliação de segurança de compostos em desenvolvimento

nas áreas de saúde humana, animal e ambiental.

Helena Janke | Doutorado em Ciências

Hirla Fukushima | Doutorado em Aquicultura

Ricardo Borra | Doutorado em patologia

Tatiana Correa | Doutorado em Ciências

Os custos para desenvolver uma droga ultrapassam $1 bilhão e demoram 15 anos para chegar

ao mercado. A fase pré-clínica corresponde a 30% do valor total ($300 milhões). Contudo

99% dos compostos são reprovados nesta fase, o que representa perda de $294 milhões por

medicamento, sem considerar o tempo desperdiçado nesse processo.

O desenvolvimento de programa toxicológico que substituí a triagem com células por modelo

animal. Com essa plataforma, a taxa de aprovação possui potencial de subir de 1% para 80%,

representando uma economia de $294 milhões no desenvolvimento por medicamento. Isso é

possível porque o Zebrafish apresenta similaridade de 70% com humanos. A tecnologia permite

que o tempo de cada experimento seja de 5 dias e a quantidade de composto 1000x menor.

Estratégia da equipe
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ZikaLab

Equipe

Os casos de zika, dengue e chikungunya no Brasil estão subestimados e há grande número de

falsos diagnósticos o que levou a ocorrência de microcefalia em recém nascidos e mortes por

dengue hemorrágica. A ZikaLab criou um teste diagnóstico diferencial de zika, dengue,

chikungunya e co-infecções. Nós buscamos parcerias com hospitais, clínicas e empresas de

diagnósticos para licenciar a tecnologia.

Fábio Santos | Doutorado em Química

Almas Awan | Doutorado em Química Orgânica

Os casos de dengue no Brasil aumentaram em 264,1% passando de 62,9 mil em 2018 para

229.064 mil em 2019. Já foram notificados 630 casos de zika e 4.149 casos prováveis de

chikungunya em 2019. Existe ainda um grande número de casos subnotificados devido a falta de

kits diagnósticos nos centros de saúde e hospitais. O problema se estende aos países da América

Latina e Estados Unidos.

A tecnologia da ZikaLab é um teste diagnóstico diferencial de zika, dengue, chikungunya e co-

infecções através de moléculas específicas encontradas no sangue de pessoas infectadas.

Usando a inteligência artificial nossa tecnologia é mais precisa e eficiente na análise do sangue

infectado. Em um único teste, são diagnosticadas as três doenças com tempo e custo reduzidos.

Estratégia da equipe
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conheça os

realizadores



Ciência Empreendedora que transforma



inteligência 
artificial

agronegócio

alimentação

água e 
saneamento

energiatecnologia e 
comunicação

saúdebiotecnologia

materiais

comunidade inovação
Desenvolver a comunidade de 

cientistas empreendedores
Impulsionar inovação de base 

científica até o mercado

Pilares estratégicos
Trabalhamos fomentando a comunidade de cientistas empreendedores ao redor do Brasil e fechamos o 

ciclo impulsionando inovações de base científica para se tornarem inovações no mercado.
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Como trabalhamos | corporate Science engagement

Estratégias claras para os 

Horizonte 2 e 3 de inovação

Tracking do cenário 

de inovação

Posicionamento 

da marca

Pipeline de 

tecnologias

Aproximação com 

as tecnologias

Etapa II

Atração & Seleção
Etapa III

desenvolvimento
Etapa IV

integração

Frente 
tecnológica

Etapa I

estratégia

entregáveis
por etapa mapa de inovação 

tecnológica

Perfil das 

tecnologias atraídas

Emerge Labs

Showcase

Technology Report

Joint-Strategy Report

resultados
por etapa

parceiro
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Marcelo Sousa

▪ Bacharel em Física @ Universidade Federal 

do Ceará

▪ Doutor @ USP / Harvard

▪ Fundador @ Bright Photomedicine

Time emerge

Rodrigo Brito

▪ Co-fundador @ Aliança Empreendedora

▪ Co-fundador @ World-Transforming Technologies

▪ Coordenador Água+Acesso @ Instituto Coca-

Cola

▪ Young Global Leader @ World Economic Forum

Conselho emerge

Guilherme Ary Plonski

▪ Professor @ POLI e FEA USP

▪ Coordenador Científico @ PGT/USP

▪ Vice-diretor @ IEA-USP

▪ Ex-presidente @ ANPROTEC

Ana Paula Kleindienst

▪ Advogada @ Derraik & Menezes Advogados

▪ Especializada em inovação, Venture Capital 

e M&A

▪ LL.M. @ University of Michigan

Daniel Pimentel

danielpimentel1

▪ Advogado @ UFJF

▪ Mestrando @ USP 

▪ Coordenador do 1º Ranking de Universidades 

Empreendedoras 

▪ Especialista em Corporate Venturing

▪ Ex-diretor de Expansão @ Brasil Júnior

Lucas Delgado

lucassdelgado

▪ Eng. de Produçao @ UFJF

▪ Finanças Corporativas @ University at Albany

▪ Ex-consultor de gestão (experiência em 

projetos de estratégia, processos e 

finanças)

▪ Ex-diretor de Gente, Gestão e Finanças @ 

Brasil Júnior

Guilherme Rosso

guilhermerosso

▪ Ciências e Tecnologia @ UFRN

▪ Física @ Clark University (Ciência sem Fronteiras)

▪ Mestre em Sistemas Complexos @ USP

▪ Cofundador @ Rede CsF

▪ Coordenador do 1º Ranking de Universidades 

Empreendedoras

▪ Global Shaper @ World Economic Forum
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primeira multinacional farmacêutica de 
capital 100% brasileiro

Fundada em 1972, a Eurofarma é uma das maiores indústrias

farmacêuticas do Brasil. Com capital 100% nacional, tem

orgulho em ser a primeira multinacional farmacêutica do Brasil.

Presente em 20 países, é reconhecida pela comunidade médica e

sociedade por promover o acesso à saúde e qualidade de vida com

um preço acessível, qualidade e tratamentos inovadores. A

empresa possui grande foco em inovação e contabiliza mais de 200

projetos no seu pipeline e planos de expansão para importantes

mercados globais.
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Bem-vindos a era da
Ciência 

empreendedora



emerge.org.br iniciativa.emergerelacionamento@emerge.org.br

Parceiros




