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Sobre o Arena CELTA

O ARENA CELTA é um programa de pré-incubação que 
objetiva o desenvolvimento acelerado de novos negócios 
inovadores com metodologia comprovada, interação com 
empreendedores de sucesso, networking com grandes 
empresas e apoio do CELTA HUB, incluindo a possibilidade 
de incubação.

Aqui, as empresas passam por sprints em que aprendem 
fazendo com ex-incubados, empresários do Ecossistema, 
passam por avaliações e pitchs e, a cada etapa, ficam 
as melhors. No último dia, as finalistas se encontram na 
ARENA para o pitch final.

A seguir, serão apresentadas as 30 finalistas do 
ARENA CELTA edição 2022.1.
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https://www.linkedin.com/
company/4feedstock

4feedstock@gmail.com

(48) 8428 8189

4FEEDSTOCK
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
EM SUSTENTABILIDADE

FUNDADA EM 10.2020

FLORIANÓPOLIS, SC

4Feedstock, tecnologia e inovação em sustentabilidade. Em 
todo o mundo o setor industrial promove a geração de grandes 
volumes de resíduos em seus processos produtivos onde menos 
de 10% destes passivos são reutilizados como matéria prima ou 
novos produtos. 

A 4Feedstock é uma empresa de inovação, validação e operação 
em valorização de resíduos com foco na economia circular, 
promovendo por meio de uma tecnologia e metodologia própria 
o processo de transformação de passivos industriais em novos 
produtos, desta forma a 4Feedstock promove benefícios 
econômicos e socioambientais a seus clientes, parceiros e 
sociedade.

08



09

www.algabloom.com.br

algabloom.microalgas@
gmail.com

(48) 99938 1639

ALGABLOOM

FUNDADA EM 08.2020

FLORIANÓPOLIS, SC

A Algabloom é uma startup de biotecnologia que desenvolve 
soluções à base de microalgas. Estamos iniciando nossa atividade na 
criação animal para torná-la mais eficiente e sustentável. As fábricas 
de ração procuram ingredientes inovadores para formular dietas 
para animais.

 Sabendo que as microalgas sintetizam compostos nutracêuticos, 
criamos aditivos de microalgas para ração animal que atuam no 
metabolismo e imunidade dos animais. O uso desses aditivos acelera 
o crescimento, previne o surgimento e auxilia na recuperação de 
doenças, reduzindo o uso de antibióticos e químicos, promovendo 
bem-estar animal, dando mais segurança para o produtor e alimento 
de qualidade para os consumidores.
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Conectamos empresas com comunidades que mantêm a 
floresta amazônica em pé, para o desenvolvimento de projetos 
que beneficiam famílias agroextrativistas e promovam cadeias 
produtivas sustentáveis. Geramos valor socioambiental pela 
articulação, gestão e execução de projetos com ações de 
melhorias nos processos produtivos de fornecimento de matérias-
primas e ingredientes desta biodiversidade. 

Oferecemos aos nossos clientes um portfólio de projetos 
estruturados em parceria com as comunidades. E nossos 
diferenciais estão na equipe técnica qualificada para 
promoção de melhorias nas cadeias produtivas e na rede de 
parceiros estratégicos comprometidos e com experiência no 
desenvolvimento socioambiental da região amazônica.

www.amazon-doors.com

sandrazanotto@yahoo.com.

(92) 98838 0520

AMAZON
DOORS

FUNDADA EM 03.2016

MANAUS, AM
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A b-algae é uma empresa de biotecnologia que, através da 
descoberta de compostos bioativos provenientes de microalgas, 
desenvolve produtos de elevado potencial biotecnológico para os 
segmentos Agro e Food. 

Através do desenvolvimento de uma tecnologia própria e inovadora 
utilizando biorreatores superintensivos, controlamos nossos processos 
produtivos de maneira escalável e sustentável. Nossa tecnologia 
atende a crescente demanda de mercado por bioestimulantes e 
biofertilizantes para o agronegócio, e proteínas vegetais e corantes 
naturais para alimentação humana. A b-algae é uma biotech brasileira 
capaz de atender as demandas do mercado Agro e Food, oferecendo 
soluções para aumentar a produtividade desses segmentos.

www.be-algae.com.br

be.algae@yahoo.com

(48) 99919 4867

B-ALGAE

FUNDADA EM 06.2020

FLORIANÓPOLIS, SC



Os Produtores de leite, não conseguem visualizar e identificar 
precisamente a mastite bovina no estágio inicial e ordenham um 
animal doente.

A Raquete Digital identifica a mastite eletronicamente em estágio 
inicial, ou seja, o produtor identifica o animal, coleta a amostra e 
a raquete apresenta o resultado de qual teto está infectado. Esse 
processo é antes da ordenha e evita perdas de produção, descarte 
de animais, medicação de largo espectro. A Raquete Digital 
garante uma matéria prima de qualidade para os laticínios e os 
consumidores.

12

www.bia.ind.br

roberto@bia.ind.br

(47) 98808 6109

BIA TECHNOLOGY
FUNDADA EM 07.2009

SÃO FRANCISCO, SC
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A ManejeBem auxilia na implementação de projetos de impacto 
socioambiental e ajuda empresas de diferentes setores a bater 
suas metas ESG. Com a implementação da tecnologia, ManejeChat, 
a ManejeBem efetua o levantamento de dados socioeconômicos, 
agronômicos e ambientais de comunidades rurais familiares, 
elabora ações estratégicas de desenvolvimento e muda vidas. 

Ajudando empresas a impactarem positivamente em cadeias de 
fornecedores, comunidades circundantes à área de atuação da 
empresa e no meio ambientes

www.manejebem.com

jumattana@manejebem.com

(49) 98805 7580

MANEJE BEM

FUNDADA EM 02.2018

FLORIANÓPOLIS, SC
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www.alben.life

alben@alben.life

(41) 4042 2922

ALBEN
FUNDADA EM 06.2020

FLORIANÓPOLIS, SC

A Alben está criando uma nova era de soluções de esterilização. 
Aliando tecnologia, inovação e criatividade, desenvolvemos 
e lançamos a SUNBOX, uma câmara de esterilização prática, 
moderna, segura.

Do salão de beleza às clínicas médicas e odontológicas, 
entregamos acesso à proteção de forma simples e eficiente: 
com a nossa tecnologia é possível esterilizar uma vasta gama 
de materiais e objetos, sem danificá-los, com tempo de ciclo de 
esterilização reduzido e economia nos insumos do processo.
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Estudos mostram que os valores de atenuação de protetores 
auditivos (PA) em laboratório superestimam a atenuação obtida 
em campo pelos trabalhadores. É necessário garantir que o 
trabalhador consiga uma colocação adequada do PA a fim de 
reduzir sua exposição ao ruído abaixo dos limites que podem 
gerar uma perda auditiva e mitigar os passivos trabalhista e 
previdenciários das empresas.

 Através do Fit Test as mais de 300 mil indústrias no Brasil 
poderão ter uma tecnologia para reduzir o adoecimento e 
afastamentos no ambiente laboral e consequentemente reduzir os 
valores empenhados em os passivos trabalhistas e previdenciários.

www.laepi.com.br

laepi@laepi.com.br

(48) 3032 8023

LAEPI 
FUNDADA EM 09.1998

FLORIANÓPOLIS, SC
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www.nanoativa.com.br

contato@nanoativa.com.br

(48) 99819 7886

NANOATIVA
NANOTECNOLOGIA
ATIVA

FUNDADA EM 06.2012

FLORIANÓPOLIS, SC

A Nanoativa controla a qualidade do ar degradando vírus, fungos, 
bactérias e maus odores, amenizando ou eliminando completamente 
os sintomas de doenças respiratórias como bronquite, pneumonia, 
asma, etc. 

Para isso, produzimos um equipamento contendo nanotecnologia, 
patenteado, que é capaz de produzir e lançar ao ambiente um 
composto ultrapuro com alto poder oxidativo e sem toxicidade. O ar 
purificado pelo nosso processo traz benefícios únicos sobre a saúde 
respiratória humana e animal. O equipamento é comercializado pela 
internet. Nossa meta é de que até o ano de 2026, a Nanoativa seja 
referência mundial em qualidade do ar interno.
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A Preveni auxilia na prevenção da lesão por pressão, também 
conhecida como úlceras de decúbito ou escaras, através de uma 
metodologia própria com sistema web e sensores IoT (Internet of 
Things). 

O modelo de negócio é na forma de TaaS (Technology as a Service) 
mensal, com implantação, treinamento, locação de software e 
hardware. Nosso público alvo no B2B são hospitais, operadoras 
de plano de saúde, ILPIs (Instituições de Longa Permanência para 
Idosos), empresas de homecare e Prefeituras (na atenção primária), 
no B2C, atendimento em pacientes de risco e profissionais 
autônomos. 

www.preveni.com.br

bruno@preveni.com.br

(43) 99169 5060

PREVENI
FUNDADA EM 11.2019

FLORIANÓPOLIS, SC



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 (TechPain Analytics) que gera relatórios e gráficos na forma 
de dashboards para a equipe médica. 
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www.techpain.com.br

contato@techpain.com.br

(48) 99139 3112

TECHPAIN
FUNDADA EM 05.2020

FLORIANÓPOLIS, SC
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Buscamos conectar fisioterapeutas à informação especializada 
e baseada em evidência de qualidade e atual, oferecendo 
assertividade e eficiência ao profissional durante seu atendimento 
e segurança ao paciente. 

Somos um ponto de atendimento ao fisioterapeuta para consulta 
de conceitos fundamentais e de protocolos que orientam as 
decisões relacionadas à prática clínica, de forma simples e ágil.

A TInA é uma assistente virtual para suporte à tomada de decisão 
de fisioterapeutas. Fale com a TInA!

www.bit.ly/falecomatina

contato@falecomatina.
com.br

(48) 99186 0239

TINA 
FUNDADA EM 03.2020

FLORIANÓPOLIS, SC



O mais promissor nome da indústria de games brasileira! 
Fazemos desenvolvimento externo de arte para empresas de 
games. Somos focados nos estúdios norte-americanas, de onde 
é proveniente nosso cliente anjo.

Com apenas 3 anos, já andamos com suas próprias pernas. 
Isso graças a uma equipe apaixonada pelo que faz, composta 
por integrantes com vasta experiência em arte 3D, 2D e 
desenvolvimento. Temos uma aposta segura de crescimento de 
capital, mas com muitas hipóteses concretas para desenvolver 
mercado escalonável no metaverso.
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www.artdaggers.com

diogo@artdaggers.com

 (48) 98455 6151

ARTDAGGERS
OUTSOURCING 
STUDIO

FUNDADA EM 08.2019

BIGUAÇU, SC
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Plataforma pioneira em gestão, distribuição, checking, auditoria 
de campanhas publicitárias e dados musicais em mais de 7.000 
emissoras de rádio e TVs do Brasil. Mais do que números, nossas 
soluções trazem mais segurança, tranquilidade e garantia de 
entrega para os nossos clientes. 

Artistas, agências publicitárias, empresas privadas e órgãos 
governamentais fazem parte do nosso portfólio, sendo Saas o 
modelo de negócio. Além dos dados em tempo real, o relatório 
retroativo é de grande valor para auditar toda e qualquer 
campanha. Basta um clique e toda informação estará na tela; web 
e app. Connectmix, a tecnologia que traduz áudio em dados.

www.connectmix.com.br

feliperosa@connectmix.
com.br

(48) 3209 7132

CONNECTMIX
FUNDADA EM 06.2012

FLORIANÓPOLIS, SC



A Eneway é uma startup que gera inclusão produtiva para Famílias 
através do empreendedorismo, conectando pessoas que precisam 
de renda com marcas de food delivery, as transformando em pontos 
de venda (Dark Kitchens) oficiais. 

Resolvemos as dificuldades de capilaridade de pontos de venda 
e logística last mile das marcas através de um modelo inovador 
que gera impacto social. Acreditamos que mudar o mundo não é 
conversa da boca pra fora, mas sim da boca pra dentro.
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www.eneway.com.br

miguel@eneway.com.br

(48) 93618 2242

ENEWAY
FUNDADA EM 04.2020

FLORIANÓPOLIS, SC
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www. fixdate.io/br

ola@fixdate.io

(48) 99187 4305

FIXDATE
FUNDADA EM 12.2021

FLORIANÓPOLIS, SC

Fixdate surge com o objetivo de mudar para sempre o jeito de 
convidar. Oferecendo convites digitais para eventos, elaborados 
com atenção aos detalhes e harmonia estética, além de muitas 
funcionalidades. 

Elementos estes que, combinados com as fotos dos clientes, 
música de fundo e interatividade, proporcionam uma experiência 
sensorial no momento de visualizar e sentir o convite. Por ser um 
produto totalmente digital, não há fronteiras e Fixdate já nasce 
GLOBAL. 
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www.jornio.com

rodrigo@jornio.com

(48) 99983 1686

JORNIO
FUNDADA EM 03.2021

FLORIANÓPOLIS, SC

O Jornio ajuda empresas a entenderem seu Cliente Ideal em 
minutos e criar Jornadas de Sucesso. Entender as necessidades do 
cliente e entregar exatamente aquilo que ele precisa é a receita de 
sucesso para qualquer negócio.

Com o Jornio você tem foco no cliente, cria experiências 
memoráveis, ganhando tempo e dinheiro pois entrega exatamente 
aquilo que seu cliente precisa e valoriza. Fazemos isso de forma 
automatizada, entendendo as pegadas digitais dos consumidores 
durante a Jornada do Cliente, e gerando insights para aumentar a 
atração e retenção de clientes.
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www.mapii.app

jhony@mapii.com.br

(48) 98472 9644

MAPII
FUNDADA EM 05.2020

FLORIANÓPOLIS, SC

A primeira plataforma de gestão de carreira criada especialmente 
para influenciadores digitais. Em nosso app o influenciador encontra 
um painel de oportunidades com várias campanhas e em seguida 
tem acesso a um gestor de campanhas, que é um guia para ele 
conduzir de forma assertiva a prestação de serviço. 

Além de mais negócios, nossa solução também entrega mais 
segurança, conteúdo educacional e recurso de gestão financeira. 
Uma solução completa que permite ao influenciador gerenciar sua 
própria carreira através da tecnologia
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O Megaverse busca resolver o problema de captar e reter 
hóspedes em resorts, focando os nativos digitais. A proposta geral 
é criar experiências digitais e gamificadas, unindo o mundo real 
com o virtual, onde o estabelecimento irá oferecer uma experiência 
que utilize de seus próprios recursos físicos, adicionando realidade 
aumentada e virtual. 

O que o hóspede faz nas atividades reais irá impactar no jogo 
virtual, e vice-versa. Sua jornada é gerenciada por um aplicativo 
mobile, que servirá também como meio de comunicação entre o 
hotel e o cliente após a sua hospedagem.

www.instagram.com/
megaverse.experience

megaverse.exp@gmail.com

(48) 99908 0264

MEGAVERSE
EXPERIENCE
FUNDADA EM 12.2021

FLORIANÓPOLIS, SC
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www.pontoicarus.com.br

fabiano.abreu@
pontoicarus.

(48) 98467 8018

PONTO ICARUS
FUNDADA EM 03.2020

FLORIANÓPOLIS, SC

A empresa com 20 ou mais funcionários precisa controlar o ponto, 
é um dos requisitos da CLT, e ter este controle com funcionários 
distribuídos em home office, no escritório, ou até em outros países 
não é tarefa fácil. 

Para resolver isto que existimos, a Ponto Icarus é uma plataforma 
de ponto eletrônico que controla, administra e distribui as 
informações da jornada de trabalho, de forma simples e leve, seja 
pelo computador ou celular, permitindo uma gestão otimizada, sem 
papel, sem perder de tempo, com a segurança das tecnologias de 
geolocalização  e reconhecimento facial, tudo em um só lugar.
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A segurança pessoal e patrimonial é um dos grandes desafios das 
cidades em todo o mundo. A Seekat, acompanhada de parceiros, 
pesquisa, desenvolve e integra tecnologias de segurança eletrônica 
e automação com intuito de tornar as soluções existentes mais 
eficientes, trabalhando de forma otimizada e integrada aumentando 
a seguridade das pessoas e instituições. 

A Seekat traz ao mercado o conceito de Automonitoramento 
Inteligente. Nossos clientes-alvo são fabricantes e distribuidores de 
equipamentos e soluções para residências e condomínios de todo o 
Brasil.

www.seekat.com.br

leonardo@seekat.com.br

(48) 98426 0774

SEEKAT
CIDADES 
INTELIGENTES

FUNDADA EM 03.2016

FLORIANÓPOLIS, SC
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Somos uma plataforma de inteligência turística, em nuvem, 
desenvolvida para auxiliar empreendedores públicos e privados na 
identificação de informações úteis, na formação de conexões e na 
geração de crescimento econômico para o setor. 

A plataforma é composta por módulos (Dados Gerais, Oferta 
Turística e Pesquisas) com estrutura e apresentação pré-definida, 
de fácil leitura e compreensão, o que permite, ao usuário, entender 
a situação do turismo e orientar a atuação no que diz respeito 
aos Serviços Públicos, à Oferta Turística e às ações de atração e 
retenção de visitantes

www.toordata.com

cappelini@toordata.com

(48) 99907 5791

TOORDATA
INTELIGÊNCIA 
TURÍSTICA

FUNDADA EM 08.2020

FLORIANÓPOLIS, SC
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Simplify, de forma simples se propõe a resolver um problema 
recorrente para muitas empresas. A reposição de compromissos 
perdidos. Profissionais de estética, professores de música, 
secretárias, estúdios de yoga, pilates, personal são empresa 
que diariamente lidam com agendas, muitas vezes apertadas e 
algumas até caóticas.

O Compromisso perdido pelo aluno/cliente nem sempre gera 
um direito a reposição da aula/sessão, ou seja, existe regras que 
devem ser respeitadas e protocolos a seguir. Simplify, composto 
pelo aplicativo e plataforma web, formaliza essas regras e decide 
se essa reposição pode ser realizada e ainda encaixa nas agendas 
dos profissionais.

www.simplifyapp.com.br

administrador@
simplifyapp.com.br

(41) 99680 9110

SIMPLIFY
FORMALIZE SUA
AGENDA

FUNDADA EM 03.2021

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC
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www.owchessleague.com

contato@owchessleague.
com

(11) 93303 7237

ONLINE WORLD 

CHESS LEAGUE
FUNDADA EM 11.2021

FLORIANÓPOLIS, SC

A OWCL criou um sistema de ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS DE 
XADREZ + PÁGINA DE RESULTADOS + RATING PERFORMANCE 
= 100% grátis.

Ainda, através da blockchain, criou uma solução para apoiar 
PREMIAÇÕES em torneios, criando NFT’s (30% liquidez dos 
tokens) e TOKEN OWCL para apoiar 80 MIL EVENTOS. Nosso 
impacto quer atingir 100 milhões de jogadores, cobrando de 10%: 
US$6, / anuais. Estamos hoje em 12 países e 18 estados
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www.igo.education

atendimento@igo.
education

(48) 99134 4065

CI.GO 
FOR EDUCATION

FUNDADA EM 01.2016

FLORIANÓPOLIS, SC

I. GO for education é uma Edtech de Aprendizagem de 
Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação para escolas e 
famílias. Imagine seu filho(a) ou sua escolas estudando com as 
maiores tecnologias e inovação do mundo, sem a necessidade de 
investimento em tablets, computadores e laboratórios. 

Realidade Virtual - Robótica - Games - Cultura Maker - Agrotech 
- Soft Skill - Tecnologia Espacial - Web 3 - Criatividade - 
Startup e Empreendedorismo - Inteligência Emocional - Lógica 
e  Programação. Que tal fazermos isso juntos? Transformar 
a educação brasileira em uma experiência de aprendizagem 
inovadora e tecnológica. 
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AeroSim é um túnel de vento virtual para estruturas. No 
desenvolvimento de vários tipos de edificações, uma avaliação 
criteriosa das cargas de vento é requerida como subsídio ao 
projeto estrutural. Através de tecnologia própria, AeroSim é capaz 
de oferecer resultados de alta precisão em poucos dias. 

Seu propósito é proporcionar um design aerodinâmico superior 
aos produtos de seus clientes. Os benefícios para os projetos 
de estruturas, já reconhecidos pelos seus clientes, são maior 
segurança, qualidade e economia de aço e concreto.

www.aerosim.io

contact@aerosim.io

(41) 99517 2100

AEROSIM
FUNDADA EM 02.2021

FLORIANÓPOLIS, SC
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VZoom é um Marketplace para locação de veículos entre pessoas 
que buscam experiencias simples, fáceis e seguras, evitando as 
filas, restrições e a habitual burocracia das locadoras tradicionais.  
Queremos criar uma comunidade que vai além de uma transação 
comercial, mas que proporcione uma experiencia única para todos 
os envolvidos.  

Seja um fim de semana com um carro esportivo dos sonhos, seja 
uma 4x4 para um passeio de trilha ou uma van para viajar com os 
amigos, a VZoom quer conectar pessoas de qualquer parte do país.  
Para isso, oferecemos seguro, sistema de rastreamento, emergencia 
24/7 e serviço de delivery.

www.linkedin.com/
company/vzoom

alexandre@campeia.com

(47) 99681 7225

VZOOM
FUNDADA EM 02.2022

ITAPEMA, SC
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A CrediCatarina é uma fintech que utiliza da tecnologia para ser um 
hub que conecta todos os atores do ecossistema de crédito, jurídico e 
financeiro para entregar uma solução completa de crédito customizada 
para pequenas e médias construtoras, mercado hoje pouco explorado 
e desassistido pelos players atuais, levando segurança para todos os 
envolvidos, investidores e clientes, e oportunizando resultados muito 
melhores de forma escalável e responsiva.

www.credicatarina.com.br

daniel.angelo@
credicatarina.com.br

(48) 3209 1331

CREDI
CATARINA
FUNDADA EM 09.2017

FLORIANÓPOLIS, SC
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www.linkedin.com/
company/starken-insurance

bruno@starkeninsurance.
com.br

(48) 98812 0205

STARKEN
INSURANCE
FUNDADA EM 11.2021

FLORIANÓPOLIS, SC

A Starken Insurance é uma insurtech Digital & Full Service 
para pequenas e médias corretoras de seguros. Nossa missão 
é digitalizar as corretoras de seguros com o objetivo de 
padronizar processos comerciais e operacionais, para que 
possam potencializar os negócios (cross-selling) e aumentar a 
rentabilidade da operação. 

Acreditamos que a tecnologia é um meio para automatizar os 
processos e escalar o negócio, mas nosso diferencial está na 
entrega de serviços, como, por exemplo, na solução end-to-end 
de backoffice e na gestão/consultoria comercial.
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Somos uma Cleantech no setor de limpeza automotiva ecológica 
que opera em modelo de CLUBE DE ASSINATURAS, nossa 
plataforma conecta nossos técnicos aos nossos assinantes 
e cuidamos de toda a intermediação, desde agendamento, 
acompanhamento e execução.

Vendemos tempo, comodidade e a segurança do veículo não sair 
da sua garagem. Vendemos qualidade de vida e mais tempo para 
aquilo que é sua prioridade: família, casa e trabalho.

Muito mais que uma limpeza automotiva. 







UMA INICIATIVA

celta.certi.org.br/arenacelta/

UMA INICIATIVA

celta.certi.org.br/arenacelta/


