
Confira abaixo, dicas dos especialistas em inovação do IEL/AL para você planejar
os próximos meses e usar a inovação para combater a crise:

Diante do cenário, o desespero é

inevitável. Mas os problemas possuem o

tamanho que nós damos a ele, então

não se desespere, analise o seu negócio,

observe os processos que agora não

podem ser executadas, ou que não

apresentam mais VALOR para o cliente.
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BOLETIM DA INOVAÇÃO 

VOCÊ SABIA QUE O IEL PODE 

AJUDAR A SUA EMPRESA 

TRANSFORMAR A CRISE EM 

OPORTUNIDADE?

TRANSFORME A CRISE EM OPORTUNIDADE

Existem vários negócios que surgem da

crise, é hora de ser criativo, entender o

problema de uma forma profunda, o

problema terá sempre uma solução e a

necessidade pode se tornar uma

oportunidade!

O modelo de negócio na pandemia,

será pautado em tecnologia! trabalho

administrativo em home office, máquinas

automatizadas, vendas concentradas

em plataformas digitais, as tecnologias

não é inimiga, hoje é a nossa SOLUÇÃO!

Importante: Não adianta ter a melhor

tecnologia, se as pessoas não sabem

utiliza-las. Então nesse momento é

necessário investir em capacitação.

É necessário identificar as tendências, e

não se limite apenas ao seu setor, a sua

área de atuação. Aproveite o momento e

participe de eventos, estão tendo vários

online e de comunicação remota, pratique

leituras técnicas e faça cursos.

Como as novas tendências podem

impactar o seu negócio? Como aproveitar

seus benefícios ou se proteger das

desvantagens que elas podem trazer para

sua empresa?

ANALISE O NEGÓCIO HOJE USE NOVAS TECNOLOGIAS...

IDENTIFIQUE AS TENDÊNCIASOBSERVE, 

HÁ OPORTUNIDADES!

+ INFORMAÇÕES
O IEL através do Sebrae está oferecendo, para

as micro e pequenas empresas, consultorias

remotas, de curta duração, que geram

resultados imediatos para apoiar as empresas

no enfrentamento a situação instalada diante

ao COVID-19.

CONSULTORIA  

SUBSIDIADA EM 70%!

Entre em contato com a nossa equipe!

nucleodeinovacao@ielal.com.br

(82) 9 9331 3838

APARTIR DE

R$399
*CONTRAPARTIDA DA EMPRESA



FINEP DISPONIBILIZA R$ 600 MILHÕES EM 

CRÉDITO PARA ENFRENTAMENTO DA 

COVID-19

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DE ALAGOAS – FIEA

PRESIDENTE

José Carlos Lyra de Andrade

1º VICE PRESIDENTE

José da Silva Nogueira Filho
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Walter Luiz Jucá Sá
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Helvio Braga Vilas Boas

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
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José Carlos Lyra de Andrade

SUPERINTENDENTE

Helvio Braga Vilas Boas

COORDENADORA DE INOVAÇÃO E 

PESQUISA

Eliana Maria de Oliveira Sá

ELABORAÇÃO

Núcleo de Inovação e Pesquisa 

IEL/AL

EQUIPE TÉCNICA

Eliana Maria de Oliveira Sá
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ESTAGIÁRIOS

Laura Vitória Chagas Lins 

Lhara Maria Dias Magalhães 

Marcus Vinicius de Oliveira Costa Barbosa

Thallyson Eduardo Alves Martins

A Finep, empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

(MCTIC), acaba de aprovar linhas de crédito, no valor total de R$ 600 milhões, para

enfrentamento da COVID-19. A Finep/MCTIC estipulou três linhas específicas, com condições

especiais, que garantirão o desenvolvimento de tecnologias por parte de empresas.

O formato é de fluxo contínuo, a partir das regras que envolvem os financiamentos

reembolsáveis da companhia. Confira os detalhes das linhas a seguir:

Apoiar a transformação de fábricas para a produção de itens necessários

ao combate à doença, usando o conhecimento acumulado de

engenharia, capacidade de produção industrial e ativos ociosos das

empresas (“esforço de guerra”).

Público Alvo: Empresas de todos os portes

Prazo Total: até 72 meses

Participação Finep: 100%

Valor Disponibilizado: R$ 150 milhões

Validade: 12/20 ou interromper a critério da Finep

CRÉDITO PARA RECONVERSÃO INDUSTRIAL

ESCALONAMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS

Financiar iniciativas que busquem desenvolver, otimizar e escalonar

dispositivos de atenção à saúde utilizados em UTIs como forma de

aumentar a oferta nacional desses produtos. Serão inovações no nível da

própria empresa e, em alguns casos, a nível nacional.

Público Alvo: Empresas de todos os portes

Prazo Total: até 144 meses

Participação Finep: 100%

Valor Disponibilizado: R$ 150 milhões

Validade: 12/20 ou interromper a critério da Finep

AQUISIÇÃO INOVADORA SAÚDE

Financiar a aquisição de dispositivos essenciais para as instituições de

saúde no combate ao COVID-19 por meio da promoção da capacidade

inovadora do Complexo Industrial da Saúde, notadamente estimulando a

demanda de produtos desenvolvidos por PMEs inovadoras

Público Alvo: Empresas de todos os portes, especialmente hospitais

privados e Santas Casas

Prazo total: até 120 meses

Participação Finep: 100%

Valor Disponibilizado: R$ 300 milhões

Validade: Indeterminado
SAIBA MAIS EM

https://bit.ly/2Ya2Bgm


