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VIDA NOVA PARA SURDOS,
EM UM TOQUE NA TELA
HAND TALK FOI CASO DE SUCESSO NO EDITAL TECNOVA I
Criado pela startup alagoana Handtalk, aplicativo que
promove a integração social da comunidade surda,
traduzindo texto e voz em Língua Portuguesa para a
Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), foi apoiado através
do programa Tecnova, na sua primeira edição em 2014,
com investimento de subvenção econômica de R$400mil.

do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), parceira da Fapeal no
financiamento e execução do programa Tecnova, entre
outros.

A Revista Finep está disponível online, no site institucional
da agência, mas a assinatura de sua versão física também
“O App surgiu para acabar com a condição em que muitos pode ser solicitada gratuitamente, mediante cadastro no
surdos se encontram: estrangeiros em seu próprio País.” endereço eletrônico:
ressalta o CEO, Ronaldo Tenório.
http://www.finep.gov.br/revistas?id=5307.
O aplicativo já conta com milhões de downloads e As novas informações foram abordadas no blog da
traduções feitas. “Ganhamos visibilidade, estávamos Handtalk disponível em https://blog.handtalk.me/handcrescendo, mas precisávamos de recursos para ampliar talk-ceo-google/ .
P&D (pesquisa e desenvolvimento) em nossa empresa.
Nesse sentido, o apoio do TECNOVA foi importantíssimo
para aprimorarmos a plataforma”.
A subvenção foi destinada a tradução de web sites. “como
a maioria dos surdos não entendem a língua portuguesa,
os sites estão off-line para eles. Criamos um plug-in no
qual o Hugo traduz paginas da web para libras”.
Em 2019 a handtalk foi a única startup brasileira entre as
20 selecionadas para receber o aporte compartilhado de
25 milhões de dólares do Google.org, onde foi
apresentada pessoalmente a solução a Sundar Pichai, CEO
da Google. A solução apresenta destaque e foi uma das
cinco escolhidas por Sundar para bater um papo com ele.
O CEO da Google achou a solução muito interessante e fez
questão de entender melhor como o Hugo, tradutor
virtual, realiza a tradução dos conteúdos de texto e
imagens para Língua de Sinais.
Atualmente a startup vem quebrar barreiras entre surdos
e ouvintes em todo o mundo, investindo na introdução de
ASL, American Sign Language – Língua Americana de Sinais
– no aplicativo.
O apoio do TECNOVA foi mencionado em reportagem da
edição de setembro da Revista Finep (nº20), que
concedeu quatro páginas inteiras ao assunto. A
Financiadora de Estudos e projetos (Finep) é uma agência
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No site da FAPEAL, verifique se sua
empresa se enquadra aos itens
apresentados no edital, ou acesse a
síntese do edital no Boletim da
Inovação do mês anterior. Para
acessar o edital, direcione a câmera do
celular neste QR CODE.

Com empresa e projeto enquadrado,
acesse o Formulário de Apresentação de
Propostas – FAP, na Plataforma SPARKX
FAPEAL - http://sparkx.fapeal.br .

A MATURIDADE
2. IDENTIFIQUE
DO PROJETO
Neste edital a FAPEAL preconiza o desenvolvimento de
inovação tecnológica, onde ao final do período de sua
execução, a solução deverá estar em condição de
ingressar em uma das etapas de certificação, produção
e/ou comercialização.
ESFORÇOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Boa parte das inovações tecnológicas vislumbradas pelas
empresas brasileiras ainda se encontra entre as etapas 3
e 6. Inovações que começam a partir da etapa 3 buscam
novas aplicações para conhecimentos já estabelecidos,
objeto deste edital, que busca investir em um modelo
teórico que seja competitivo, que tenha demanda de
mercado, e desenvolva uma aplicação/solução
competitiva que será vendida pela empresa.
Não esqueça ainda de verificar o enquadramento
quanto a temática. Neste edital serão apoiados projetos
de TICS, Petróleo e Gás, Energias Alternativas, Cadeia da
Construção, Agronegócio, Química e Plástico e Outros
Materiais.
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No FAP são solicitadas informações para cadastro da
empresa proponente e demais empresas coexecutoras,
quando for o caso; informações acerca do projeto, onde
deverão ser apresentados os membros da equipe, a
categoria, o título, objetivo geral e específicos, a
metodologia utilizada, incluindo ainda um resumo
publicável; informações descritivas do mercado
contemplando a sua capacidade, as vantagens
competitivas, SWOT, a descrição dos clientes e
informações acerca dos concorrentes; ademais, há
campos destinados para a descrição do produto/serviço,
do estado da arte, os diferenciais tecnológicos, o atual
estágio de desenvolvimento do projeto, o seu potencial
de propriedade intelectual, e se houver, registros e
licenças para o projeto; são levantadas as informações
acerca de todos os investimentos do projeto, incluindo
um Cronograma Físico Financeiro e solicitados
documentos, os quais deverão ser anexados
individualmente, na aba de anexos do FAP.
A lista detalhada destes documentos você encontra no
Anexo 3 do Edital.

# DICAS IEL

# Não deixe para preencher e submeter o FAP de última hora, as
propostas devem ser enviadas até o dia 13 de novembro de 2020;
# Faça um backup de todas as informações inseridas;
# Busque apoio. Se não tiver experiência prévia na obtenção de
recursos, a ajuda de consultores externos é quase imprescindível.
Mas tome muito cuidado com os “espertinhos da inovação”,
conte com quem entende, nós do IEL podemos lhe auxiliar!
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