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Se não tiver experiência prévia na obtenção de 
recursos,  a ajuda de consultores externos é 
imprescindível. 

NOSSA EQUIPE PODE LHE AJUDAR! 
nucleodeinovacao@ielal.com.br | (82) 2121-3085 

VOCÊ TEM UMA IDEIA INOVADORA,  
MAS FALTA RECURSOS PARA INVESTIR? 

Você sabia que existem recursos reembolsáveis e 
não reembolsáveis destinados a investimentos para 
inovação tecnológica?  

PODEMOS   TE   AJUDAR! 

PROCURE O DINHEIRO! 
Entre no site da FAPEAL, da FINEP, do SENAI, do 
CNPq, do BNDES e outras instituições de fomento e 
anote as linhas em que seu negócio poderia se 
enquadrar. 

 

FAÇA BENCHMARK 
Pesquise no site da instituição ou na internet sobre 
as empresas (do mesmo porte que o seu) que 
captaram recurso no passado e os projetos que 
foram aprovados. Aprenda com os projetos 
aprovados por elas. 
 

     SAIBA O QUE É INOVAÇÃO 
Entenda como cada entidade define o conceito de 
inovação. Você perceberá que a maioria delas 
apoia “inovação tecnológica”. É possível que haja 
diferenças na definição de inovação, dependendo 
da entidade ou mesmo da chamada. 

 
ELABORE SEU PROJETO 

Analise as ideias de inovação que sua empresa 
poderia desenvolver e já deixe encaminhado a 
elaboração do projeto. LEMBRE-SE, não há muito 
tempo para submissão e não é o edital que se 
adéqua ao projeto e sim o projeto ao edital.   

 
 FIQUE ATENTO! 

Se a linha já estiver aceitando propostas, acelere a  
adequação do projeto ao edital e prepare a 
documentação necessária. Se estiver fechada, 
entre em contato com a instituição para verificar se 
haverá chamadas no curto prazo. 
 

NENHUMA LINHA SE ENQUADRA? 
Não desanime! Assine o RSS ou newsletter da entidade 

para ser avisado sobre as novas chamadas. 
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E LEMBRE-SE: 
Muitos dos recursos para inovação são não reembolsáveis, ou seja, a 
empresa recebe o recurso financeiro, e não precisa devolvê-lo. Mas 
antes de se animar com o dinheiro “de graça”, tenha consciência de que 
é preciso preparar diversos relatórios para receber e aplicar os recurso 
e, depois, é necessário comprovar o uso no projeto e seus resultados.  

BUSQUE APOIO! 

COMO BUSCAR 
OPORTUNIDADES 

Poucos conhecem essas linhas e por isso criamos uma 
metodologia de monitoramento de oportunidades, com o 
objetivo de identificar e aproximar empresas a 
oportunidades oferecidas por entidades como as fundações 
estaduais de amparo à pesquisa (FAPs), a Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP), o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
entre outras instituições. 
A maioria desses recursos são ofertados através de editais 
ou chamadas de projetos, que podem acontecer a qualquer 
momento ou mesmo não ocorrer, assim a empresa precisa 
se antecipar aos editais, com a elaboração de projetos e 
quando houver oportunidade agir rápido para submeter seu 
projeto de acordo com o que é solicitado. Para isso é 
importante monitorar essas oportunidades.  
Quando a empresa possui uma grande ideia de inovação, 
com potencial a captação de recursos de fomento, muitas 
vezes se esbarra em alguns detalhes que são exigidos, os 
mais comuns são:  
 
•  Possuir em seu corpo técnico um Pesquisador, com  
histórico e formação em pesquisa e desenvolvimento (P&D); 

 
•  Desenvolver seu projeto em parceria com Institutos de 
Ciência e Tecnologia (ICT); 

 
•  Algumas linhas exigem que a empresa aporte uma 
contrapartida, ou seja, pelos custos de uma parcela do total 
do projeto.  



EDITAL  
TECNOVA  

Apoiar o desenvolvimento de produtos e/ou processos 
inovadores em empresas alagoanas, de qualquer porte, 
através da transferência de recursos de subvenção 
econômica (não reembolsáveis). 

o TIC  
o  Petróleo e Gás  
o  Energias Alternativas   
o  Cadeia da Construção  

o  Agronegócio 
o  Química e Plástico  
o  Outros Materiais 

O apoio aos projetos de inovação, terão  o limite total de 

R$2 MILHÕES, onde a proposta deverá, 
obrigatoriamente, enquadrar-se entre o mínimo de 

R$100 mil e o máximo de R$200 mil.  

Mínimo igual a 5% do valor solicitado. 
Exemplo: Para um projeto solicitado R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), o valor mínimo da contrapartida é 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
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CONTATO 

nucleodeinovacao@ielal.com.br 

(82) 2121-3079 | 2121-3085 

O prazo de execução do projeto deverá ser de até 24 
(vinte e quatro) meses.  
OBS: Cada empresa poderá integrar apenas uma (1) proposta, 
independentemente de figurar individualmente ou em associação na 
proposta. 

o Empresas brasileiras de qualquer porte com sede em 
Alagoas; 
o  Com receita bruta no último exercício igual ou inferior 
a R$ 16.000.000,00; 
o  Com data de registro da Pessoa Jurídica (RCPJ) até 6 
meses antes do lançamento do edital) e demonstrar ter 
efetuado qualquer atividade operacional, não 
operacional, patrimonial ou financeira; 
o  Objeto social, na data de divulgação do presente 
Edital, que contemple atividade compatível com o 
desenvolvimento do projeto proposto. 

QUEM PODE PARTICIPAR OBJETIVO 

TEMAS 

RECURSOS FINANCEIROS 

CONTRAPARTIDA MÍNIMA  

PRAZO DE EXECUÇÃO 

O valor solicitado poderá contemplar despesas de 
custeio e capital de atividades associadas ao projeto, tais 
como:  
o  Concepção, definição de parâmetros e elaboração de 
projetos básicos e executivos;  
o  Desenvolvimento ou aprimoramento de novos produtos 
e/ou processos;  
o  Avaliação de desempenho, incluindo inspeção, ensaios, 
testes de conformidade e certificação;  
o  Patenteamento de soluções desenvolvidas no projeto;  
o  Obras e reformas em geral, se necessárias ao 
desenvolvimento do projeto e aquisição de equipamentos e 
instalações de caráter permanente, se necessária ao 
desenvolvimento do projeto. 

ITENS FINANCIAVÉIS  

SAIBA MAIS  

As propostas devem ser enviadas até o dia 
12 de novembro. 
 
Para mais informações, acesse o link ou QR Code: 
https://bityli.com/Te3Sx 


