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A Finep
A Finep é uma empresa pública
vinculada ao MCTIC (Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações) criada em 24 de
julho de 1967.

Seu objetivo é atuar em toda a cadeia
da inovação, com foco em ações
estratégicas, estruturantes e de
impacto para o desenvolvimento
sustentável do Brasil.
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Instrumentos de Apoio à Inovação

Financiamentos
não-reembolsáveis
para ICTs

Financiamentos
reembolsáveis para
empresas

Subvenção
econômica para
empresas

Investimento Direto em empresas

Investimento em
fundos

Investimento em empresas inovadoras via
aquisição de participação societária: apoio à
capitalização e ao desenvolvimento

Instrumentos de Apoio à Inovação e o
TRL

Inovação Crítica
Pesquisa na fronteira
do conhecimento
Pesquisa de alto
impacto
Pesquisa de médio
impacto
Pesquisa de baixo
impacto

Inovação crítica

Financiamento não
reembolsável para
ICTs - projetos

Investimento
Parques e
Subvenção
incubadoras

Financiamento não
reembolsável para
ICTs - infraestrutura

Inovação Pioneira

inovação
pioneira
Inovação
para

Financiamento
Reembolsável

Competitividade
inovação

competitividade
Inovação para
Desempenho
inovação

Operações descentralizadas

produtividade
Pré-investimento
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Pesquisa Básica

3
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Pesquisa Aplicada
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Demonstrações e Pilotos

TRL - Technology Readiness Level
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Entrada no
mercado

Expansão

Difusão
tecnológica para
inovação

Linhas de ação para o Crédito de longo Prazo

Inovação
Crítica

Propostas
demandadas pelo
governo que
expressem a
necessidade de
desenvolvimento
tecnológico para
atendimento a
prioridades
nacionais de
interesse
estratégico

Elevado grau de
inovação e de
relevância para o
setor econômico
beneficiado. As
propostas devem
resultar em
inovações por
meio do
desenvolvimento
de produtos,
processos ou
serviços inéditos
para o Brasil.

Inovação
Pioneira

Inovação para
Competitividade

Desenvolvimento
ou significativo
aprimoramento de
produtos,
processos ou
serviços que
tenham também
potencial de
impactar o
posicionamento
competitivo da
empresa no
mercado.

Inovações de
produtos,
processos ou
serviços no
âmbito da
empresa, sendo
capazes de
impactar na
produtividade,
estrutura de
custos ou no
desempenho dos
produtos e
serviços da
empresa.

Inovação para
Desempenho

PréInvestimento

Apoio a projetos
que incluem
estudos de
viabilidade técnica
e econômica,
estudos
geológicos,
projetos básico, de
detalhamento e
executivo

Apoio a projetos de
aquisição de bens e
serviços que
proporcionem
absorção,
incorporação e
difusão de novos
conhecimentos e
tecnologias
essenciais para a
empresa, trazendo
impactos relevantes
sobre seu
desempenho e sobre
sua capacidade de
inovar. A Finep
lançará programas,
preferencialmente
em articulação com
ministérios setoriais
e agências
reguladoras, que
especificarão os bens
e serviços
contemplados

Difusão
Tecnológica
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Itens financiáveis – Exemplos de despesas
•

Itens e exemplos de despesas relacionados ao investimento no Plano
Estratégico de Inovação:
P&D Interno

Ex: construção e teste de protótipos e de instalações-piloto, custos de mão de obra ocupada em
P&D, máquinas, equipamentos e insumos destinados exclusivamente à atividade de P&D

Aquisição externa de
P&D

Ex: contratação de empresa para o desenvolvimento de um protótipo

Aquisição de outros
conhecimentos externos

Ex: acordos de transferência de tecnologia, aquisição de know-how, outros tipos de
conhecimentos técnico-científicos de terceiros para o desenvolvimento de inovações

Aquisição de software

Ex: aquisição de software especificamente comprados para implementação de produtos ou
processos inovadores. Não inclui aqueles registrados em atividades internas de P&D

Treinamento

Ex: treinamentos e capacitações da equipe interna que se relacionam com as atividades
inovativas da empresa. Pode incluir aquisição de serviços técnicos especializados

Introdução das inovações
tecnológicas no mercado

Ex: pesquisas e testes de mercado

Aquisição de máquinas e
equipamentos

Ex: aquisição de máquinas, equipamentos e hardware para a implementação de inovações

Produção pioneira e outras
preparações para a produção e
distribuição

Ex: Obras civis, matérias-primas, gastos com certificação, metrologia, ensaios e testes não
incluídos em atividades de P&D

Fusão e aquisição

Ex: compra de participação no capital de empresas inovadoras, joint-ventures, fusões e
incorporações associadas à inovação
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Do micro (Projeto) para o macro (Plano)
A Finep apoia Planos Estratégicos de Inovação

Projetos
Inovadores

Plano
Estratégico
de Inovação

Estratégia
Empresarial

Concepção:
Vários projetos (i.e., várias inovações de produtos e/ou processos) podem ser
consolidados e submetidos dentro de um único Plano Estratégico de Inovação,
gerando um único contrato de financiamento
|7

Condições do Financiamento Convencionais
Linhas de Ação
Inovação crítica*

Inovação Pioneira

Inovação para a
competitividade

Inovação para
desempenho

Taxa: TJLP

Taxa: TJLP + 1,5% a.a.

Taxa: TJLP + 3,0% a.a.

Taxa: TJLP + 4,0% a.a.

Prazo de carência:
até 48 meses

Prazo de carência:
até 48 meses

Prazo de carência:
até 36 meses

Prazo de carência:
até 36 meses

Prazo total:
até 144 meses

Prazo total:
até 144 meses

Prazo total:
até 120 meses

Prazo total:
até 120 meses

Participação Finep:
até 90%

Participação Finep:
até 90%

Participação Finep:
até 90%

Participação Finep:
até 80%

Pré-investimento

Difusão Tecnológica
para Inovação

Finep / FUNTTEL**

Taxa: TJLP + 5,0% a.a.

Taxa: TJLP + 7,0% a.a.

Taxa: TR + 5,0% a.a.

Prazo de carência:
até 24 meses

Prazo de carência:
até 24 meses

Prazo de carência:
até 48 meses

Prazo total:
até 84 meses

Prazo total:
até 120 meses

Prazo total:
até 120 meses

Participação Finep:
até 70%

Participação Finep:
até 80%

Participação Finep:
até 80%

*Apenas

para Planos Estratégicos de
Inovação demandados pelo governo
que expressem a necessidade de
desenvolvimento tecnológico para
atendimento a prioridades nacionais
de interesse estratégico;
**Projetos do setor de tecnologia
da informação e comunicação
enquadrados no FUNTTEL.
Para Planos Estratégicos de
Inovação que atendam às condições
do mecanismo de “Participação
Interação
ICTEmpresa”,
a
Participação Finep poderá chegar a
100%.
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Definindo o enquadramento

Norma Operacional Finep – Linhas de Ação
Linhas de Ação

+

-

Grau de Inovação e
Risco Tecnológico
Externalidades e
Grau de Impacto
Custo para obter
recursos
-

+

•

Inovação crítica

•

Inovação pioneira

•

Inovação contínua para
desempenho

•

Inovação e
competitividade

•

Pré-investimento

•

Difusão Tecnológica
para Inovação

•

Finep Conecta
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Financiamento Reembolsável
O referencial que orienta a seleção de Planos Estratégicos de Inovação propostos à Finep é
composto pelos conceitos de grau de inovação e de relevância da inovação para o setor
econômico relacionado.

Ineditismo

Impacto
para o
país

Grau de
Inovação

Relevância
da Inovação

Intensidade
da
Inovação

Esforço
tecnológico

Inovação

Impacto
para o
setor

Impacto
para a
empresa

Externalidades
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Direcionadores de Análise
O referencial que orienta a seleção de Planos Estratégicos de Inovação
propostos à Finep é composto pelos conceitos de grau de inovação e de
relevância da inovação para o setor econômico relacionado.

Ineditismo

Grau de
Inovação
Intensidade
da
Inovação

Esforço
tecnológico

Inovação
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Direcionadores de Análise
O referencial que orienta a seleção de Planos Estratégicos de Inovação
propostos à Finep é composto pelos conceitos de grau de inovação e de
relevância da inovação para o setor econômico relacionado.
Impacto
para o
país

Relevância
da Inovação
Impacto
para o
setor

Impacto
para a
empresa

Externalidades
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Visão geral da Governança de projetos da Finep

Submissão do
Plano (Empresa)

Análise do conteúdo
inovador
(Analista operacional)

Análise Jurídica
Comitê de
Enquadramento
de Projetos (CEP)

Análise financeira
(Analista de Crédito)

Envio

Análise de
Garantias

Decisão

Análise

Contratação

30 dias
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Finep Conecta
Estímulo DIRETO na relação ICT-EMPRESA – Principais Objetivos

•

Mobilizar - para as Empresas, o conhecimento gerado nas ICTs e infraestruturas de suporte

•

Promover maior alinhamento dos objetivos da Ciência Nacional às demandas empresariais

•

Elevar os dispêndios privados em P&D e incentivar projetos de maior risco tecnológico

ICTs
Empresas

Inovação

Universidades
1

2

Pesquisa
Básica

3

4
6
5
Technology Readiness Levels - TRL

Pesquisa Aplicada

Desenvolvimento
Tecnológico

7

8

Protótipos e
Introdução no
Mercado
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Condições Especiais: ICT-EMPRESA
% DOS DISPÊNDIOS DO PLANO DE INOVAÇÃO Estimativas em CALIBRAÇÃO
Inovação crítica*

15%

25%

Taxa: TJLP a.a.

Taxa: TJLP a.a.

Taxa: TJLP a.a.

Prazo de carência:
até 48 meses

Prazo de carência:
até 48 meses

Prazo de carência:
até 72 meses

Prazo total:
até 144 meses

Prazo total:
até 144 meses

Prazo total:
até 192 meses

Participação Finep:
até 90%

Participação Finep:
até 100%

Participação Finep:
até 100%

Inovação Pioneira

15%

25%

Taxa: TJLP + 1,5% a.a.

Taxa: TJLP + 1,5% a.a.

Prazo de carência:
até 48 meses

Prazo de carência:
até 48 meses

Prazo total:
até 144 meses

Prazo total:
até 144 meses

Participação Finep:
até 90%

Participação Finep:
até 100%

Inovação para a
competitividade

15%

Prazo total:
até 192 meses

Taxa: TJLP + 3,0% a.a.

Taxa: TJLP + 3,0% a.a.

Prazo de carência:
até 36 meses

Prazo de carência:
até 36 meses

Participação Finep:
até 100%

Prazo total:
até 120 meses

Prazo total:
até 120 meses

Participação Finep:
até 90%

Participação Finep:
até 100%

50%

Taxa: TJLP a.a.

Prazo de carência:
até 72 meses
Prazo total:
até 192 meses
Taxa: TJLP + 1,5% a.a.
Prazo de carência:
até 72 meses

Participação Finep:
até 100%
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Finep Conecta
Estímulo DIRETO para a relação ICT-EMPRESA

Itens passíveis de contabilização nos gastos
com ICTs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidade de recursos (até R$ 500 milhões):

Pesquisa, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de produtos;
Pesquisa, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de processos;
Consultoria e assessoria técnico-científica;
Ensaios e testes;
Análise de materiais;
Análise de propriedades físico-químicas;
Elaboração e testes de protótipos;
Serviços ambientais;
Calibração;
Exames laboratoriais;
Metrologia;
Contratação pela empresa proponente de
Pesquisadores com nível de Doutorado
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Desmistificando o Crédito
É necessário
Contratar um serviço de
suporte para elaboração e
submissão de um projeto?

Não!
A construção pode
ocorrer com ajuda
e suporte da
FINEP!

Qual o
tamanho mínimo de
um projeto FINEP?

Todas as necessárias
para atingir o objetivo
R$ 5 milhões
proposto, incluindo
p/ projetos envolvendo ICTs
despesas com bens de
ou
capital ou em moeda
R$ 10 milhões
sem ICTs
Posso apresentar Estrangeira!

Quais são minhas
opções de garantia?

Além das tradicionais,
Seguro Garantia
e fiança de banco
estrangeiro
(NOVIDADE)

Qual tipo de
Despesa é financiável?

Um plano com vários
projetos ou preciso presentar
um projeto isolado?

O que for
melhor para
empresa!

Tratando-se de
financiamento de longo
prazo, tenho a opção de quitar
a dívida antes do fim do prazo
de amortização?

Sim! Esta decisão fica
a critério da
empresa!

Márcio Yoshihiro Ikegami
Gerente do DASP 1

ikegami@finep.gov.br

OBRIGADO

Prof. Oswaldo Massambani
Titular da Superintendência Regional de São Paulo
oswaldo@finep.gov.br
SAC: 21 2555-0555 | sac@finep.gov.br
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