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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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A Finep

Promover o desenvolvimento econômico
e social do Brasil por meio do fomento
público à Ciência, Tecnologia e Inovação
em empresas, universidades, institutos
tecnológicos e outras instituições públicas
ou privadas.

Missão

Visão
Transformar o Brasil por meio
da Inovação.
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Portfólio de instrumentos Finep

Variedade de instrumentos para apoiar a inovação em diversos contextos

Empresas

ICTs

Chamamento 
Público (Editais)

Demanda 
espontânea

Encomenda 
(demanda governamental)

Crédito

Investimento Subvenção

Financiamento 
Não-

reembolsável: 
ICTs-Empresas

Financiamento 
Não-

reembolsável: 
Somente ICTs

Financiamento 
Não-

reembolsável: 
Encomenda 

ICTs

O apoio da FINEP abrange todo o ciclo de C,T&I, da pesquisa básica até o 
desenvolvimento final de produtos, serviços e processos.
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Apoio Finep
A Finep apoia Planos Estratégicos de Inovação:

conjunto de projetos inovadores da empresa que se enquadram na 
Política Operacional da Finep

Estratégia empresarial

Projetos inovadores

Plano Estratégico 
de Inovação

Finep
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Financiamento Reembolsável

• O referencial que orienta a análise 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 afetado:

Grau de 
Inovação

Ineditismo

Esforço 
tecnológico

Intensidade 
da Inovação

Relevância 
da 

Inovação

Impacto 
para o 
país

Impacto 
para a 

empresa

Impacto 
para o 
setor
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Itens financiáveis – Exemplos de despesas
• Itens e exemplos de despesas relacionados ao investimento no Plano 

Estratégico de Inovação:

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

Ex: contratação de empresa para o desenvolvimento de um protótipo

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

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

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

Ex: pesquisas e testes de mercado

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

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

Ex: compra de participação no capital de empresas inovadoras, joint-ventures, nacionalização do 
capital social, fusões e incorporações associadas à inovação 

P&D Interno

Aquisição externa de 
P&D

Aquisição de outros 
conhecimentos externos

Aquisição de software

Treinamento

Introdução das inovações 
tecnológicas no mercado

Aquisição de máquinas e 
equipamentos

Produção pioneira e outras 
preparações para a produção e 

distribuição

Fusão e aquisição



| 8

Finep Inovação - Financiamento Reembolsável

O que é: metodologia que permite à Finep reduzir para 30 dias o tempo
de análise de mérito e enquadramento das propostas de financiamento.

Cadastro 
do cliente 

Submissão 
do PEI

Se aprovado: 
fluxo 

contratação

Verificação –
Cadastro 
Cliente

Moderação –
Ajustes ou 
solicitações

Análises de 
Mérito e de 

Crédito
Resposta 
ao Cliente

Cliente

Finep

30 dias

Macro fluxo de apresentação e análise do Plano Estratégico de Inovação:

Público Alvo: 
Porte ROB Linha

Micro, pequenas e Médias Até R$ 90 MM INOVACRED 

Médias-Grandes e Grandes Maior do que R$ 90 MM
Solicitação maior que R$ 10 MM

Financiamento Direto 
Finep 
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Linhas de ação

Inovação 
Pioneira

Inovação para 
Desempenho

Inovação para 
Competitividade

Inovação 
Crítica

Pré-
Investimento

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.

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.

Apoio a projetos 
que incluem 
estudos de 

viabilidade técnica 
e econômica, 

estudos 
geológicos, 

projetos básico, 
de detalhamento 

e executivo

Propostas 
demandadas pelo 

governo que 
expressem a 

necessidade de 
desenvolvimento 
tecnológico para 
atendimento a 

prioridades nacionais 
de interesse 
estratégico
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Condições de financiamento Direto Finep

Inovação Pioneira

Linhas de Ação

Inovação para a 
competitividade

Inovação para 
desempenho

Taxa: TJLP + 1,5% a.a.
Prazo de carência:

até 36 meses
Prazo total:

até 120 meses
Participação Finep:

até 80%

Taxa: TJLP + 3,0% a.a.
Prazo de carência:

até 36 meses
Prazo total:

até 120 meses
Participação Finep:

até 70%

Taxa: TJLP + 4,0% a.a.
Prazo de carência:

até 24 meses
Prazo total:

até 84 meses
Participação Finep:

até 60%

Taxa: TJLP + 5,0% a.a.
Prazo de carência:

até 24 meses
Prazo total:

até 84 meses
Participação Finep:

até 60%

Taxa: TJLP
Prazo de carência:

até 48 meses
Prazo total:

até 144 meses
Participação Finep:

até 90%

*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.

Pré-investimento Inovação crítica* Finep / FUNTTEL**

Taxa: TR + 5,0% a.a.
Prazo de carência:

até 48 meses
Prazo total:

até 120 meses
Participação Finep:

até 80%
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Inovacred - Financiamento Reembolsável
O que é: Um programa para oferecer financiamento a empresas de
forma descentralizada, por meio de agentes financeiros, que atuarão em
seus respectivos estados ou regiões.

Público Alvo: 
Porte ROB Valor do Financiamento

I - Micro, e EPP’s Até R$ 3,6 MM de R$ 150 mil a R$ 3 milhões

II – Pequenas Empresas de R$ 3,6 MM até R$ 16 MM de R$ 150 mil a R$ 3 milhões

III – Médias Empresas de R$ 16 MM até R$ 90 MM de R$ 150 mil a R$ 10 milhões

Condições de 
financiamento porte I

Condições de 
financiamento porte II

Condições de 
financiamento porte III

Taxa: TJLP
Prazo de carência:

até 24 meses
Prazo total:

até 96 meses
Participação Finep:

até 90%

Taxa: TJLP.
Prazo de carência:

até 24 meses
Prazo total:

até 96 meses
Participação Finep:

até 80%

Taxa: TJLP + 1,0% a.a.
Prazo de carência:

até 24 meses
Prazo total:

até 96 meses
Participação Finep:

até 80%
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Inovacred - Financiamento Reembolsável

Agente Credenciado em São Paulo:

Agência de Fomento do Estado de São Paulo S. A. – DESENVOLVE SP
(http://www.desenvolvesp.com.br)

Superintendência de Negócios – negocios2@desenvolvesp.com.br
Eduardo Saggiorato – eduardo.saggiorato@desenvolvesp.com.br – Tel. 11-3123-0464

Outros estados – veja a lista dos agentes financeiros credenciados em:  
http://download.finep.gov.br/programas/inovacred/Contatos_Inovacred_2016-03-14.pdf
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Algumas empresas apoiadas Finep



SAC: 21 2555-0555 | sac@finep.gov.br
Ouvidoria: 21 2557-2414 | ouvidoria@finep.gov.br

Contato:

João Florencio da Silva
Analista - Departamento de Agronegócios e Biocombustíveis
jfsilva@finep.gov.br
11-3847-0325

Escritório Regional de São Paulo
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 9º andar
11-3847-0300


