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Criada em 24 de julho de 1967, A FINEP - Financiadora de Estudos e 

Projetos - é uma empresa pública vinculada ao MCTI (Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação).

Missão: 

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.

Visão:

Transformar o Brasil por meio da inovação. 

A FINEP – Missão e Visão



Atuar em toda a cadeia da inovação, com foco em ações estratégicas, estruturantes e

de impacto para o desenvolvimento sustentável do Brasil.

Inovação

Inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente

produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. (Lei

10.973/04)

Inovações devem, necessariamente, estar disponibilizadas no mercado,

aplicadas nas organizações ou transferidas para a sociedade.

A inovação pode apresentar escala local, nacional ou mundial. Pode ser

incremental ou radical.

Tipos de Inovação Financiáveis



Áreas prioritárias para apoio da FINEP

Tecnologia da Informação e 
ComunicaçãoDefesa e Aeroespacial

Saúde
Desenvolvimento Social e Tecnologias 

Assistivas

Energia Renovável

Óleo, Gás e Naval



�A Finep financia todos os estágios do desenvolvimento científico, tecnológico e inovação.
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Financiamento a todos os estágios da empresa



O apoio da FINEP abrange todo o ciclo de C,T&I, da pesquisa básica até o

desenvolvimento de produtos, serviços e processos nas empresas.

Sua atuação se dá por meio de diversos instrumentos:

Financiamentos não-reembolsáveis para ICTs

Financiamentos reembolsáveis para empresas

Subvenção econômica para empresas

Investimento em fundos

Modalidades de Financiamento



Números da FINEP (Contratações e Liberações)

FINEP – Orçamento realizado
(1999-2011, em R$ milhões)
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Financiamento Não - Reembolsável

Objetivo:

Mobilizar a indústria brasileira para ocupar lacunas relevantes na oferta 

competitiva de produtos e serviços de maior conteúdo tecnológico, por 

meio de projetos em cooperação com instituições de pesquisa de 

excelência, existentes no país.

Chamadas Públicas ICTs - Empresas



Financiamento Não - Reembolsável

Chamada do Pré-Sal (2010/2011):

Recursos envolvidos no total: R$ 110 milhões

Número de Projetos selecionados: 48

Participantes: Fornecedores da Cadeia Produtiva de P & G

Valor médio dos Projetos: Variaram entre R$ 1 milhão a R$ 8 milhões

Áreas Contempladas: 

Instrumentação e Automação, Válvulas, Umbilicais, Submarinos, Construção Naval

Prevenção, Localização e Reparo de Vazamentos

Chamadas Públicas ICTs - Empresas



Financiamento Reembolsável

Objetivo:
Elevar o status tecnológico do parque produtivo nacional de modo a torná-lo apto a 
fazer frente aos desafios prevalecentes nos mercados nacional e internacional.

Porte ROB

Médias R$ 16 MM a R$ 90 MM

Médias-Grandes R$ 90 MM a R$ 300 MM

Grandes Empresas Brasileiras Maior do que R$ 300 MM

Público Alvo:

Programa Inova Brasil



Principais desafios:

Reverter a vulnerabilidade externa nos segmentos intensivos em 

tecnologia;

Estimular a implantação de atividades contínuas de P&D nas empresas;

Elevar a competitividade da empresa brasileira;

Apoiar a inserção de empresas inovadoras em mercado globais;

Estimular a participação do capital privado em inovação;

Estruturar competências para lideranças futuras;

Estimular a adoção de procedimentos que promovam a sustentabilidade.

Financiamento Reembolsável



Análise das Propostas:

Consulta Prévia (CP): Análise de Mérito:  informações detalhadas sobre organização 

e gestão, diferenciais competitivos, estrutura de PD&I, a inovação proposta e sua inserção 

na estratégia empresarial, análise de crédito retrospectivas, entre outros. 

Solicitação de Financiamento (SF): Informações e documentação para as análises 

jurídica, de garantia e de crédito.

Financiamento Reembolsável



Linhas de Ação:

Desenvolvimento de 

mercados para 

produtos, processos e 

serviços inovadores

Investimento contínuo 

em pesquisa e 

desenvolvimento 

tecnológico, por meio da 

implantação de centros 

de P&D

Desenvolvimento e/ou 

aperfeiçoamento de 

produtos processos e 

serviços, aquisição e/ou 

absorção de tecnologias

Inovação 
Pioneira

Inovação 
Contínua

Inovação e 
Competitividade

Financiamento Reembolsável



O que pode ser financiado: 

Taxas de 4% a 
TJLP+3%

Condições:

Obras Civis/Instalações, Equipamentos (Nacionais ou Importados), Softwares (Nacionais

ou Importados), Matérias Primas, Equipe Própria, Treinamentos, Serviços de Consultoria,

Serviços de Terceiros, Viagens/Diárias, Outros.

Carência de até 
48 meses

Amortização em 
até 120 meses

Participação da 
FINEP de até 90% 

do valor do 
projeto

Financiamento Reembolsável





Informações: www.finep.gov.br/programas/inovabrasil.asp





� Seleção de planos de negócios e fomento a projetos que contemplem P&D&E e/ou absorção tecnológica, produção e 

comercialização de produtos, processos e/ou serviços inovadores, visando o desenvolvimento de fornecedores brasileiros 

para a cadeia produtiva da indústria de petróleo e gás natural, contribuindo dessa forma para a política de aumento de 
conteúdo local e para a competitividade e sustentabilidade da indústria nacional.

� O programa tem a finalidade de apoiar as empresas brasileiras no desenvolvimento de tecnologias para a cadeia 

produtiva da indústria de petróleo e gás natural, reforçando a sustentabilidade e expansão da cadeia de suprimentos da 

PETROBRAS, permitindo uma maior coordenação das ações de fomento e melhorando a integração dos instrumentos de 
apoio financeiro disponíveis. 

OBJETIVO DO 
PROGRAMA

MODALIDADES 
DE APOIO

Integração entre 

instrumentos de 

financiamento da 

INOVAÇÃO

Parceria para Projetos de Inovação 

na Cadeia de Petróleo & Gás

Main Contractors

(EPC, EPIC)Fornecedores

(1º Nível)Fornecedores

(2º Nível)
Fornecedores

(Nível n)
…

CADEIA DE SUPRIMENTOS DE PETRÓLEO & GÁS

1. Operação de Crédito ...........................................................

2. Participação Acionária .........................................................

3. Recursos não-reembolsáveis para Empresa .......................

4. Recursos não-reembolsáveis para ICT (Cooperação ICT-

Empresa) ..............................................................................

+        Garantia de Compra & Suporte Tecnológico .......................

DURAÇÃO 2012 – 2017

( 5 anos )

Inova Petro



Processamento 

de Superfície

Instalações 

Submarinas

Instalações 

de Poço

LINHAS
TEMÁTICAS

Inovações de Produto, Processo e/ou Serviço 

na Cadeia de Petróleo & Gás

Parceria para Projetos de Inovação 

na Cadeia de Petróleo & Gás

� Integração de Instrumentos: Integração de instrumentos de financiamento da inovação da FINEP e do BNDES.

� Conteúdo Local: Oportunidade de aumento do conteúdo local, especialmente em tecnologias tradicionalmente 

importadas.

� Patentes: Viabilização do licenciamento das patentes da Petrobras junto à cadeia de fornecedores brasileiros.

� Sinergias de experiências: expertise técnico da Petrobras e a experiência com lançamento de programas, avaliação e 

acompanhamento de projetos de inovação da FINEP e do BNDES.

� Abrangência a todos os ambientes tecnológicos de E&P: Inovações em: i) Processamento de Superfície; ii) Instalações 

Submarinas; e iii) Instalações de Poço.

� Transparência no desembolso de recursos: alocação nas tecnologias mais prioritárias do setor.

� Alinhamento das ações de fomento: foco nos nichos tecnológicos prioritários na cadeia de suprimentos da Petrobras.

� Sustentabilidade: Oportunidade de desenvolvimento de inovações voltadas para tecnologias sustentáveis.

� Organização: Constituição de núcleos de engenharia responsáveis pelo desenvolvimento contínuo da inovação nas 

empresas apoiadas e melhoria dos processos de gestão.

EXPECTATIVAS 
DE RESULTADOS

Inova Petro



ELEGIBILIDADE

Parceria para Projetos de Inovação 

na Cadeia de Petróleo & Gás

RECURSOS DO 
PROGRAMA

1. FINEP = R$ 1,5 Bilhão

2. BNDES = R$ 1,5 Bilhão

TOTAL = R$ 3 Bilhões

Inova Petro

� Empresas brasileiras e/ou grupo econômico brasileiro com Receita Operacional Bruta (ROB)

superior a R$ 16 milhões, individualmente ou em parceria, que tenham interesse de empreender

atividade de produção e comercialização dos produtos ou serviços decorrentes das tecnologias

relacionadas aos temas do edital. Projetos de empresas com ROB inferior a esse limite são elegíveis

somente se desenvolvidos em conjunto com outra empresa e/ou grupo econômico com ROB superior

a este valor.

� Os projetos devem ser desenvolvidos integralmente no território nacional e serem aderentes às

linhas temáticas.

� Não são passíveis de apoio, com recursos deste Programa, projetos de tropicalização e/ou

internalização de tecnologias já desenvolvidas no exterior pelas matrizes e/ou controladoras de

empresas proponentes instaladas no Brasil.



Oportunidades

Oportunidades que surgem a partir de um novo ciclo de desenvolvimento 
econômico: 

� Seletividade das ações de investimento e inovação tecnológica

� A sustentabilidade/continuidade do ciclo de distribuição de renda depende 
de ganhos de produtividade

� Os ganhos de produtividade da economia brasileira são fortemente 
dependente da diversificação da produção de empresas brasileiras em 
direção a setores onde as oportunidades de inovação são maiores 

Uma parte relevante dos investimentos na economia nos próximos anos será 
realizada pelas empresas vinculadas a cadeia produtiva do petróleo;

O Brasil dispõe de instrumentos de

políticas públicas adequadas para

impulsionar empresas brasileiras

em segmentos intensivos em

conhecimento



Obrigado!

www.finep.gov.br 

José da Gama Malcher

Analista de Projetos 

jmalcher@finep.gov.br

Tel.: 21 2555-0395

DPGN – Departamento de Petróleo, Gás e Indústria Naval

AFI – Área de Financiamento à Inovação

DRIN – Diretoria de Inovação


