


• Inovação
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• Instrumentos de Apoio (Reembolsável, 

Não-Reembolsável, Fundos)

• Programas de Descentralização

• Nova fase da FINEP

• Inova Empresa / Inova Saúde



O que é inovação?

A inovação pode apresentar escala local,

nacional ou mundial. Pode ser incremental

ou radical.

Inovações devem, necessariamente, estar 

disponibilizadas no mercado, aplicadas nas 

organizações ou transferidas para a sociedade. 

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 – Lei da Inovação)



Por que inovar?

Produtividade na Ásia (média simples)

Produtividade na Ásia (média ponderada)

Produtividade no Brasil (média simples)

Produtividade no Brasil (média simples)

*(Fonte: BID – ECLAC, Índice 1980=100)



Inovação:

. Diferencial competitivo para as 
empresas na atual economia 
globalizada.

. Importante instrumento de 
desenvolvimento e transformação 
econômico-social.

"A inovação é o que 
distingue um líder de 
um seguidor.“
Steve Jobs

Por que inovar?



Para a importação de 

uma tonelada de circuitos 

integrados 

(US$ 848.871,43) 

Brasil precisa exportar

1.742  toneladas de soja 

(US$ 487,36/ton)

ou

21.445  toneladas de minério 

de ferro (US$39,58/ton)

Circuitos Integrados
1 ton

1.742 ton

21.445 ton
Minério de Ferro

Soja

Por que inovar?



. A FINEP – Agência Brasileira da Inovação - é uma 

empresa pública vinculada ao MCTI (Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação) 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.

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.



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



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 reembolsáveis para empresas;

. Financiamentos não-reembolsáveis para ICTs;

. Subvenção econômica para empresas;

. Investimento em fundos.

Modalidades de 
Financiamento



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



Linhas de Ação:

Apoio a todo  
ciclo de 
desenvolvimento 
tecnológico, 
desde a pesquisa 
básica ao 
desenvolvimento 
de mercados para 
produtos, 
processos e 
serviços 
inovadores.

Projetos de 
desenvolvimento 
e/ou 
aperfeiçoamento 
de produtos 
processos e 
serviços, 
aquisição e/ou 
absorção de 
tecnologias.

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

Implementação 
de atividades de 
P&D e/ou 
programas 
de investimento 
contínuo em 
pesquisa e 
desenvolvimento 
tecnológico.

Inovação e 
Competitividade

Pré-
Investimento

Inovação em 
Tecnologias 

Críticas

Inovação 
Contínua

Inovação 
Pioneira

Desenvolvimento 
de tecnologias 
que visam 
atender às 
necessidades 
econômicas e 
sociais futuras do 
país.



O que pode ser financiado: 

Taxas de 2,5% a 5%

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

Prazo Total 
(Amortização + 

Carência) - até 120 
meses

Participação da 
FINEP de até 90% 

do valor do projeto



Plano 
Inova 

Empresa



� Plano inédito no país, pelo volume de recursos, foco e articulação
institucional

� Ampliação do patamar de investimentos em inovação para elevar a
produtividade e a competitividade da economia brasileira

� Articulação de 13 Ministérios, agências e empresas públicas

� Uso coordenado dos instrumentos: crédito, subvenção, renda
variável e não-reembolsável

� Fomento a planos de inovação empresariais

� Modelo bem sucedido de atuação coordenada entre instrumentos e
agentes do Governo (PAISS, Inova Petro, Inova Energia, Inova
Saúde, Inova Aerodefesa, Inova Agro, etc).

Plano Inova Empresa



R$32,9
bilhões

R$28,5bilhões
Investimento direto

R$4,4bilhões
Instituições parceiras

Crédito – 20,9 bi

Renda variável – 2,2 bi
Não reembolsáveis – 4,2 bi
Subvenção – 1,2 bi

Investimento Total

Plano Inova Empresa



Programas e Linhas de Financiamento



�Especialização Setorial

� Foco e Prioridade

� Integração de Instrumentos



Medicamentos

Subvenção, 

Crédito e 

Participação

Biofármacos

Objetos do Apoio

Análise conjunta 

dos PNs

Outras 
Empresas da 

cadeia
Laboratórios

Universidades e 
Institutos de 

Pesquisa

Farmoquímicos

Programa Ciência 

sem Fronteiras

Análise conjunta 

dos PNs

Análise conjunta 

dos PNs

Encomendas,

PDPs*

Biofármacos, Farmoquímicos
e Medicamentos



Linhas Temáticas: Biofármacos (Desenvolvimento de

produtos com ação terapêutica obtidos por rota

biotecnológica); Farmoquímicos (Desenvolvimento de

insumos farmacêuticos ativos obtidos por síntese química);

Medicamentos (Desenvolvimento de tecnologia farmacêutica

e processos industriais para fabricação de medicamentos).

Demanda Inicial: R$ 3,6 bilhões
� 49 empresas, sendo 33 empresas líderes
� Integração empresa-instituições de pesquisa (13 ICTs)
� Demanda é 2,7 vezes a dotação inicial

Demanda Qualificada: 26 empresas, R$ 3 bilhões

Biofármacos, Farmoquímicos
e Medicamentos



Recursos: R$ 600 milhões (R$ 275 mi FINEP em

Crédito, Subvenção e Participação Acionária)

Linhas Temáticas: Diagnósticos in vitro e por imagem;

Dispositivos implantáveis; Equipamentos eletromédicos

e odontológicos; Tecnologias da Informação e

Comunicação para Saúde.

Inova Saúde –
Equipamentos Médicos

Demanda Inicial: R$ 1,3 bilhão
� Recebimento encerrado 14/junho
� 145 Cartas de Manifestação de Interesse



Workshop – data provável 08 de agosto de 2013

Objetivos:

� Fomento a parcerias (rodada de interação
entre empresas Líderes, Parceiras e ICTs);

� Apresentação do Fluxo Direto (concessão de
crédito para projetos que já estejam em
etapas mais adiantadas de desenvolvimento);

� Apresentação sobre o Plano de Negócios.

Biofármacos, Farmoquímicos
e Medicamentos

O que vem por aí....



Programas Descentralizados
A FINEP, através da sua revisão estratégica, definiu a Descentralização  (Base Legal –
Decreto 5563/05) como um direcionador estratégicos para 2012-2015 e para tal, criou os 
dois programas abaixo:

MTE 

Ministério do Trabalho e 

Emprego +=
agentes financeiros

(estaduais/regionais)+

Programa INOVACRED – Operações Descentralizadas de Crédito com Agentes Financeiros

Programa TECNOVA – Operações Descentralizadas de Subvenção Econômica com Parceiros Estaduais

=
MCT&I

Ministério da 

Ciência, Tecnologia e 

Inovação
+ +

Parceiros

+

(e FNDCT)
Possibilidade de uso 

do FAMP



� Fomentar o desenvolvimento tecnológico das micro-empresas e empresas de
pequeno porte (com faturamento anual de até R$ 3,6 MM), através da concessão de
subvenção econômica.

• 1ª Fase: Estruturação da ação (seleção de agentes operacionais (Fundações) –
recursos não reembolsáveis do FNDCT);

• 2ª Fase: Fomento às micro-empresas e empresas de pequeno porte (subvenção), com
faturamento anual até R$ 3,6 milhões;

O objetivo é apoiar cerca de 800 empresas em 2012/2013

�AÇÃO TRANSVERSAL / FNDCT– R$ 19 MM – para custear a estruturação dos Parceiros

�SUBVENÇÃO ECONÔMICA DESCENTRALIZADA – R$ 190 MM – para apoio à projetos de
inovação tecnológica das MPEE´s.

�PARCERIA FINEP-SEBRAE – R$ 50 MM – para a apoio à gestão estratégica das MPEE´s.



� Apoiar o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, ou o
aprimoramento dos já existentes, ou ainda em inovação em marketing ou inovação
organizacional visando a ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional
ou nacional

� Valor da linha : até R$ 30 MM (com possibilidade de aditivo de R$ 20MM)

� Valor dos projetos: de R$ 150M a R$ 2MM

• Custo Financeiro:

– Taxa de juros final para as empresas: TJLP

– Taxa de serviços: opcional, limitada a até 1% do total financiado

• Remuneração do Agente Financeiro:

– 3% a.a sobre o total do saldo devedor

• Prazos:

– Pagamento : até 8 anos, (até 2 anos de carência e até 6 de amortização)

– Realização e liberações: Os projetos das empresas poderão ser realizados em até 24

meses, sendo as liberações de recursos realizadas semestralmente.



Agenda

• Nova fase da FINEP...



Rating 
Financeiro 

da Empresa 

Rating de 
Inovação 

da Empresa 

Rating de 
Inovação do 

Projeto 

QUALIDADE, OBJETIVIDADE E SEGURANÇA

LIMITE DE CRÉDITO E CONDIÇÕES PARA 
CONTRATAÇÃO

FASE 2
CONTRATAÇÃO

Novo Método de Análise:

Até 30 DIAS



Rating de Inovação - Exemplo:

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

Dimensão
econômica

Dimensão
setorial

Dimensão P&DDimensão RH

Dimensão
inovação

Empresa Projeto



Obrigado!

Igor Ferreira Bueno
Chefe do Departamento de Fármacos e Biotecnologia
ibueno@finep.gov.br
(11) 3847-0337

www.finep.gov.br 


