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Sobre a FINEP

Empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criada em 
1967. Nossa visão de futuro é transformar o Brasil por meio da Inovação.

A FINEP é o único agente governamental que opera todos os instrumentos de apoio a 
ciência, tecnologia & inovação

Crédito
Subvenção econômica
Participação em empresas
Financiamento não-reembolsável para instituições de ciência & tecnologia



Inovação

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)

Agregar tecnologia para:
Fazer mais, 
Fazer melhor
Fazer mais rápido 
Fazer o novo
Fazer de novas formas
ELEVAR A PRODUTIVIDADE

Por que inovar?

Diferenciação

Aumento de Produtividade e 
Competitividade

Geração de riqueza com 
desenvolvimento e transformação 

econômico-social



Produtividade: desafio central da economia 
brasileira

Produtividade na Ásia (média simples)
Produtividade na Ásia (média ponderada)
Produtividade no Brasil (média simples)
Produtividade no Brasil (média ponderada)

(Fonte: BID – ECLAC, Índice 1980=100)



Inovação = Risco + Retorno Financeiro

A empresa inova para aumentar sua produtividade. O investimento em
inovação apresenta riscos, mas também traz oportunidades de retornos
positivos:

“A avaliação de custo benefício do investimento Fapesp no Pipe mostrou um

retorno de cerca de 6 reais para cada real investido.” (Sergio Salles-Filho,
2011)

“Em relação aos impactos gerados em Ciência e Tecnologia, para cada Real

investido na empresa houve retorno de R$ 10,37 para a sociedade”
(EMBRAPA, 2011)

“As empresas que inovam são sete vezes mais produtivas do que aquelas que

não inovam” (Glauco Arbix, 2013)



Portfólio de Produtos

Juros:
2,5%-6,5% / ano

Duração da operação:
Até 144 meses

Carência:
Até 48 meses

Cobertura máxima:
90% do investimento

Crédito 
+

Subvenção 
Econômica

+
Investimento

+
Financiamento 
a Institutos de 

Pesquisa

Qual o produto certo? Depende do tipo de cliente e da sua caracterização.



Itens financiáveis

Equipes participantes do projeto, consultorias, assistência técnica, 
bolsas de pesquisa, engenharia consultiva;
Obras civis, equipamentos nacionais e importados;
Material permanente e de consumo, insumos;
Compra de tecnologia, patenteamento e licenciamento;
Fusões e aquisições;
Testes de conformidade e certificação no País e no exterior;
Treinamento no País e no exterior;
Produção, instalações fabris e comercialização associadas a inovações;
Quaisquer outros tipos de gastos relacionados ao investimento em 
ciência, tecnologia & inovação (exceto giro)



www.finep.gov.br/30dias

Compromisso Público: Crédito em 30 DIAS



m.cliquefinep.finep.gov.br

Compromisso Público: Proximidade com o Cliente

Área de Fomento e Novos 
Negócios

Apoiar o cliente no desenvolvimento de 
estratégias de inovação
Fomentar a discussão setorial com 
Associações Empresariais
Promover a reflexão sobre as virtudes do 
investimento em inovação



Próximos Lançamentos

Inova Sustentabilidade – R$ 1 bilhão
FINEP + BNDES

Inova Telecom – R$ 1 bilhão
FINEP + MiniCom + BNDES +Min. Saúde

Inova Mobilidade – R$ 1 bilhão
FINEP + Min. dos Transportes e Min. das Cidades

Inova Educação – R$ 1,2 bilhão
FINEP + MEC

Inova Petro II – R$ 2 bilhões
FINEP + BNDES + Petrobrás

Inova Petro-Engenharia – R$ 2,5 bilhões
FINEP + ANP + BNDES

PAISS – Agrícola – R$ 1 bilhão
FINEP + BNDES

Lançado em 04/12

Lançamento ainda em 2013



Paulo José Pereira de Resende
Área de Fomento e Novos Negócios

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
presende@finep.gov.br

+55 21   2555-0288
+55 21 97205-3545

Agradeço a todos pela atenção!


