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Atribuições da DRIN2

Planejamento, fomento e acompanhamento de ações de pesquisa,
desenvolvimento e inovação realizadas por empresas e Instituições de
Pesquisa Científica e Tecnológica (ICTs), com possibilidade de apoio através
dos seguintes instrumentos:

• Reembolsável (Crédito);

• Não Reembolsável para ICTs;

• Não Reembolsável para Empresas (Subvenção Econômica).



Número de Operações por Fase e Instrumento – DRIN2



Valor das Operações por Fase e Instrumento – DRIN2



Desafios da DRIN2

• Desenvolvimento urbano sustentável, mitigação e adaptação às mudanças climáticas;

• Promoção da educação, bem-estar e qualidade de vida da população;

• Fortalecimento da relação entre empresas, ICTs e agentes públicos através da efetiva cooperação
na inovação e na transferência de tecnologia nas áreas de saúde, química, cosméticos, processos
industriais e do agronegócio;

• Contribuição para que o país possa se tornar base de plataformas mundiais de fármacos e
biofármacos;

• Apoio ao domínio e ao desenvolvimento de equipamentos e dispositivos médicos e contribuição
para o aumento da competitividade das empresas brasileiras;

• Apoio a empresas brasileiras e a ICTs no desenvolvimento e no adensamento das cadeias
produtivas de insumos para a agropecuária, no desenvolvimento de máquinas e equipamentos
agrícolas e no desenvolvimento de produtos e processos da indústria de alimentos;

• Apoio a empresas brasileiras e a ICTs no domínio e no desenvolvimento de novas tecnologias
industriais destinadas ao processamento da biomassa oriunda da cana-de-açúcar.



Setores Apoiados pela DRIN2 / ATDS

• Habitação Social

• Saneamento Ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário,

resíduos sólidos urbanos e drenagem de águas pluviais urbanas)

• Mobilidade Urbana (com ênfase nos usuários dos transportes urbanos)

• Mudanças Climáticas (com ênfase na redução de emissões e de

vulnerabilidades no contexto urbano)

• Pessoas com Deficiência, Idosas e com Mobilidade Reduzida
(Tecnologia Assistiva, Acessibilidade e Prevenção)

• Esporte (Alto Rendimento e Inclusão Social)

• Educação

• Patrimônio Cultural

• Segurança e Saúde no Trabalho

• Nutrição Humana e Segurança/Qualidade Alimentar

• Setor Editorial e Indústria Gráfica



Setores Apoiados pela DRIN2 / ASAQ
• Saúde (incluindo fármacos e medicamentos, equipamentos, dispositivos e

materiais médicos, medicina regenerativa, vacinas, kits diagnóstico,
hemoderivados, telemedicina, telessaúde e cosméticos)

• Indústria Química (incluindo as especialidades químicas, manufatura química
e indústria de ponta – terceiras e quarta gerações)

• Agronegócio (fertilizantes, defensivos, genética vegetal e animal, veterinária,
maquinário agrícola) e Indústria de Alimentos

• Biocombustíveis e Bioprodutos

> Setores Apoiados pela DRIN2/DESP2:

• Indústria de Processos (restritas a indústria têxtil, couro e calçados e polo
moveleiro)

• Papel e Celulose (incluindo embalagens)



Principais Clientes na Carteira de Operações de Crédito



Projetos de Destaque - DESQ

Cálamo Distribuidora de Produtos de 
Beleza

Objetivo:

Financiamento de toda atividade de P&D
desenvolvida em 12 linhas no Centro de
Pesquisa do Grupo.

Impacto/Externalidades:

i) Desenvolvimento de inovações 
potencialmente disruptivas e com ineditismo 
tecnológico para o mercado. 

ii) Entrega de produtos com pegada
sustentável, com menor impacto no meio
ambiente, mais seguros, e com conceito de
química verde.

Informações básicas: 

Valor Finep R$ 172.130.000,00

Local São José dos Pinhais - PR

Orygen

Objetivo:

Desenvolvimento cinco medicamentos
biossimilares, voltados para o tratamento de
neoplasias, doenças inflamatórias e doenças
auto-imunes, bem como promover a absorção de
tecnologias inexistente hoje no Brasil.

Impacto/Externalidades:

i) Incrementar a qualidade e a acessibilidade ao
tratamento de doenças crônicas e graves;
promover redução custos para o SUS reduzindo
a dependência nacional de medicamentos
importados; capacitar ICT pública quanto às
tecnologias absorvidas.

Informações básicas: 

Valor Finep R$ 147,06 MM

Local São Carlos - SP



Projetos de Destaque - DAGN

Cosan Biomassa

Objetivo:

Transformar a biomassa in natura em peletes,
tornando-a um produto estável para a
armazenagem, de composição uniforme, fluida
para transporte e disponível para aplicação direta
na geração de energia (elétrica ou térmica) em
larga escala (“carvão verde”).

Impacto/Externalidades:

Alternativa renovável para a geração de energia
térmica e elétrica que seja transportável,
produzida e disponibilizada em larga escala pode
criar uma nova commmodity para este mercado
com grande vantagem competitiva para o Brasil, o
maior processador de biomassa de cana do
mundo.

Agroceres

Objetivo:

Utilização de técnicas de transgenia para obtenção
de plantas de milho resistentes a pragas como a
lagarta helicoverpa e de insetos sugadores; Em
parceria com a Embrapa Milho e Sorgo, produzir
cassetes gênicos em milho eficientes para o controle
de Helicoverpa armigera e de insetos sugadores
através do uso de genes da bactéria Bacillus
thurigiensis (Bt) e superexpressão de dsRNA.

Impacto/Externalidades:

Redução do uso de defensivos agrícolas; Aumento
da produtividade das lavouras; Produção de híbridos
mais adaptados à pragas das regiões tropicais e
subtropicais.

Informações básicas: 

Valor Finep R$ 254 MM

Local Jaú - SP

Informações básicas: 

Valor Finep R$  70,7 MM

Locais Pato de Minas - MG



Projetos de Destaque DQUAL
Primeira Handbike de Competição do Brasil

• Projeto e fabricação de uma handbike de competição para
disputar as Paralimpíadas de 2016 com segurança, conforto
e alta performance.

• Fabricada com ligas leves.

• Inclui inovador sistema eletrônico embarcado, para
fornecimento em tempo real dos parâmetros fisiológicos do
paratleta e dinâmicos da handbike.

• Dois atletas participaram dos testes com os protótipos.

• DEMANDA: SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO –
01/2012 - TEMA: TECNOLOGIA ASSISTIVA

• VALOR FNDCT: R$ 1,0 milhão.



Projetos de Destaque – DURB
SABESP (Inovações no setor de saneamento)

Tecnologias

• Sistema de produção de água de reuso para uso urbano e industrial.

• Unidades de biofiltração para controle de odores de estações elevatórias de esgoto.

• Sistema de gaseificação por plasma de resíduos sólidos de estações de tratamento 
de esgoto.

• Secador de Lodo de ETE por Meio de Irradiação Solar.

Crédito: R$ 48 milhões



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

Victor Odorcyk
Diretor da Diretoria de Inovação II – DRIN2 Obrigado!


