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Quem somos



VISÃO
Transformar o Brasil por meio da Inovação

A FINEP
Financiadora vinculada ao MCTI, fundada em 1967
especializada no apoio a C,T&I.

FORMA DE ATUAÇÃO
Apoio financeiro a Ciência, 
Tecnologia & Inovação (CT&I)



Formas de Apoio



Para Empresas



Tipos de Apoio Para empresas, por Porte e Tipo



Linhas de Apoio 
Para Empresas



Crédito Direto
Empresas de 
todos os portes



Apoio Direto à Inovação

A Finep oferece linhas de financiamento para empresas e outros tipos de pessoas jurídicas,
para a implementação de projetos de inovação. Quanto maior o teor tecnológico e o
impacto do projeto, melhores serão as condições oferecidas (taxas e prazos).

Vantagens do crédito:

- Processo de contratação rápido: mediana de 123 dias desde a apresentação do pedido
de financiamento até a assinatura do contrato

- Taxas atrativas para todos os setores da economia
- Equipes de fomento em todas as regiões do país, prontas para orientar os interessados



Itens Financiáveis

Obras civis
e instalações

Máquinas e 
equipamentos
nacionais e 
importados

Matérias
Primas

Softwares

Equipe 
própria

Serviços de 
terceiros, 
consultorias, 
testes

Logística, 
distribuição
e marketing

Produção pioneira
e comercialização

Aquisições de 
empresas para 
absorção de 
tecnologia



Processo e Submissão de Proposta

https://financiamento.finep.gov.br/credito/externo/inicio.zul

Reconhecimento de despesas já realizadas
- Finep Reembolsável: 180 dias corridos antes da data de envio do PEI
- Finep Aquisição Inovadora: data de envio do PEI

CadastroCadastro









Crédito 
Descentralizado
Micro, Pequenas e 
Médias Empresas



Itens Financiáveis

Obras civis
e instalações

Máquinas e 
equipamentos
nacionais e 
importados

Matérias
Primas

Softwares

Equipe 
própria

Serviços de 
terceiros, 
consultorias, 
testes

Logística, 
distribuição
e marketing

Produção pioneira
e comercialização

Aquisições de 
empresas para 
absorção de 
tecnologia



Experiência no financiamento a MPMEs

>  Desde 2013 > Programa Inovacred

Financiando projetos de impacto

> + R$ 2 bilhões em apoios

> + 700 projetos apoiados

Capilaridade de agentes financeiros

> +20 parceiros

> Atendimento em todo o país

Rede de agentes financeiros estabelecida e atuante



Linhas de financiamento descentralizadas

Desenvolvimento de produtos, 
processos e serviços

> Finep Inovacred
> Finep Inovacred Conecta
> Finep Inovacred Telecom
> Finep Inovacred Telecom Conecta

> Finep Inovacred Expresso

Captação Simplificada 
(análise técnica rápida)

> Finep Inovacred 4.0
> Finep Conecta Automático

Aquisição de equipamentos e 
componentes nacionais

> Aquisição Inovadora Telecom
Projetos

Esforços de P&D

Serviços Tecnológicos
Compra de 

Equipamentos 
desenvolvidos no 

Brasil e PPB











Financiamento Descentralizado - Agentes

Agente UF

DesenBahia Bahia

BNB (em breve) Ceará (piloto)

AGE Pernambuco

Piauí Fomento Piauí

CRESOL Regiões da Bahia, Ceará e Pernambuco

SOFISA Ceará e Pernambuco

CRESOL/Baser Toda a região Nordeste



Editais de 
Subvenção 
Econômica



Programa TECNOVA

Oferta de recursos não-reembolsáveis para projetos em setores prioritários e que
apresentam alto risco tecnológico.

Os ciclos são operacionalizados em parceria com as Fundações Estaduais de Amparo à
Pesquisa.

Previsão de lançamento: ver 
o parceiro estadual (FAP)



Editais Nacionais de Subvenção

Oferta de recursos não-reembolsáveis para projetos em setores prioritários e que
apresentam alto risco tecnológico.

http://www.finep.gov.br/



Subvenção Econômica à Inovação - Programa Finep InovaDoc

Objetivo: dar o apoio necessário para que pesquisadores -
doutorandos, doutores e pós-doutores - com elevada qualificação
profissional e conhecimento científico empreendam e criem novas
empresas ou transfiram a tecnologia para empresas já existentes.

Prazo para envio: 27/04/2023

Mais informações:
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/712



SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT - Subvenção Econômica à
Inovação em Fluxo Contínuo - Inovações Radicais no Setor Elétrico

Objetivo: Concede recursos de subvenção econômica para o
desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, com alto de
grau de inovação e com alta relevância da inovação, nas seguintes
linhas temáticas: Energia Eólica Offshore; Energia Solar Flutuante;
Novos Materiais; Armazenamento de Energia; e Transmissão em
Ultra Alta Tensão, em parceria com pelo menos uma Instituição
Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) brasileira.

Oferta de recursos em fluxo contínuo

Mais informações:
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/696



Subvenção Econômica à Inovação - Comercialização de Propriedade
Intelectual

Objetivo: conceder recursos de subvenção econômica para que
empresas interessadas em adquirir ou licenciar patentes concedidas
ou em processos de concessão vigentes, além de outros ativos de
propriedade intelectual, possam testar a viabilidade de produtos,
processos e serviços inovadores.

Oferta de recursos em fluxo contínuo

Mais informações:
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/687



Finep Startup
Centelha

Espaço Finep
Mulheres Inovadoras



Finep Startup

Aporte de até R$ 1,5 
milhão (até 2,2 Milhões -
rota 2030)

Investimento via 
contrato de opção

Mecanismo de 
investimento ágil

Acompanhamento 
mensal das investidas

Receita Bruta a partir de 
R$360mil até R$ 4,8 
milhões

Tecnologia Inovadora 
(viável comercialmente / 
escalável)

Registro (LTDA ou S/A há 
no mínimo 6 meses)

No mínimo protótipo

Importante no 
acompanhamento das 
empresas

Seu aporte concede 
vantagem às empresas

Nos casos de sucesso a 
Finep compartilha parte 
do Retorno

Disponível em Fluxo 
Contínuo



Aceleradora de startups – programa de aceleração da Finep

• Foco no desenvolvimento de negócios e acesso ao mercado
• Aceleração de 10 startups durante 150 dias
• Oportunidade de premiação para as startups participantes 

(R$150mil);
• Evento de aproximação com potenciais clientes e investidores

Ciclo 2023 em breve



Estímulo a startups inovadoras lideradas por mulheres

3ª Edição (Edição 2022)
• Aceleração de 30 startups durante 30 dias
• Premiação para as startups com melhor avaliação no período
• Acompanhamento das startups participantes durante 12 meses
• Seleção regional: todas as regiões participando do

processo de aceleração

Ciclo 2023 em breve



Objetivo: 
Gerar empresas de base 
tecnológicas a partir da 
transformação de ideias 
inovadoras em 
empreendimentos

Recursos 
Financeiros
Conforme as condições 
oferecidas por cada UF

OPERAÇÃO:
Descentralizada, via fundações 
de amparo à pesquisa

Benefícios para os contemplados:

Centelha

Previsão de lançamento: ver 
o parceiro estadual (FAP)



Para ICTs



Chamada Pública - Programa Praças da Ciência em Museus e Centros de
Ciência e Tecnologia e Espaços Científicos Culturais – 01/2022

Objetivo: apoiar instituições científicas e tecnológicas (ICTs) para
projetos que promovam a implantação de Praças da Ciência em
municípios de todas as regiões do Brasil por intermédio de projetos
acessíveis de baixo custo voltados para crianças, jovens e adultos
com ou sem deficiência.

Prazo para envio: 30/03/2023

Mais informações:
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/711



Chamada Pública - MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA/CENTROS NACIONAIS
MULTIUSUÁRIOS 2022

Objetivo: Fortalecer os Centros de Infraestrutura de Pesquisa
Científica e Tecnológica de caráter multiusuário já estabelecidos e
instalar novos onde não existam, por meio de implantação e
melhoria da infraestrutura necessária ao seu desenvolvimento para
que possam atuar como Centros Nacionais Multiusuários (CNM) em
seus campos correlatos.

Prazo para envio: 28/04/2023

Mais informações:
http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/713



Paulo de Resende
Gerente
Regional Nordeste - DRNE
Diretoria de Inovação
presende@finep.gov.br
(85) 99198-1626

Rafaelly Fortunato
Gerente Substituta
Regional Nordeste - DRNE
Diretoria de Inovação
rafaelly@finep.gov.br
(81) 99759-3132


