Chamadas públicas:

Finep/Fapesp - R$ 20 milhões
Finep – EPIs/EPCs – R$ 5 milhões

Encomendas tecnológicas:
R$ 50 milhões para sete encomendas
tecnológicas:

Contratos vigentes:

•
•

Renegociação de dívidas

•

Novas linhas de crédito - Covid:
Reconversão industrial
Dispositivos Médicos
Aquisição Inovadora - Saúde

•
•

Sequenciamento do código genético do vírus,
Dois protocolos de testes clínicos com paciente
utilizando medicamentos para combater o
COVID-19
Estudo utilizando Inteligência Artificial para
seleção de moléculas que possam inibir a
replicação viral
Pesquisa em inovação para testes diagnósticos
Desenvolvimento de vacinas e projeto na área
social.

Tipo: Operação Direta
Público Alvo: Empresas de todos os portes
Taxa: TJLP + 0,5% aa
São financiáveis despesas ocorridas a partir de
Janeiro/20

Reconversão industrial
Transformação de fábricas para a produção
de itens necessários ao combate à doença,
usando o conhecimento acumulado de
engenharia, capacidade de produção
industrial e ativos ociosos das empresas
(“esforço de guerra”).

Prazo
Carência Total: até 24 meses
Prazo Total: até 72 meses
Participação Finep: 100%
Valor Disponibilizado: R$ 150 milhões

Escalonamento para dispositivos médicos

Desenvolvimento, otimização e
escalonamento de dispositivos de atenção à
saúde utilizados em UTIs e no tratamento ao
COVID como forma de aumentar a oferta
nacional desses produtos.
Inovações no nível da própria empresa e, em
alguns casos, a nível nacional.

Prazo
Carência Total: até 48 meses
Prazo Total: até 144 meses
Participação Finep: 100%
Valor Disponibilizado: R$ 150 milhões

Finep Aquisição Inovadora Saúde

Financiamento à aquisição de dispositivos essenciais
para as instituições de saúde no combate ao COVID-19
por meio da promoção da capacidade inovadora do
Complexo Industrial da Saúde,
- Lista de produtos a ser divulgada em breve,
- Linha em operação com agentes financeiros parceiros

Tipo: Operação Indireta
Público Alvo: Empresas de todos os portes
Taxa: TJLP + 4% aa
Prazo
Carência Total: até 24 meses
Prazo Total: até 120 meses
Participação Finep: 100%
Valor Disponibilizado: R$ 300 milhões

Exemplos de itens financiáveis:
TERMÔMETRO;
OXÍMETRO DE PULSO;.
ELETROCARDIÓGRAFO;
MONITOR DE PRESSÃO
ARTERIAL.

VENTILADOR
MECÂNICO
MONITOR
MULTIPARAMÉTRICO

Programa emergencial de renegociação de crédito destinado a empresas que receberam financiamento para o
desenvolvimento de projetos de inovação e apresentam dificuldades para honrar os seus compromissos em meio à
pandemia.
Condições gerais:
Modelo de Operação
Suspensão de pagamento de juros remuneratórios e de principal
("stand still") de até 6 (seis) meses para as empresas objeto de
financiamento reembolsável, respeitados os critérios de
elegibilidade.

Pleitos devem ser encaminhados para cp_drec@finep.gov.br ou
agente financeiro (Finep Inovacred) e serão válidos a partir da data
de publicação do Programa.

Exigências e Restrições

A suspensão de pagamentos não será possível nos casos de
empresas em contencioso judicial, em recuperação judicial ou
extrajudicial; ou pertencentes a grupos em igual situação; e
contratos de financiamentos relativos ao Programa de
Sustentação do Investimento (PSI).

a) Operações em situação regular de pagamento até 29/02/2020;
b) Proposta demanda a adesão de cada empresa a um ou mais
instrumentos contratuais a serem renegociados com a Finep ou
agente financeiro;
c) Data limite de solicitação da adesão: 30/06/2020

•

Necessário o envio do Termo de Adesão devidamente assinado
pela financiada e garantidores (ou Declaração de Anuência dos
Garantidores, na hipótese de garantias financeiras);

d) Stand still apenas será oferecido para empresas que tenham, no
mínimo, 6 (seis) meses de contrato remanescentes, a contar da data
de 29/02/2020 (4 meses no caso de operações Inovacred)
e) Parcelas postergadas não contarão com equalização, gerando um
subcrédito que será capitalizado (incorporados no salso devedor)
f) Será mantido o mesmo prazo de vencimento do contrato.

1

PLANO ESTRATÉGICO DE INOVAÇÃO

Foco do apoio
da FINEP

2

P&D, CAPEX / OPEX

Investimentos
necessários
para execução
do plano

INOVAÇÃO: CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO NO
MERCADO

Inovação se
tornando
realidade !

3

Conjunto de projetos de alto impacto para a empresa

Toda despesa (incluindo de capital) envolvida na execução,
inclusive em moeda estrangeira, exceto compra de terreno ou
imóvel.

de Novos Produtos, Processos ou Serviços
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Investimentos
e despesas
envolvidos na
execução

| 10

Linhas de Ação

Taxa (a.a.)

Prioridades
nacionais de
interesse
estratégico

TJLP - 0,5%

Produtos, processos
ou serviços inéditos
para o Brasil

TJLP + 0,5%

Impacto no
posicionamento da
empresa no
mercado

TJLP + 1,5%

Inovações no
âmbito da empresa

TJLP + 3,5%

Aquisição de bens
de capital, bens de
informática e
automação

TJLP + 6,25%

Prazo de
carência

Prazo total

Participação
Finep

Até 48
meses

Até 144
meses

Até 90%

Até 120
meses

Até 80%

Até 36
meses

Até 24
meses

*Apenas para Planos Estratégicos de Inovação demandados pelo governo que expressem a necessidade de desenvolvimento tecnológico para atendimento a prioridades
nacionais de interesse estratégico;
** Não há incidência de IOF sobre as operações de financiamento da Finep;
*** Há incidência da Taxa de Inspeção e Vigilância (TIV) no percentual máximo de 2% sobre o valor de cada liberação. Para financiamentos a partir de R$ 10.000.000,00, o
percentual da TIV é decrescente conforme o valor do financiamento aumenta.
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Os projetos apoiáveis se encaixam em uma das seguintes áreas tecnológicas,
definidas pela Resolução 97 do FUNTTEL:
•
•
•
•

Comunicações ópticas;
Comunicações digitais sem fio;
Redes de transporte de dados e
Comunicações estratégicas

De forma geral, os projetos apoiáveis focam no desenvolvimento de tecnologias de
telecom envolvendo hardware e/ou sofTware.
Descrição de cada área tecnológica
em https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes-do-funttel/601-resolucaofunttel-97
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Linhas de Ação
Prioridades
nacionais de
interesse
estratégico

Taxa (a.a.)

TR+3,5%

Produtos, processos
ou serviços inéditos
para o Brasil

Ou

Impacto no
posicionamento da
empresa no
mercado

TR+2,8%
(com
garantias
financeiras)

Inovações no
âmbito da empresa

Prazo de
carência

Prazo total

Até 48
meses

Até 240
meses

Participação
Finep

Até 90%

Até 36
meses

Até 216
meses

Até 80%

*Apenas para Planos Estratégicos de Inovação demandados pelo governo que expressem a necessidade de desenvolvimento tecnológico para atendimento a prioridades
nacionais de interesse estratégico;
** Não há incidência de IOF sobre as operações de financiamento da Finep;
*** Há incidência da Taxa de Inspeção e Vigilância (TIV) no percentual máximo de 2% sobre o valor de cada liberação. Para financiamentos a partir de R$ 10.000.000,00, o
percentual da TIV é decrescente conforme o valor do financiamento aumenta.
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Dois eixos de atuação:
• Desenvolvimento de soluções digitais baseadas em Internet das Coisas (IoT) e
demais tecnologias habilitadoras
• Implementação de Planos Estratégicos Empresariais de Digitalização

Público-alvo: ROB a partir
de R$16 milhões
Modalidade: Recursos
Reembolsáveis
–
Bônus de 1% na taxa

Áreas:
Projetos
com
aplicações
na
saúde,
indústria, no ambiente rural e
urbano

Valor mínimo dos
projetos: R$ 5 milhões

3

1
(Analista operacional)
(Empresa)

2

4
(CEP)

(Analista de Crédito)

Envio

Decisão

Análise

Contratação

Prazo

Estimativa

30 dias

3 meses
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Agentes Financeiros na Região Sul:

TJLP + 1%

TJLP + 2%
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Recursos reembolsáveis
de forma descentralizada,
por meio de agentes
financeiros regionais e
estaduais credenciados,
com o objetivo de
atendimento às
demandas das micro,
pequenas e médias
empresas inovadoras.

Apoiar Empresas
Brasileiras que tenham
projetos em parceria com
Instituições Científica,
Tecnológica e de
Inovação (ICTs). Planos
Estratégicos de Inovação
com maior conteúdo de
cooperação terão
condições mais
favorecidas.

Complementar o apoio
aos projetos de inovação
com
recursos para capital de
giro

Financiar projetos de
inovação, através de
sistemática
operacional
simplificada.

ROB* inferior a R$ 4,8 M
ROB de R$ 4,8 M a R$ 16 M
ROB de R$ 16 M a R$ 90 M
ROB de R$ 90 M a R$ 300 M

*Receita Operacional
Bruta. No caso, a anual ou
| 17
anualizada.
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Porte

ROB**

Valor do Financiamento

Até R$ 4,8 MM

de R$ 150 mil a R$ 3 milhões

II – Pequenas Empresas

de R$ 4,8 MM até R$ 16 MM

de R$ 150 mil a R$ 3 milhões

III – Médias Empresas

de R$ 16 MM até R$ 90 MM

de R$ 150 mil a R$ 10 milhões

I – Micro e EPPs

Linhas de
ação

Limite de
Financiamento

Taxas de
Juros a.a.

Carência

Amortização

Participação
Finep

Porte I

150mil a 3M

TJLP + 1%

Até 2 anos

Até 6 anos

Até 90%

Porte II

150mil a 3M

TJLP + 1%

Até 2 anos

Até 6 anos

Até 80%

Porte III

150mil a 10M

TJLP + 2%

Até 2 anos

Até 6 anos

Até 80%

Linhas de
ação

Limite de
Financiamento

Taxas de
Juros a.a.

Carência

Amortização

Participação
Finep

Portes I e II

Até R$ 200mil

TJLP + 3%

Até 1 ano

3 anos

100%
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Porte

ROB**

Valor do Financiamento

Até R$ 4,8 MM

de R$ 150 mil a R$ 3 milhões

II – Pequenas Empresas

de R$ 4,8 MM até R$ 16 MM

de R$ 150 mil a R$ 3 milhões

III – Médias Empresas

de R$ 16 MM até R$ 90 MM

de R$ 150 mil a R$ 10 milhões

I – Micro e EPPs

Linhas de
ação

Limite de
Financiamento

Taxas de
Juros a.a.

Carência

Amortização

Participação
Finep

Porte I

150mil a 3M

TJLP + 1%

Até 2 anos

Até 6 anos

Até 90%

Porte II

150mil a 3M

TJLP + 1%

Até 2 anos

Até 6 anos

Até 80%

Porte III

150mil a 10M

TJLP + 2%

Até 2 anos

Até 6 anos

Até 80%

Linhas de
ação

Limite de
Financiamento

Taxas de
Juros a.a.

Carência

Amortização

Participação
Finep

Portes I e II

Até R$ 200mil

TJLP + 3%

Até 1 ano

3 anos

100%
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Software que utiliza imagens de satélite
para estimar a produção de soja
Plataforma de Monitoramento Agrícola por
Satélite, que mostra a evolução da safra em
tempo quase real, além de informações das duas
safras passadas para análise de evolução e de
tendências.

São José dos
Campos

Equipamento de ressonância
magnética para o agronegócio
Equipamento de ressonância magnética
capaz de mapear, em segundos, a
composição de sementes, frutas e produtos
industrializados do agronegócio.

São Carlos
Apoio Finep

Apoio Finep

R$ 2,5 MM

R$ 950 mil

R$ 1,3 MM
R$ 490 mil
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Operação:
•
•
•

Descentralizada, por meio de agentes financeiros.
Operação baseada no credenciamento de integradores, que terão seus serviços para Indústria 4.0 financiáveis.
O tomador do crédito será a empresa cliente destes integradores.

A Finep está credenciando empresas integradoras e os seus serviços de implantação de planos de
digitalização de acordo com os seguintes critérios:
•
•
•
•
•

Comprovação de capacidade e qualidade técnica e gerencial na implantação de planos de
digitalização – 3 atestados para empresa, 1 por serviço;
Recomendação de fornecedores de programas e equipamentos ligados às tecnologias
habilitadoras - 1 atestado.
Regularidade fiscal – Certidões negativas de tributos e FGTS.
Envio da RAIS.
O nome do serviço deve ser exatamente igual ao declarado nos documentos fiscais

Mais informações em http://www.finep.gov.br/inovacred4-0

* Garantia
financeira,
operação direta ,
ROB > 90 milhões

Carência:
Até 24 meses
Financiamento a compra de
equipamentos de telecomunicações
desenvolvidos no Brasil, de acordo
com lista do MCTIC (Portaria 950).

Valor Mínimo:
R$ 50 mil

Amortização:
até 36 meses

Carência:
Até 36 meses
Financiamento a compra de
equipamentos eletrônicos
desenvolvidos no Brasil, de acordo
com lista do MCTIC (Portaria 950).

Valor Mínimo:
R$ 50 mil

Participação
da FINEP:
Até 90%

Liberação
em parcela
única

Amortização:
até 120 meses
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Gerente
Regional Sul - DSUL
Diretoria de Inovação
jfsilva@finep.gov.br
(21) 99560-3119

Analista
Regional Sul - DSUL
Diretoria de Inovação
brunoc@finep.gov.br
(21) 98578-9585

Analista
Regional Sul - DSUL
Diretoria de Inovação
macrobruno@finep.gov.br
(21) 98496-1835

