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A Finep

A Finep 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.
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Números da Finep (liberações)
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Valores Desembolsados pela Finep para INOVAÇÃO no Brasil (2001 - 2013)
ICTs (FNDCT) e Empresas (Subvenção Econômica e Crédito)

em R$ milhões (valores constantes IGP-DI-Preços-Dez/2013)

Média Valor 
Total 

Desembolsado 
2001 – 2003

R$ 1.064 milhões

Média Valor 
Total 

Desembolsado 
2011 – 2013

R$ 4.065 milhões
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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)
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Inovação

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)

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. 
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Por que inovar?

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
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Agronegócios e Alimentos

O mercado demanda que os alimentos sejam:

+ Acessíveis (custos, produtividade)

+ Sustentáveis (menor impacto ambiental)

+ Confiáveis (selos, rastreabilidade)

+ Saudáveis (menos gordura, açúcar, sódio, mais nutrientes)

+ Saborosos (qualidade)

+ Práticos (menor esforço de preparação)

+ Naturais (menos aditivos artificiais)

Inovação
(Produtos e Processos)

Competitividade e 

Rentabilidade
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Aquicultura

Cadeias de Insumos

Ração

Suplementação

Veterinária

Embalagens

Desenvolvimento

Melhoramento genético

Processamento
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Subvenção econômica 
para empresas

Financiamentos 
reembolsáveis para 

empresas

Modalidades de financiamento

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:

Investimento em fundos

Investimento direto

Investimento em 
empresas inovadoras via 
aquisição de participação 

societária: apoio à 
capitalização e 

desenvolvimento

Financiamentos não-
reembolsáveis para ICTs

Prêmio Finep
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Financiamentos 
reembolsáveis para 

empresas

Modalidades de financiamento

Investimento em fundo Prêmio Finep

Empresas com faturamento 
superior a R$ 90 MI ou 

projetos maiores que R$ 10 MI         
Finep 30 dias

Empresas com faturamento 
inferior a R$ 90 MI e projetos 

menores que R$ 10 MI         
INOVACRED

DESENVOLVE SP
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Financiamento reembolsável

www.finep.gov.br/30dias

O que é:

O sistema Finep 30 dias é uma metodologia inovadora 

que reduz prazos e aumenta a transparência e a 

qualidade da análise de projetos. Com ele, a Finep reduziu 

para até 30 dias o tempo de análise de mérito e 

enquadramento das propostas de financiamento.

100% online

Equipes de suporte para 

cadastramento e apresentação do 

pedido

Cerca de R$18 bilhões em projetos 

de inovação já foram apresentados 

à Finep, desde set/2013

http://www.finep.gov.br/30dias
http://www.finep.gov.br/
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Financiamento reembolsável: condições

O que pode ser financiado: 

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.

Taxas de 3% a 
7% a.a.

Carência de até 
48 meses

Prazo total 
(amortização + 
carência) de até 

144 meses

Participação da 
Finep de até 90% 

do valor do 
projeto

http://www.finep.gov.br/30dias/
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Financiamento reembolsável: garantias

Fiança bancária;

Aval ou fiança corporativa;

Hipoteca;

Penhor;

Alienação fiduciária de bens móveis e imóveis;

Bloqueio de contas;

Outras, desde que, a critério da FINEP, inexistam restrições a sua 

aceitação.



Obrigado!

Luis Felipe Maciel
Gerente do Departamento de Agronegócios e Alimentos

lfmaciel@finep.gov.br


