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A Finep

A Finep é uma empresa pública 

vinculada ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e 

Comunicações 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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A Finep

Promover o desenvolvimento econômico 

e social do Brasil por meio do fomento 

público à Ciência, Tecnologia e Inovação 

em empresas, universidades, institutos 

tecnológicos e outras instituições 

públicas ou privadas.

Missão

Visão

Transformar o Brasil por meio da Inovação..
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Technology Readiness Levels - TRL
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Desembolso por Instrumento

Em R$ milhões
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DRIN 1 - Diretoria de Inovação 1
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AIES – Indústria, Engenharia e Serviços

Unidades Setores

DMES 

Departamento de Engenharia,                   

Metal Mecânica,                 

Equipamentos,                    

Transportes e Serviços 

Metalmecânica, Equipamentos, Indústria de Bens de 

Capital, Automotiva (Veículos e Autopeças), Transportes, 

Construção Civil, Eletroeletrônica (exceto produtos de 

informática), Engenharia, Logística, Serviços e Varejo.

DPMS 

Departamento de Petróleo,            

Mineração e Siderurgia

Petróleo, Gás, Indústria Naval, Petroquímica, Mineração, 

Transformação Mineral, Metalurgia, Siderurgia e 

Materiais de Construção (incluindo produtos de aço, 

cimentos, cerâmica, vidros e metais sanitários).
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AIES - Principais Atividades 

• Fomento a projetos;

• Elaboração e Gestão de Programas;

• Análise de projetos;

• Acompanhamento de projetos;

• Participação em feiras e eventos;

• Representar a Finep em diversos fóruns.



Finep – Principais Desafios

• Aproximar os atores do sistema de inovação: universidades, ICTs e 
empresas;

• Incentivar a implementação de atividades contínuas de P,D&I nas 
empresas;

• Elevar a competitividade das empresas brasileiras;

• Apoiar a entrada de empresas inovadoras em mercados globais;

• Estimular a participação do capital privado em inovação;

• Estimular a adoção de procedimentos que promovam a sustentabilidade.
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P,D&I em alguns países (% do PIB)

Source: OECD. It doesn’t consider Higher education, Private non-profit and Funds from abroad.  
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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 indireto

Participação em fundos

Investimento direto

Participação societária em empresas

Financiamentos não-
reembolsáveis para ICTs
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Cadastro 
do cliente 

Cadastro 
do PEI

Envio 
do PEI

Se aprovado: 
fluxo 

contratação

Verificação 
– Cadastro 

Cliente

Moderação –
Ajustes ou 

solicitações

Análises de 
Mérito e de 

Crédito

Resposta 
ao Cliente

Cliente

Finep

30 dias

Macro fluxo de apresentação e análise do Plano Estratégico de Inovação

15 dias

Financiamento Reembolsável

Foco: médias-grandes e grandes empresas (faturamento anual a partir de R$ 90 milhões) 

http://www.finep.gov.br/area-para-clientes-externo/finep-30-dias-2/finep-30-dias-inovacao
http://www.finep.gov.br/area-para-clientes-externo/finep-30-dias-2/finep-30-dias-inovacao
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Financiamento Reembolsável

O referencial que orienta a seleção de Planos Estratégicos de Inovação 
propostos à Finep é composto pelos conceitos de grau de inovação e de 
relevância da inovação para o setor econômico afetado.

Grau de 
Inovação

Ineditismo

Esforço 
tecnológico

Intensidade 
da Inovação

Relevância 
da 

Inovação

Impacto 
para o país

Impacto 
para a 

empresa

Impacto 
para o 
setor
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Linhas de ação

Inovação 
Pioneira

Inovação para 
Desempenho

Inovação para 
Competitividade

Inovação 
Crítica

Pré-
Investimento

Elevado grau de 
inovação e de 

relevância para o 
setor. 

Desenvolvimento 
de produtos, 
processos ou 

serviços inéditos 
para o Brasil.

Desenvolvimento 
ou significativo 
aprimoramento 
de produtos, 
processos ou 
serviços que 
impactem o 

posicionamento 
da empresa no 

mercado.

Inovações de 
produtos, 

processos ou 
serviços no 
âmbito da 

empresa que 
impactem sua 
produtividade, 
estrutura de 
custos ou o 

desempenho de 
seus produtos e 

serviços.

Estudos de 
viabilidade 
técnica e 

econômica, 
estudos 

geológicos e 
projetos 

básico, de 
detalhamento e 

executivo.

Propostas 
demandadas pelo 

governo para 
atendimento a 

prioridades 
nacionais de 

interesse 
estratégico.
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Condições de financiamento
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O que pode ser financiado

Obras Civis/Instalações; Máquinas e

Equipamentos (Nacionais ou

Importados); Softwares (Nacionais ou

Importados); Matérias Primas; Equipe

Própria; Capacitações e Treinamentos;

Serviços de Consultoria; Outros Serviços

de Terceiros; Viagens/Diárias; Compra de

participação no capital de empresas

inovadoras, Joint-Ventures, Fusões e

Incorporações associadas à inovação;

Produção Pioneira e preparações para a

produção e distribuição; Introdução das

inovações tecnológicas no mercado

(logística, distribuição e marketing).
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Sistema Finep Inovação 

http://www.finep.gov.br/como-obter-financiamento-component?op=empresa

Finep 30 Dias Inovação 
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Sistema Finep Inovação 

Link direto: 

https://inovaempresa.finep.gov.br/ 
login_emp.xhtml
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Inovação - conceito

É a introdução no mercado, de produtos, serviços, processos e sistemas que 

não existiam anteriormente, ou contendo alguma característica nova e 

diferente do padrão em vigor. Compreende diversas atividades científicas, 

tecnológicas, organizacionais, financeiras, comerciais e mercadológicas. 

A exigência mínima é que o 

produto, serviço, processo ou 

sistema deva ser novo ou 

substancialmente melhorado 

para a empresa em relação 

aos seus competidores.
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Inovação de Produto (bens e serviços)

As inovações de produto compreendem produtos novos e produtos 
substancialmente aperfeiçoados. 

• Um produto novo é um produto cujas características fundamentais 
(especificações técnicas, matérias-primas, componentes, software 
incorporado, usabilidade, funções ou usos pretendidos) diferem 
significativamente de todos os produtos previamente produzidos pela 
empresa.

• Um significativo aperfeiçoamento de produto se refere a um produto 
previamente existente, cujo desempenho foi substancialmente 
incrementado ou aperfeiçoado, através de mudanças nas matérias-
primas, componentes ou em outras características que melhoram seu 
desempenho.



| 21

Inovação de Processo

A inovação de processo se refere à implementação de um novo ou 
substancialmente aperfeiçoado método de produção ou de entrega de 
produtos (bens ou serviços). Envolve também mudanças significativas em 
técnicas, equipamentos e/ou softwares em atividades de apoio à produção.

• Pode ter por objetivo produzir ou entregar produtos novos ou 
substancialmente melhorados, os quais não podem ser produzidos ou 
distribuídos através de métodos convencionais já utilizados pela empresa, 
ou pode visar ao aumento da eficiência produtiva ou da entrega de 
produtos existentes. 

• Seu resultado, portanto, deve ser significativo em termos da qualidade dos 
bens ou serviços ou da diminuição dos custos de produção e entrega.
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Inovação – exemplos de projetos

INDÚSTRIAS ELETRO-ELETRÔNICAS

• Introdução de novo produto 
ou significativamente aperfeiçoado 
em termos de qualidade, usabilidade, 
design, eficiência energética etc.;

• Modernização  da estrutura de software 
do produtos, ampliando a funcionalidade e requerendo aperfeiçoamentos 
tecnológicos de hardware; 

• Inovações na arquitetura do produto, reforçando a modularidade e a 
interligação de  componentes e subsistemas; 

• Deslocamento da produção previamente existente para novas linhas de 
montagem mais atualizadas do ponto de vista tecnológico; 
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Inovação – exemplos de projetos

INDÚSTRIAS ELETRO-ELETRÔNICAS  (continuação)

• Incorporação de novas máquinas e equipamentos na linha de montagem 
com agregação de valor; 

• Aperfeiçoamentos  no processo de produção que resultem em expressiva 
melhoria nos rendimentos e na qualidade do produto; 

• Sofisticação dos procedimentos de subcontratação da produção de peças e 
componentes, incorporando aperfeiçoamentos tecnológicos nessas etapas; 

• Automatização dos processos de produção através da utilização de 
hardware e de software específicos; 
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Inovação – exemplos de projetos

INDÚSTRIAS ELETRO-ELETRÔNICAS  (continuação)

• Utilização de sistemas mais avançados de CAD/CAM para desenho, 
projeto e produção; 

• Incorporação de inovações na linha de montagem e de novos 
procedimentos de produção flexibilizando as unidades produtivas e 
ampliando a variedades de modelos produzidos; 

• Melhoria substancial do PCP através da utilização de sistemas ou de 
softwares para atividades específicas (compra, estoque, manutenção, 
etc.); 

• Modernização das condições logísticas de suprimento, estocagem, 
movimentação e distribuição de produtos aos clientes.



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

Contatos

Mauricio Alves Syrio
Superintendente AIES – Área de Inovação na Indústria, Engenharia e Serviços
msyrio@finep.gov.br   +55 21 2555 0644

Marco Barcelos
Gerente DMES – Departamento de Engenharia, Metal Mecânica, Equipamentos, 
Transportes e Serviços 
mbarcelos@finep.gov.br +55 21 2555 0217

Cristiane Abreu 
Gerente DPMS - Departamento de Petróleo, Mineração e Siderurgia
cmabreu@finep.gov.br  +55 21 2555 0845


