Entendendo o apoio FINEP
A Finep apoia Planos Estratégicos de Inovação:
conjunto de projetos inovadores da empresa que se enquadram na
Política Operacional da Finep

Estratégia empresarial

Projetos inovadores

Plano Estratégico
de Inovação
Finep
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Financiamento Reembolsável
O referencial que orienta a seleção de Planos Estratégicos de Inovação
(PEIs) propostos à Finep é composto pelos conceitos de Grau de
Inovação e de Relevância da Inovação para o setor econômico afetado.

Intensidade
da Inovação

Ineditismo

Impacto
para o país

Grau de
Inovação

Relevância
da
Inovação
Esforço
tecnológico

Impacto
para o
setor

Impacto
para a
empresa
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Linhas de ação
Financiamento Reembolsável

Inovação para
Competitividade
Inovação
Crítica

Inovações para
atendimento a
prioridades
nacionais de
interesse
estratégico.
Demandam
grande esforço de
pesquisa e
desenvolvimento.
Mobilizam ICTs e
Universidades.

Desenvolvimento
de produtos,
processos ou
serviços inéditos
para o Brasil.
Elevados graus
de inovação e de
relevância para o
setor.

Inovação
Pioneira

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

Inovação para
Desempenho

PréInvestimento

Estudos de préinvestimento de
projetos:
viabilidade
técnica e
econômica;
estudos
geológicos;
projetos
básicos, de
detalhamento e
executivo.
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Entendendo o apoio FINEP

1

PLANO ESTRATÉGICO DE INOVAÇÃO
Conjunto de projetos de alto impacto para a empresa

2

INOVAÇÃO: CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO NO MERCADO

3
4

de Novos Produtos, Processos ou Serviços

P&D, CAPEX / OPEX
Toda despesa (incluindo de capital) envolvida na execução,
inclusive em moeda estrangeira, exceto compra de terreno
ou imóvel.

POR QUÊ ?
Ganho de Competividade

(+ Produtividade + Diferencial + Valor agregado)
Geração de riqueza com desenvolvimento econômico social

Foco do apoio
da FINEP

Inovação se
tornando
realidade !
Investimentos
necessários para
execução do
plano

link

Objetivo
conjunto
FINEP e
EMPRESAS

link
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Submissão e aprovação
Visão geral + Dúvidas Gerais

1
Submissão do
Plano (Empresa)

Análise do conteúdo
inovador
(Analista operacional)
2

3
Comitê de
Enquadramento
de Projetos (CEP)

Análise financeira
(Analista de Crédito)

Envio

Posso financiar investimentos
realizados antes da receber o
apoio?

Sim, a retroatividade
é de 6 meses!

Análise Jurídica

Análise de
Garantias

Decisão

Análise

4

Contratação

Prazo

Estimativa

30 dias

4 meses

Quais são minhas opções de
garantia?

Além das tradicionais,
Seguro Garantia e Fiança
de Banco Estrangeiro
(Standby Letter of Credit)

Tenho a opção de quitar a dívida
antes do fim do prazo de
amortização?

Sim!
Esta decisão fica a critério da
empresa!
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