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O que é 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.  

 

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) 



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 

Por que inovar? 



Brasil: perfil do país 

8.5 milhões km2 

193 milhões  

2.4 US$ trilhões 

1.62% PIB 

 

US$ 352 bilhões 

36.4% 

44% fontes renováveis  

(Mundo = 13%) 

Base diversificada 

Fontes: (27/08/2012) Sites: IBGE, IPEA, Banco Central,  MCTI 

Área total: 

População (2010):  

PIB (2011): 

Investimento em C,T&I (2010): 

Reservas Internacionais no BC 

(2011): 

Dívida Líquida/PIB (2011): 

 Matriz Energética: 

 

Recursos naturais: 

 

 



Para a importação de  

uma tonelada de circuitos 

integrados  

(US$ 848.871,43)  

Brasil precisa exportar 

1.742  toneladas de soja  

(US$ 487,36/ton) 

ou 

 

21.445  toneladas de minério  

de ferro (US$39,58/ton) 

Circuitos Integrados 

1 ton 

1.742 ton 

21.445 ton 

Minério de Ferro 

Soja 

Por que inovar? 



. A FINEP – Agência Brasileira da Inovação - 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. 

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. 



Áreas prioritárias para apoio da FINEP 

Tecnologia da Informação e Comunicação Defesa e Aeroespacial 

 Saúde Desenvolvimento Social e Tecnologias Assistivas 

Energia Renovável 

  Óleo, Gás e Naval 



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: 

 

. Financiamentos reembolsáveis para empresas; 

. Financiamentos não-reembolsáveis para ICTs; 

. Subvenção econômica para empresas; 

. Investimento em fundos. 

Modalidades de 
Financiamento 



Números da FINEP (Liberações) 



Números da FINEP (Liberações) 



Financiamento 
Reembolsável 

Objetivo: 

Elevar o status tecnológico do parque 
produtivo nacional de modo a torná-lo 
apto a fazer frente aos desafios 
prevalecentes nos mercados nacional e 
internacional. 

Porte ROB 

Médias R$ 16 MM a R$ 90 MM 

Médias-Grandes R$ 90 MM a R$ 300 MM 

Grandes Empresas Brasileiras Maior do que R$ 300 MM 

Público Alvo:  

Programa Inova Brasil 

http://youtu.be/_SFiVx7mvvg


Linhas de Ação: 

Desenvolvimento de 

mercados para 

produtos, processos 

e serviços 

inovadores. 

Investimento 

contínuo em 

pesquisa e 

desenvolvimento 

tecnológico, por meio 

da implantação de 

centros de P&D 

Desenvolvimento e/ou 

aperfeiçoamento de 

produtos processos e 

serviços, aquisição e/ou 

absorção de tecnologias 

Inovação 
Pioneira 

Inovação 
Contínua 

Inovação e 
Competitividade 



O que pode ser financiado:  

Taxas de 2,5% a 5% 

Condições: 

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. 

Carência de até 48 
meses 

Amortização em até 120 
meses 

Participação da FINEP de 
até 90% do valor do 

projeto 



Informações: www.finep.gov.br/programas/inovabrasil.asp 



Título da Apresentação 

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


Obrigado! 

Rodrigo Rocha Secioso de Sá 
Chefe Substituto – AFI/DPIN 
rsecioso@finep.gov.br 
(21) 2555-0231 

www.finep.gov.br  

mailto:rsecioso@finep.gov.br

